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Zagospodarowanie terenów nad 
Jeziorem Nowogardzkim

Plac zabaw wraz  
z boiskiem do piłki 
plażowej oddany
W piątek, 5 października br., odbyło się oficjalne prze-

kazanie placu zabaw przy placu Szarych Szeregów w No-
wogardzie. W odbiorze prac uczestniczył burmistrz Robert 
Czapla, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Sa-
niuk, radni: Rafał Paśko i Cezary Marcinkowski oraz przed-
stawiciel wykonawcy. 

Choć plac zabaw był już użytkowany przez dzieci podczas 
wakacji to jednak prace budowlane polegające na budowie 
placu i boiska do plażowej piłki siatkowej nad Jeziorem w No-
wogardzie zostały oficjalnie zakończone w sierpniu. We wrze-
śniu Gmina uzyskała decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

dokończenie str. 2

Bardzo dobra współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nowogard laureatem konkursu „Samorządowy 
Lider Współpracy z NGO 2012”

W poniedziałek, 22 października br., w Kołobrzegu rozstrzygnię-
to konkurs „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2012’’. Nowo-
gard zajął II miejsce wśród gmin województwa zachodniopomor-
skiego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W uroczystym podsumowaniu konkursu uczestniczył burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla, który odebrał dyplom Laureata i nagrodę. 
Podczas uroczystości kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Fundu-
szy Urszula Berezowska przedstawiła prezentację współpracy Gminy 
Nowogard z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku.

Celem konkursu, ogłoszonego przez Marszałka Województwa Za-
chodniopomorskiego, była promocja i wspieranie funkcjonujących, 
sprawdzonych w praktyce rozwiązań w zakresie finansowej i pozafinan-
sowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami 
pozarządowymi.

Przedmiotem oceny była współpraca prowadzona przez jednostki 
samorzadu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi od 1 stycz-
nia do 31 grudnia 2011 roku.

Zmiana organizacji ruchu 
wokół cmentarza w dniach 
29.10.2012 – 02.11.2012

Jak co roku w okresie „Święta Zmarłych” tj. w dniach 29.10-02.11.2012  
w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie zostanie wprowadzona 
czasowa zmiana organizacji ruchu.

Zmiana ta  polega na tym że zostaje zamknięty wjazd  na ulicę cmen-
tarną i Nadtorową  od  ulicy Batalionów Chłopskich. Na ul. A.Mickiewicza 
od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Reymonta wpro-
wadzony zostaje ruch jednokierunkowy. Ruch jednokierunkowy wprowa-
dzony zostanie również na ul. Cmentarnej od skrzyżowania z A.Mickiewicza 
oraz ul.  Młynarskiej do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy
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Zakres prac obejmował:
•	 wykonanie placu zabaw o powierzchni 554 m2 z nawierzch-

nią z piasku płukanego ograniczonego drewnianą palisadą, 
•	 montaż ogrodzenia drewnianego z modułowych elemen-

tów drewnianych przęseł wraz z furtkami, 
•	 wykonanie przejścia w ogrodzeniu stalowym z placu zabaw 

na plażę, 
•	 wykonanie boiska do gry w plażową piłkę siatkową z na-

wierzchnią z drobnoziarnistego piasku płukanego wraz z 
montażem słupów do siatkówki i siatki, 

•	 montaż urządzeń zabawowych typu: 
•	 - zestaw zabawowy wyposażony w zjeżdżalnię ze stali nie-

rdzewnej, wieżyczki z daszkami, ściankę wspinaczkową, tra-
py, pomosty, rurę strażacką, zjeżdżalnię rurową, wspinaczki 
linowe, 

•	 huśtawka z dwoma siedziskami, 
•	 bujaki sprężynowe – 3 szt, 
•	 wieżyczka ze zjeżdżalnią, 
•	 karuzela, 
•	 huśtawka wagowa – 2 szt, 
•	 zestaw zabawowy „Centrum aktywności” 
•	 montaż elementów małej architektury: ławki bez oparcia – 

4 szt., ławki z oparciem - 6 szt., kosze na odpady – 3 szt., 

stojaki na rowery, tablica regulaminowa, 
•	 wykonanie alejki pieszo-rowerowej przy placu zabaw z 

kostki brukowej betonowej. 
Wykonawcą robót była firma JUL-DOM ze Szczecina, wyło-

niona w drodze przetargu nieograniczonego.
Termin wykonania prac budowlanych: 26.06.2012 r. do 

22.08.2012 r. Wykonawca udzielił gwarancji na okres 3 lat od 
daty odbioru robót.

Całkowity koszt wykonania placu zabaw wyniósł 
202.173,13 zł.

dokończenie ze str. 1

Świętowali emerytowani nauczyciele
We wtorek, 16 października br. członkowie nowogardzkiej Sekcji Emerytów i Rencistów świętowali obchodzony nie-
dawno Dzień Edukacji Narodowej. Spotkanie odbyło się się w siedzibie ZNP przy ul. 3-go Maja w Nowogardzie.

W uroczystym zebraniu oprócz 25 członków sekcji (obec-
nych emerytowanych nauczycieli) uczestniczyli: prezes od-
działu ZNP – Stanisława Jakubczak, przewodnicząca sekcji – 
Krystyna Staniszewska oraz burmistrz Robert Czapla.

Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca sekcji – Krystyna 
Staniszewska, która ciepło i serdecznie powitała wszystkich 
zgromadzonych oraz złożyła wszystkim świętującym życzenia. 
Istotną chwilą było uczczenie minutą ciszy odejście w ostat-
nim czasie na wieczny spoczynek: Konstantego Spurgiasza, 
Antoniego Szałkiewicza, Władysława Urtnowskiego, Janiny 
Staniewskiej, Zofii Zgieb oraz Marii Karman. Następnie głos za-
brał burmistrz, który złożył wszystkim byłym pedagogom ser-
deczne życzenia podkreślając ich ogromny wkład w edukację 

oraz wychowanie wielu pokoleń nowogardzian (i nie tylko) a 
także doceniając ich trud oraz poświęcenie jakim była praca w 
tak ważnej i trudnej profesji. W ramach podziękowań wręczył 
także symboliczne kwiaty od władz samorządowych gminy.

Spotkanie przebiegło w miłej i życzliwej atmosferze przy 
cieście oraz kawie. Dyskutowano również o przyszłości oświa-
ty oraz innych sprawach związanych z naszą gminą. 

Właśnie tego typu spotkania przypominają jak bezcenne 
jest doświadczenie pedagogów z wieloletnim stażem i jak 
wzbogaca naszą społeczność, bowiem nauczycielem jest się 
przez całe życie.

Tekst i foto: Elwira Pietrzykowska
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Kolejna polsko-niemiecka konferencja w Kulicach

Przeszłość i teraźniejszość Pomorza
W piątek 5 października w ośrodku konferencyjnym 

Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach odbyła się kolejna 
konferencja poświęcona polsko - niemieckim stosunkom. 

Wiodącą była tematyka współczesna - stosunki dwóch 
sąsiadujących narodów w Europie ukształtowanej wynikami 
II wojny światowej i przemianami ustrojowymi po rozpadzie 
obozu komunistycznego.

Udział brali obywatele niemieccy, uczestnicy wycieczki po 
Pomorzu oraz liczna grupa Nowogardzian.

Spotkanie otworzyła pani Margarit Schlegel (urodziła się i 
mieszkała w przedwojennym Nowogardzie) po czym głos za-
brał i powitał zgromadzonych burmistrz Nowogardu podkre-
ślając, że właśnie bezpośrednie kontakty przedstawicieli obu 
narodów są najlepszym sposobem na wzajemne poznanie się, 
które prowadzi do rozwoju obustronnych stosunków.

O czym dyskutowano? Oto tematyka niektórych wygła-
szanych i dyskutowanych (na sali obrad i podczas przerw na 

kawę) referatów:
•	 "Pozytywne	i	negatywne	przedsięwzięcia	na	przykła-

dzie	Frankfurtu	nad	Odrą	i	Słubic"	-	Roland	Semik	z	Słubic,	
•	 "Życie	w	dzisiejszym	Szczecinie"	-	Stanisław	Horoszko	

ze Szczecina, 
•	 "Wspołpraca	 przygraniczna	 na	 przykładzie	 tragedii	

promu	"Jan	Heweliusz"	-	Jochen	Hinz	z	Kilinii,	
•	 "Początki	 samorządu	 terytorialnego	w	Nowogardzie	

po	1989	roku"	-	Marek	Słomski,	
•	 "Naugard	 -	 Nowogard:	 miasto	 dwóch	 narodów"	 -	

Franciszek Karolewski. 
Jako uczestnik kilku spotkań pałacowych (było ich już 18) 

myślę tylko o jednym - kiedy gościnny pałac zapełni się młody-
mi, nie obciążonymi historią obywatelami obu sąsiadujących 
ze sobą państw, którzy zaczną pisać nowe...

tekst i foto Lesław M. Marek

Ślubowanie klasy policyjnej I LO
W piątek 19 października br. na Placu Wolności w Nowogardzie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy policyj-
nej I Liceum Ogólnokształcącego.

Świadkami tej uroczystej przysięgi byli m. in.: Komendant 
Powiatowy Policji w Goleniowie – insp. Krzysztof Targoński, 
Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie – nadkom. Le-
szek Nowak, dyrektor L.O 1 w Nowogardzie – Karina Surma, 
wiceburmistrz Nowogardu – Damian Simiński, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej – Antonii Bielida, wicestarosta Powiatu Go-
leniów – Tomasz Kulinicz, wiceprzwodniczący Rady Powiatu 
Goleniowskiego – Czesław Siwek, dyrektor Zakładu Karnego 
– Jerzy Dudzik, , ks. proboszcz Grzegorz Legutko, licealiści, na-
uczyciele oraz rodzice. 

31 uczniów tejże klasy przemaszerowało sprzed budynku 
szkoły na plac Wolności, gdzie złożyli uroczystą przysięgę. Po-
nadto liczne przemówienia, hymn oraz defilada podniosły rangę 
tego wydarzenia. Następnie po części oficjalnej w Nowogardz-
kim Domu Kultury uczniowie otrzymali dyplomy. Na koniec od-
była się część artystyczna w formie występów tanecznych, mu-
zycznych oraz kabaretowych w wykonaniu młodzieży L.O. 

Przez najbliższe 3 lata uczniowie klasy policyjnej będą zgłę-

biać tajniki służby mundurowej oraz zagadnień dotyczących 
funkcjonowania policji. Dzięki poszerzonemu programowi na-
uczania będą lepiej przygotowani do zdawania w przyszłości 
egzaminów do policji ”, a mieszkańcy gminy będą czuli się bez-
pieczniej.	Życzymy	wytrwałości	oraz	powodzenia!

Tekst i foto: Elwira Pietrzykowska
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Wyróżnienia  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej        

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w piątek, 12 października br. w „Caffe Piwnica” odbyło się uroczyste spotkanie - na 
specjalne zaproszenie władz samorządowych do kawiarni przybyli nauczyciele i dyrektorzy placówek oświatowych 
podległych gminie Nowogard. Podczas spotkania wręczone zostały nagrody dla dyrektorów szkół i przedszkoli, a także 
dla najwybitniejszych nauczycieli jako uhonorowanie pracy tych, którzy przyczynili się do sprawnego kierowania swo-
imi placówkami oraz odnieśli sukcesy w podnoszeniu jakości kształcenia.

Wyróżnienia otrzymali następujący dyrektorzy szkół i przed-
szkoli: 

Leszek Becela - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcącyh 
Jolanta Bielska - dyrektor Przedszkola na 1 
Agnieszka Forgiel - dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelewie 
Renata Fusik - dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzechowie 
Irena Juszczyk - dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3 
Piotr Kazuba - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 
Józef Korkosz - dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie 
Danuta Kowalczyk	-	dyrektor	Szkoły	Podstawowej	w	Żabowie	
Anna Łysiak - dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 
Elżbieta Majchrzak - dyrektor Przedszkola nr 4 
Sebastian Szymański - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
Lidia Wiznerowicz - Gliwna - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 
Ewa Wróbel - dyrektor Przedszkola nr 3 
Magdalena Zarębska - Kulesza - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 
Danuta Ziółkowska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce 
Tomasz Żelazowski - dyrektor Szkoły Podstawowej w Błotnie 

Wyróżnieni nauczyciele:
Ewa Antczak - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole 

Podstawowej nr 3 
Elżbieta Baran - nauczycielka biologii i edukacji dla bezpieczeń-

stwa w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących 

Edyta Bosiacka - nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w 
Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

Anna Buczyńska - nauczycielka języka polskiego w Szkole Podsta-
wowej nr 2 

Łucja Goc - nauczycielka oddziału przedszkolnego w Szkole Pod-
stawowej w Długołęce 

Iwona Grosicka - pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Wierz-
bięcinie 

Izabela Koladyńska - nauczycielka języka polskiego z Zespole 
Szkół Ogólnokształcących 

Magdalena Koziol - nauczycielka oddziału przedszkolnego w Szko-
le Podstawowej nr 2 

Iwona Kusek - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole 
Podstawowej nr 3 

Dorota Marynowska - nauczycielka przyrody w Szkole Podstawo-
wej w Błotnie 

Marta Maziarz - nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum nr 2 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

Andrzej Pluta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania 
fizycznego w Szkole Podstawowej w Orzechowie 

Małgorzata Początek - nauczycielka geografii w Publicznym Gim-
nazjum nr 3 

Ewa Rapa - nauczycielka matematyki i przyrody w Szkole Podsta-
wowej w Strzelewie 

Ewa Sawicka - nauczycielka oddziału przedszkolnego w Szkole 
Podstawowej nr 4 

Elżbieta Sobieralska - wicedyrektor SP 2, pedagog szkolny 
Bogdan Sobolewski - nauczyciel wychowania fizycznego w Pu-

blicznym Gimnazjum nr 3 
Anna Szymańska - pedagog szkolny w Szkole Podstawowej nr 1 
Marta Ziółkowska - nauczycielka języka polskiego w Szkole Pod-

stawowej nr 1 
Tekst: LMM, Foto: MS
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Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Szkoły 
Wyższej Collegium Balticum w Nowogardzie

12 października 2012 roku, w budynku Centrum Eduka-
cyjnego Zielona, miała miejsce uroczysta Inauguracja Roku 
Akademickiego 2012/2013 Wydziału Zamiejscowego Szcze-
cińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Nowogardzie. 
Uroczystość prowadziła Małgorzata Stawarz, która serdecznie 
powitała wszystkich przybyłych gości. W sali panował pate-
tyczny nastrój, wywołany wprowadzeniem Pocztu Sztanda-
rowego, przybyciem władz uczelni oraz wspólnym zaśpiewa-
niem Mazurka Dąbrowskiego. Na uroczystość przybyły władze 
uczelni – Jej Magnificencja Rektor Szczecińskiej Szkoły Wyż-
szej	Collegium	Balticum	prof.	dr	hab.	Aleksandra	Żukrowska,	
Prorektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum dr 
Krzysztof Zdziarski, Dziekan Wydziału Zamiejscowego Szcze-
cińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Nowogardzie dr 
Grażyna	Hagel	i	Dziekan	Wydziału	Humanistycznego	Szczeciń-
skiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum dr Iwona Korpaczew-
ska – a także studenci oraz zaproszeni goście. Urząd Miejski 

w Nowogardzie reprezentował burmistrz Robert Czapla, który 
– w swoim przemówieniu – życzył studentom wielu sukcesów.

Po uroczystej immatrykulacji studentów pierwszego roku 
pani rektor oficjalnie otworzyła rok akademicki 2012/2013 
wypowiadając łacińską sentencję: „Quod bonum felix faustum 
fortunatumque sit”(„Oby to było dla szczęścia, dobra i pomyśl-
ności”). Zgodnie z tradycją zaśpiewano „Gaudeamus Igitur”. 
Ostatnim punktem uroczystości był wykład inauguracyjny pt.: 
„Wychowanie aretologiczne w kulturze konsumpcyjnych spek-
takli” wygłoszony przez dr Danutę Tomczyk, który zachęcił ze-
branych do refleksji na temat roli wartości w życiu człowieka. 

Wszystkim studentom Zamiejscowego Wydziału Szczeciń-
skiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Nowogardzie ży-
czymy wielu sukcesów w nowym roku akademickim. Sapere 
aude!

Tekst i fotografie: Katarzyna Bielas

Kolejny odcinek pomostu nad jeziorem
Zakończono prace zlecone przez gminą, związane z bu-

dową pomostu drewnianego wzdłuż brzegu jeziora w No-
wogardzie. Oprócz budowy samego pomostu w ramach prac 
wzmocniono brzeg jeziora kamieniami oraz wykonano ce-

mentowy murek. W odróżnieniu do pierwszego etapu wyko-
nanego przed kilku laty z topoli, tym razem do budowy po-
mostu zastosowano sosnę, co zwiększy wytrzymałość i tym 
samym „żywotność”.
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Kościół pw. WNMP ma izolowane fundamenty

Podziękowanie proboszcza
Przypominamy: Wojewódzki Konserwator Zabytków zalecał 

wykonanie remontu fundamentów zabytku. Podczas remon-
tu po pożarze nie było na ten cel pieniędzy. Proboszcz, ksiądz 
Grzegorz Legutko czynił starania o pozyskanie wsparcia z Mi-
nisterstwa Kultury. Gdy Ministerstwo odmówiło pozytywnie na 
prośbę proboszcza odpowiedzieli nowogardzcy radni przyzna-
jąc z budżetu Gminy 55 tys. złotych i Zarząd Województwa 15 
tys. złotych. Po dodaniu środków własnych (ok. 52 tys. zł) para-
fia przystąpiła do prac remontowych.

Do pracy przystąpiła Firma AZBUD wspomagana przez gru-
pę osadzonych w Zakładzie Karnym.  Zgodnie z zaleceniami na-
leżało najpierw odkopać fundamenty, uzupełnić braki w ścianie 
odpowiednim materiałem, pokryć spoiny warstwą bitumiczną, 
położyć folię zabezpieczającą przed wrastaniem korzeni drzew, 
a na końcu zasypać wszystko przepuszczalnym materiałem.

W środę do budynku parafii przybyli zaproszeni przez pro-
boszcza Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 
Olgierd Geblewicz, burmistrz Nowogardu Robert Czapla, „Dy-
rektor Okręgowy Służby Więziennej. płk Andrzej Pędziszczak 
dyrektor Zakładu Karnego płk. Jerzy Dudzik, nowogardzcy 
radni i przedstawiciele Caritas. Po oficjalnych wystąpieniach 
i wysłuchaniu historii parafii omówionej przez Jana Kopyciń-
skiego goście udali się przed kościół by oficjalnie odsłonić ta-
blice dokumentujące wykonanie prac konserwatorskich.

Wyrażając zebranym podziękowania za wsparcie parafial-
nych przedsięwzięć proboszcz Grzegorz Legutko wręczył za-
proszonym gościom okolicznościowe wydawnictwo książko-
we o historii Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej. 

tekst i foto LMM

Trzechel - pierwsza taka świetlica!
18 październik 2012 rok to data, która powinna przejść nie 

tylko do historii Trzechla. W tym dniu burmistrz uroczyście 
przekazał mieszkańcom wsi budynek świetlicy wiejskiej. Z tej 
okazji do Trzechla przyjechało wielu radnych Rady Miejskiej by 
poświadczyć, że prace remontowe, planistyczne i projektowe 
mimo dramatycznych zwrotów (pamiętamy, że prace rozpoczęły 
się jeszcze w czasie poprzedniej kadencji Rady i zostały dopro-
wadzone do szczęśliwego finału, a efekt jest naprawdę imponu-
jący.

Firma Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych Sp. z o.o. 
z Reska wykonała prace, których zakres obejmował:

- wymianę pokryć dachowych, 
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
- wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, 

- budowę bezodpływowego zbiornika na ścieki. 
W budynku wszystkie pomieszczenia są na jednym pozio-

mie - urządzono salę główną o powierzchni 80 m. kw. zaplecze 
kuchenne, pracownię garncarską oraz sanitariaty i oddzielną 
toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Zagospodarowany został teren wokół budynku - przed 
wejściem głównym zainstalowano siedziska i miejsce na ogni-
sko. a z drugiej strony budynku (wejśćie przez część świetlico-
wą) przewidziano miejsca do spędzania wolnego czasu.

Całkowita powierzchnia zabudowana wynosi 181,90 m. 
kw., powierzchnia użytkowa - ok.169 m. kwadratowych.

Prace trwały od grudnia 2010 roku do lipca 2012.
Ogólny koszt remontu 531 019, 52 zł.

tekst i foto LMM
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Jacek Jankowski - nowy sołtys Długołęki
W środę, 10 października w Szkole Podstawowej w Długołęce odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego wybrano 
nowego sołtysa Długołęki. Spotkanie było konsekwencją odwołania poprzedniego sołtysa w dniu 28 września br.

Zebranie rozpoczęło się o 18.30 w holu szkoły i przebiegało w mi-
łej atmosferze. Spośród wszystkich mieszkańców Długołęki (upraw-
nionych do oddania głosu) w wyborze nowego sołtysa wzięło udział 
59 osób, co stanowiło quorum dla przeprowadzenia głosowania. Do 
wyborów zgłoszono jednego kandydata - pana Jacka Jankowskie-
go, który po ustaleniu wyników tajnego głosowania przez Komisję 
Skrutacyjną został ogłoszony nowym sołtysem Długołęki.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwały władze gmi-
ny i pracownicy Urzędu Miejskiego. Burmistrz pogratulował za-
równo panu Jankowskiemu objęcia funkcji sołtysa Długołęki, jak i 
zebranym dokonania dobrego wyboru. W czasie spotkania rozma-

wiano także o sprawach ważnych dla lokalnej społeczności m.in.: o 
funduszu sołeckim, dalszym remoncie świetlicy wiejskiej, planach 
budowy nowego chodnika oraz zmianach w statucie sołectwa. 
Mieszkańcy Długołęki podkreślili, że bardzo cieszą ich inwestycje 
przeprowadzane zarówno na terenie wsi, ale także całej gminy No-
wogard.

Gratulujemy Panu Jackowi Jankowskiemu dużego poparcia 
mieszkańców i życzymy wielu sukcesów na stanowisku sołtysa Dłu-
gołęki.

Tekst i fotografie: Katarzyna Bielas

Kiedy chodniki w Świerczewie?
We wtorek, 16 października odbyło się w Świerczewie zebranie wiejskie. Głównym (i jedynym tematem) była budowa 
chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych.

Na zebranie pani sołtys zaprosiła: burmistrza Nowogardu Rober-
ta Czaplę, zastępcę starosty Tomasza Kulinicza i kierownika Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tade-
usza Fiejdasza.

Przez wieś przebiega droga powiatowa nr 08532 Nowogard-
-Świerczewo-Strzelewo-Trzechel-Błotno. W związku ze wzrostem 
natężenia ruchu kołowego na tej drodze mieszkańcy Świerczewa w 
trosce o bezpieczeństwo pieszych zwrócili się do Starostwa z prośbą 
o budowę przejścia dla pieszych (dojście do sklepu) oraz chodników.

Wicestarosta szczegółowo wyjaśnił wszelkie procedury związa-

ne z budową chodnika. Najtrudniejszy i czasochłonny element to 
przejęcie przez Starostwo gruntów prywatnych właścicieli przylega-
jących do drogi, na których ma być budowana nawierzchnia chodni-
ka. Czy mieszkańcy zrozumieją wyższe potrzeby i oddadzą bez pro-
testów pas gruntu o szerokości 1,5 do 2 metrów swojej własności?

Burmistrz zadeklarował, że jeżeli Starostwo będzie realizowało 
inwestycję połowę kosztów pokryje gmina. Czekamy na decyzję Sta-
rostwa.

tekst i foto LMM
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Nowy dach świetlicy w Miętnie        
19 października br. dokonano odbioru technicznego wykonanych prac remontowych pokrycia dachowego świetlicy 
w Miętnie. Uczestniczyli w nim: burmistrz Nowogardu – Robert Czapla, wiceburmistrz - Damian Simiński, kierownik 
Wydziału Inwestycji i Remontów - Adam Czernikiewicz, wykonawca - firma PPHU KUGA, sołtys Miętna - Zbigniew Litwin 
oraz radny Rafał Paśko.

Zakres prac remontowych dotyczył połaci dachowej i obej-
mował:
•	 rozebranie pokrycia z papy i blachy stalowej wraz z rozebra-

niem odeskowania połaci 
•	 rozebrania desek czołowych i wiatrowych 
•	 wzmocnienie krokwi przez nadbicie dwustronne desek 
•	 wykonanie nowego odeskowania połaci dachowej z wydłu-

żeniem połaci poza ścianę szczytową i ścianę podłużną wraz 
z impregnacją ogniochronną 

•	 montaż łat i kontrłat pod pokrycie z blachy trapezowej 
•	 wykonanie izolacji z folii przeciwwiatrowej 
•	 wykonanie pokrycia dachu blachą trapezową wraz z mon-

tażem kompleksowych obróbek blacharskich: gąsiory, wia-
trownice boczne, blachy okapowe 

•	 wykonanie nowych obróbek blacharskich kominów z blachy 

stalowej ocynkowanej 
•	 wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej 

ocynkowanej na połączeniu starej części dachu z nową 
•	 montaż nowych rynien dachowych półokrągłych z blachy 

stalowej ocynkowanej 
•	 montaż zbiorniczków z blachy stalowej ocynkowanej przy 

rynnach 
•	 wymiana podbitki stropu z płyt OSB w budynku świetlicy 
•	 naprawa spękanego narożnika muru ściany szczytowej po-

legającej na przemurowaniu muru i wstawieniu stalowych 
kotew łączących oraz uzupełnienie tynków cementowo- wa-
piennych 

Wartość remontu wyniosła 31.900,00 zł.
Tekst i foto: Elwira Pietrzykowska

Osoby skazane porządkują gminę

Remont świetlicy/biblioteki w Wyszomierzu
Zakończono prace remontowe pomieszczeń w bibliotece 

w Wyszomierzu. Prace wykonywane były przez mieszkańców 
wsi oraz grupę osadzonych z nowogardzkiego Zakładu Kar-

nego. Podczas prac przeniesiono regały z pierwszego piętra 
na parter oraz rozebrano trzy piece kaflowe, które obciążały 
strop. Biblioteka mieści się już na parterze.
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„Spóźniona miłość, czyli wyznania 
starego belfra” na scenie 

Nowogardzkiego Domu Kultury
19 października w Nowogardzkim Domu Kultury odbył się spektakl pt.: „Spóźniona miłość, czyli wyznania starego 
belfra” w wykonaniu Mariusza Marczyka z Polskiej Sceny RODE Kraków-Tarnów-Rzeszów. Z zaproszenia na wieczorne 
przedstawienie skorzystali przede wszystkim nowogardzcy nauczyciele – zarówno ci aktywni zawodowo, jak i emeryto-
wani – którzy obchodzili niedawno swoje święto. 

„Spóźniona miłość, czyli wyznania starego belfra” to mo-
nodram Mariusza Marczyka – aktora oraz autora tomików po-
etyckich, dramatów i powieści. Józef Kowal – postać, w którą 
wcielił się aktor – to nauczyciel języka polskiego i historii, męż-
czyzna w średnim wieku, posiadający swoje przyzwyczajenia. 
Kompozycję spektaklu wyznacza opowieść bohatera, która 
ma charakter silnie retrospektywny (dzięki temu zabiegowi 
poznajemy całą przeszłość Józefa). Wielowątkowość spektaklu 
sprawia, że możemy poznać wiele twarzy bohatera – gawę-
dziarza, intelektualisty, satyryka, marudy i sentymentalnego 
wrażliwca, który bywa czasami poetą. Opowieści bohatera są 
zawsze barwne i dynamiczne – nikt tak jak on nie potrafi mó-
wić o zaletach bycia starym kawalerem – stan ten upoważnia 
bowiem do pozostawiania brudnych rzeczy gdzie popadnie, 
unikania sprzątania i prawdziwej nienawiści do kwiatów do-
niczkowych (wydzielają silnie trujące związki).

Bohater ma swoje małe i większe dziwactwa, odprawia 
codzienne rytuały, ze śmiertelną powagą traktuje sytuacje z 
życia codziennego. Widzowie mogli zobaczyć jak zmaga się 
dramatycznie z nieustannie drącymi się skarpetkami, na które 
wydaje każdego miesiąca 12% swojej skromnej nauczyciel-
skiej pensji, jak zdesperowany pragnie ukryć przed pedantycz-
ną przyjaciółką małą plamkę, którą niechcący zrobił na obrusie 
oraz jak usiłuje poprosić o „chodzenie” jedyną miłość z czasów 
szkolnych	–	Helenę.	No	właśnie	–	Helena.	To	 jej	piękne	złote	
włosy oglądał z zafascynowaniem na lekcjach biologii i to dla 
niej przyznał się nauczycielce do tego, że pali papierosy, mimo 
że	 nigdy	 w	 życiu	 nikotyny	 nie	 tknął.	 Historia	 niespełnionej	
miłości	Józefa	do	Heleny	to	z	pewnością	główny	wątek	całej	
opowieści bohatera, któremu wrodzona nieśmiałość do kobiet 
przeszkadzała w wyznaniu skrywanych głęboko uczuć. Mimo 
starań bohaterowi nie udało się zdobyć w młodości serca uko-
chanej dziewczyny. Nie pomogły nawet wymyślne figury wy-
konywane w rytm hitu z lat 70. „Moja droga, ja cię kocham”, 
które z zaangażowaniem prezentował podczas studniówki, 
żeby	 zaimponować	 Helenie	 (wymyślna	 taneczna	 ewolucja	
zakończyła się nieszczęśliwym upadkiem, w wyniku którego 
piękna niebiesko-biała suknia dziewczyny została oblana so-
sem).	Po	studiach	drogi	Heleny	 i	 Józefa	 rozeszły	 się.	Bohater	
przez trzydzieści lat prowadził samotne życie starego kawale-
ra po to, żeby w końcu zacząć walczyć o swoją dawną miłość. 
I tutaj zaczyna się opowieść o wielu perypetiach związanych 
z dramatycznym poszukiwaniem kobiety. Kiedy bohater daje 
już prawie za wygraną, odkrywa, że sąsiadka Pelagia, która 
uśmiecha się do niego codziennie i próbuje zagadnąć to nikt 
inny	 jak…Helena!	 Nieco	 zmieniona,	 ale	 dla	 niego	 to	 nadal	
ideał kobiecej urody. W końcu po trzydziestu latach wyznaje 
ukochanej miłość, zostaje przyjęty i co najważniejsze – żeni się. 
Godzi się więc z koniecznością codziennego dbania o porzą-
dek	i	nawet	z	tym,	że	Helena	ma	w	ich	wspólnym	mieszkaniu	

prawdziwą uprawę roślin doniczkowych, które namiętnie pod-
lewa wodą z butelek po wodzie mineralnej…Nie jest jednak 
tak źle, bohater widzi także plusy małżeństwa – jego skarpet-
ki wreszcie przestają być dziurawe, a odcisk na stopie zostaje 
wyleczony.	Helena	okazuje	się	wspaniałą	małżonką,	która	jest	
na tyle wyrozumiała, że daje Józefowi nawet trochę swobody. 
Pozawala mu od czasu do czasu (ale raczej bardzo rzadko) na 
przebywanie w starym mieszkaniu, które zachował po ślubie. 
Może się w nim „wyszaleć” – porozrzucać skarpetki po stole 
i po podłodze, jeść niezdrowe rzeczy ze znanego supermar-
ketu i popijać je napojem Coca-Cola („truciznę trzeba popijać 
jeszcze większą trucizną”) oraz, co najważniejsze, opowiedzieć 
nam swoją historię, a to wszystko po to, żeby wrócić do swojej 
ukochanej	i	pięknej	Heleny,	na	którą	czekał	tyle	lat…

Świetna rola Mariusza Marczyka została gorąco przyjęta 
przez widownię – maksimum artystycznego wyrazu przy mi-
nimalnym wykorzystaniu teatralnych rekwizytów świadczy 
o niezwykłej klasie aktora. Ten humorystyczny i zaskakujący 
chwilami monodram jest nie tylko opowieścią o podstarzałym, 
zaplątanym w labiryncie dziwactw mężczyźnie, ale przede 
wszystkim piękną opowieścią o dążeniu człowieka do akcep-
tacji i odnalezieniu miłości życia. Na każdą miłość jest czas – na 
tę pierwszą i na tę spóźnioną.

Tekst i fotografie: Katarzyna Bielas
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Mają nowy wóz strażacki...OSP Osowo        
W czwartek, 4 października burmistrz Robert Czapla uroczyście przekazał druhom z OSP Osowo nowy wóz strażacki

W tym doniosłym wydarzeniu burmistrzowi towarzyszył 
zastępca Damian Simiński, oraz liczni goście - Komendant Po-
wiatowy PSP st. bryg. mgr inż. Bogusław Tunkiewicz, dowódca 
Jednostki	Ratowniczo	 -	Gaśniczej	asp.	 sztab.	Andrzej	Husarz,	
Prezes Gminnych OSP Józef Dobruchowski, Komendant Gmin-
ny OSP Zygmunt Nawrocki, Prezesi OSP z terenu Gminy Nowo-
gard, radny Paśko oraz Barbara Szymaniak z UM współpracu-
jąca ze strażakami. 

Klucze z rąk burmistrza odebrał Naczelnik OSP Osowo Sta-
nisław Dynarski - to m.in. dzięki jego dzięki Jego staraniom 
nowy wóz stanął w remizie.

Druhowie dziękują st bryg. Tunkiewiczowi za przekazanie 
pojazdu właśnie nowogardzkim strażakom, a burmistrzowi i 
Radzie Miejskiej za finansowe wsparcie i przekazanie 25 tysię-
cy złotych na przebudowę i modernizację pojazdu umożliwia-
jące montaż strażackich urządzeń. Niebawem wóz wyposa-
żony zostanie w nowoczesna pompę - finansowego wsparcia 
udzielił Wojewódzki Zarząd OSP

Druhowie z Osowa już proszą burmistrza o przekazanie 
„resztek” starego samochodu - za sprzedany złom chcą zaku-
pić estetyczną i praktyczną bramę wjazdową na teren remizy.

tekst i foto LMM

Realizacja projektu unijnego „Szkoły Nowogardzkiej 
Gminy na Edukacyjne Wyżyny”

Gmina Nowogard rozpoczęła realizację projektu unijnego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pod tytułem „Szkoły No-
wogardzkiej Gminy na Edukacyjne Wyżyny”. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to -2 
637 140,00 zł. Projekt obejmuje 10 szkół podstawowych i 3 gimnazja. Są to: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 
2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa w Błotnie, Szkoła Podstawowa w Długołęce, Szkoła 
Podstawowa w Orzechowie, Szkoła Podstawowa w Strzelewie, Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie, Szkoła Podstawowa w 
Żabowie,	Gimnazjum	nr	1,	Gimnazjum	nr	2,	Gimnazjum	nr	3.	Termin	realizacji	projekt	to	okres	3	lat	od	dnia	01.09.2012r.	do	
dnia 31.07.2015r. Celem głównym projektu jest podniesienie wyników egzaminów zewnętrznych szkół gminy Nowogard w 
obszarach wsparcia edukacyjnego przez zastosowanie nowoczesnych technik pracy z uczniem, metod aktywizujących oraz 
wykorzystanie wiedzy w praktyce. Projekt obejmuje 1569 uczniów szkół Gminy Nowogard w tym 740 ze szkół podstawowych 
i 829 z gimnazjów.

Rekrutacja dla wszystkich chętnych uczniów z zastosowaniem zasady równości szans K i M oraz określonych kryteriów 
zakończyła pod koniec września. Narzędzia, które wykorzystane zostały do rekrutacji to: ankieta chęci uczestnictwa i oczeki-
wań, tabela punktowa wynikająca ze średniej ocen z przedmiotów kluczowych oraz wywiad z pedagogiem szkolnym i wy-
chowawcą ucznia. Całościowo projekt obejmuje realizację następujących zadań: Zadanie 1 Przyroda i matematyka- skutecz-
ne uczenie SP, Zadanie 2 Czytanie, pisanie i rozumowanie SP, Zadanie 3 Blok języków nowożytnych- język angielski SP i GM 
oraz język niemiecki GM, Zadanie 4 Blok matematyczno-przyrodniczy z ICT w GM, Zadanie 5 Blok humanistyczny z zakresu j. 
polskiego i historii z WOSem GM, Zadanie 6 Doradztwo zawodowe i pedagogiczne.

Specjalista ds. Promocji i PEFS
Piotr Kazuba 
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ŚWIETLICA W SIKORKACH - JUŻ NIEBAWEM
15 października w Sikorkach odbyło się zebranie sołeckie w sprawie omówienia stanu zaawansowania prac nad urucho-
mieniem świetlicy wiejskiej. 

 Na rozpoczynające się o 17.30 spotkanie przybyli przedsta-
wiciele Urzędu Miasta w Nowogardzie – burmistrz Robert Czapla, 
kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów Adam Czernikiewicz 
oraz p.o. kierownika Ewa Jakubcewicz i podinspektor Beata Woje-
woda z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rol-
nictwa. Po pełnych emocji wypowiedziach mieszkańców Sikorek 
na temat prac związanych z przebudową budynku gospodarcze-
go, głos zabrał gospodarz gminy, który wytłumaczył zebranym, że 
działania dotyczące remontu świetlicy mają charakter wieloeta-
powy, co powoduje rozciągnięcie całego procesu w czasie. Bur-
mistrz podkreślił też, że prace nad uruchomieniem świetlicy są 
prowadzone na bieżąco i znajdują się na zaawansowanym etapie, 
o czym najlepiej świadczą podjęte w tej sprawie działania: 

•	 dokonano notarialnego przejęcia działki i budynku przez 
gminę, 

•	 przeprowadzono ekspertyzę stanu technicznego budyn-
ku, która wykazała, że kwalifikuje się  on do przebudowy,

•	 w dniu 17.01.2012 r. zawarto umowę z Pracownią Projek-
tową „ARKADA” ze Szczecina w sprawie wykonania pro-
jektu remontu (przebudowy) budynku w Sikorkach,

•	 podjęto działania, mające na celu podłączenie budynku 
do sieci wodociągowej i zainstalowanie licznika na ener-
gię elektryczną,

•	 po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budo-
wę, na sesji Rady Miejskiej w dniu 26.09.2012 r. przyznano 
w budżecie gminy środki na realizację inwestycji,

•	 w dniu 05.10.2012 r. opublikowano ogłoszenie o zamó-
wieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego.

Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.10.2012 r. Zało-
żony czas wykonania prac remontowych to 6 miesięcy od daty 
podpisania umowy. Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów, 
Adam Czernikiewicz,  przekazał zebranym, że przebudowa będzie 
obejmowała wykonanie:

•	 nowej konstrukcji dachu, 
•	 obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
•	 ściany frontowej murowanej na nowym fundamencie 

wraz z nową stolarką okienną i drzwiową,
•	 podbicia fundamentów i izolacji ścian fundamentowych, 
•	 remontu ścian istniejących,
•	 docieplenia budynku. 
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 79,6m2, wysokość 

budynku (elewacja frontowa) 3,80m, powierzchnia użytkowa 
69m2.

Ewa Jakubcewicz, p.o. kierownika Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami, Geodezji i Rolnictwa, w swojej wypowiedzi pod-
kreśliła, że bardzo ważne jest zaangażowanie całej wsi w prace 

związane z uruchomieniem świetlicy. Na zebraniu wiejskim roz-
mawiano również m.in. o zmianach w funduszu sołeckim oraz o 
przycince drzew na cmentarzu (spadające gałęzie drzew uszka-
dzają  nagrobki).

Wniosek ze spotkania nasuwa się jeden – powodzenie in-
westycji zależy nie tylko od zleceniodawcy oraz wykonawcy, ale 
także od aktywności lokalnej społeczności, która powinna anga-
żować się w działania – oczywiście na miarę swoich możliwości. 
Mieszkańcy wykonali już duży krok w tym kierunku, przeznacza-
jąc na remont świetlicy znaczną część funduszu sołeckiego na rok 
2012 i na rok 2013. Gra jest warta świeczki – mieszkańcy otrzyma-
ją świetlicę, której tak bardzo brakuje we wsi. 

Tekst i fotografie: Katarzyna Bielas

BURMISTRZ NOWOGARDU
ogłasza konkurs pt. „Najładniejsza elewacja 

i najładniejsze otoczenie budynków  
wielorodzinnych w roku 2012”.

Konkurs kierowany jest do właścicieli budynków wielomieszkanio-
wych – osób fizycznych lub prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie 
posiadających osobowości prawnej. Celem konkursu jest propagowanie 
estetycznego wyglądu budynków położonych na terenie Miasta Nowo-
gard oraz kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców 
za estetykę i wizerunek miasta.

Z udziału w konkursie wyłączone są budynki wchodzące w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy Nowogard.

Do konkursu mogą być zgłaszane budynki, w których zostały przepro-
wadzone prace polegające na przebudowie, remoncie lub termomoder-
nizacji obejmujące w swym zakresie elewacje budynku. Zgłaszać można 
budynki, w których te prace przeprowadzane są w okresie od 01.01.2012 
r. do 31.12.2012 r.

Nagroda główna dla zwycięscy konkursu wynosi 10.000,- zł.
oraz dwa wyróżnienia po 1.000- zł.
Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 31 grud-

nia 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1 
w Biurze Obsługi Interesanta (w przypadku zgłoszenia za pośrednictwem 
poczty należy kierować na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, plac Wol-
ności 1, 72-200 Nowogard; za termin zgłoszenia przyjmuje się datę stempla 
pocztowego).

Kwestionariusz zgłoszeniowy oraz wzory oświadczeń dostępne są na 
stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz w Biurze 
Obsługi Interesanta.

Zasady Konkursu określone są w Regulaminie Konkursu przyjętym i za-
twierdzonym Zarządzeniem nr132/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 
marca 2012 r. dostępnym na stronie internetowej BIP oraz Biurze Obsługi 
Interesanta.

Zapraszam do udziału w konkursie.
Załączniki do pobrania ze strony www.nowogard.pl
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Kolejny sukces Luks Top Wierzbięcin
13 września 2012 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w 

Wierzbięcinie odbyły się kolejne rozgrywki II ligi tenisa stoło-
wego mężczyzn (grupy północnej) prowadzonej przez Wielko-
polski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu. 

Zebrani z zaciekawieniem śledzili sportowe zmagania za-
wodników, które obfitowały w zaskakujące, trzymające w na-
pięciu akcje. Bez wątpienia ten dzień należał do zawodników 
z LUKS Top Wierzbięcin, którzy rozegrali bardzo dobre mecze, 
pokonując tym samym UKS Czarni Pieszcz 6:4 i KTS Proel Ko-
szalinianin 9:1.

W pierwszym meczu z UKS Czarni Pieszcz punktowali:
Bartosz Jemilianowicz 1,5pkt. 
Sebastian Jemilianowicz 1,5pkt. 
Mateusz Witkowski 0,5pkt. 
Łukasz Witkowski 2,5pkt. 
Zaś w drugim meczu z KTS Proel Koszalinianin:

Bartosz Jemilianowicz 2,5pkt. 
Sebastian Jemilianowicz 1,5pkt. 
Mateusz Witkowski 2,5pkt. 
Łukasz Owczarek 2,5pkt. 
Daniel Zubrzycki 0 pkt. 
Drużyna LUKS Top Wierzbięcin po raz kolejny pokazała 

sportową klasę i udowodniła, że znajduje się w znakomitej 
formie. Józef Korkosz, trener zespołu, podkreślił, że osiągnię-
cia zawodników są wynikiem codziennych treningów, które 
wymagają od nich wielkiego zaangażowania. Bez wątpienia 
sukcesy drużyny są również rezultatem udanej współpracy 
między młodzieżą a trenerem, który posiada dar motywowa-
nia swoich podopiecznych. Warto przypomnieć tutaj o sukce-
sach zawodników:

Sebastian Jemilianowicz:
•	 zdobywca dwóch złotych medali oraz jednego brązo-

wego w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa 
Kadetów, 

•	 trzecie miejsce w Pierwszym Wojewódzkim Turnieju 
Klasyfikacyjnym Juniorów, 

•	 trzecie miejsce w pierwszej edycji turnieju „Lancia Ten-
nis”, który odbył się w hali Benesport w Szczecinie. 

Bartosz Jemilianowicz:
•	 zdobywca 4 złotych medali Mistrzostw Województwa 

Juniorów, 
•	 zwycięzca Pierwszego Turnieju Klasyfikacyjnego Ju-

niorów, 
•	 pierwsze miejsce w pierwszej edycji turnieju „Lancia 

Tennis”, 
•	 dziesiąte miejsce w Pierwszym Ogólnopolskim Turnie-

ju Juniorów w Gdańsku, 
•	 trzecie miejsce w Pierwszym Turnieju Klasyfikacyjnym 

Seniorów. 
Daniel Zubrzycki:
•	 drużynowy mistrz województwa juniorów, 
•	 brązowy medalista Indywidualnych Mistrzostw Woje-

wództwa Juniorów. 

Gratulujemy drużynie kolejnego zwycięstwa i życzymy 
powodzenia w najbliższych rozgrywkach, które odbędą się 
- zgodnie z harmonogramem spotkań - 20 października (o 
10.30 nasi zawodnicy zmierzą się z TKKF Fala Trzebiatów, zaś o 
15.30 z UKS Chrobry Międzyzdroje).

Tekst i fotografie: Katarzyna Bielas
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Zakończenie IV Rajdu 
Turystyczno-Przeprawowego 
„Daleko Od Szosy” o Puchar 

Burmistrza Nowogardu
Już po raz czwarty pasjonaci wyści-

gów terenowych stanęli do rywalizacji 
w rajdzie turystyczno-przeprawowym 
o Puchar Burmistrza Nowogardu. Wy-
znaczona trasa rajdu liczyła około 100 
kilometrów i obfitowała w liczne nie-
spodzianki związane z ukształtowa-
niem terenu. Zawodnicy wyruszyli w 
drogę 13 października w godzinach 
porannych (7.00-10.00) z bazy rajdu, 
czyli ośrodka wypoczynkowego Sarni 
Las, który był również punktem końco-
wym dla rajdowców, którzy ukończyli 
swoje zmagania następnego dnia (do 
godziny 13.00 zdawali karty startowe). 
Impreza cieszyła się wielką popularno-
ścią o czym najlepiej świadczy liczba 
ekip biorących udział w rajdzie – we 
wszystkich klasach było ich 84. W tym 
roku zawodnicy startowali w następu-
jących klasach: turystyk, wyczyn z wy-
ciągarką, wyczyn bez wyciągarki, quad 
i po raz pierwszy oficjalnie w klasie 
buggy. 

Uroczyste zakończenie rajdu odby-
ło się 14 października o godzinie 15.00 

w przyjemnej i prawdziwie rodzinnej 
atmosferze. 

Poniżej prezentujemy wyniki rajdu:
KLASA BUGGY:
I Tomasz Pietrzak
II Filip Zbigniew
KLASA TURYSTYK:
I Marcin Zarzyka
II Dariusz Tomicki
III Patryk Sylka
KLASA WYCZYN BEZ WYCIĄGARKI:
I Robert Piechnik
II Sławomir Włoszak
III Andrzej Opala
KLASA WYCZYN Z WYCIĄGARKĄ:
I Paweł Taboła
II Wojciech Cichecki
III Rafał Chmura
KLASA QUAD:
I EKIPA W SKŁADZIE: 1.Rafał Syrek
 2.Marcin Katrowski
 3.Arkadiusz Zygadło
II Tomasz Dębiński
III Mariusz Charczuk

Tekst i fotografie: Katarzyna Bielas

„Wysokie zwycięstwo 
Pomorzanina”

Pierwszy zespół Pomorza-
nina w minioną sobotę poko-
nał przed własną publiczno-
ścią Stal Lipiany 5:1. Bramki 
dla naszego zespołu zdobyli: 
Dominik Wawrzyniak 2, Maciej 
Gołdyn 1, Krystian Miklas 1 i 
Adam Tomaszewski 1.

Obecnie Pomorzanin z 26 

punktami zdecydowanie pro-
wadzi w Wojewódzkiej Klasie 
Okręgowej mając 5 punktów 
przewagi nad kolejnymi ze-
społami.

W następnej kolejce Pomo-
rzanin zagra w Trzebiatowie z 
Regą. Mecz w sobotę 27 paź-
dziernika o godzinie 13:00.

IV Międzyokręgowe 
Mistrzostwa Służby 
Więziennej w Paintballu 
połączone z II imprezą 
integracyjną dla 
funkcjonariuszy i ich 
rodzin

20 września na terenie nowogardzkiego 
toru motocrossowego „Smoczak” odbyły się 
po raz kolejny zawody paintballowe, w któ-
rych wzięły udział drużyny z zakładów kar-
nych i aresztów śledczych Okręgu Szczeciń-
skiego oraz drużyny z Komendy Powiatowej 
Policji w Goleniowie i Komisariatu Policji w 
Nowogardzie. Na sobotnie spotkanie przy-
byli – burmistrz Nowogardu Robert Czapla 
oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w 
Szczecinie płk Andrzej Pędziszczak, którzy zo-
stali ustanowieni patronami honorowymi za-
wodów. Pogoda dopisała uczestnikom, którzy 
stanęli do rywalizacji tworząc pięcioosobowe 
drużyny. 

Po emocjonujących rozgrywkach wyniki 
przedstawiły się następująco:

I miejsce – Areszt Śledczy Szczecin
II miejsce – Policja Nowogard 2
III miejsce –Zakład Karny Nowogard 1
IV miejsce – Zakład Karny Nowogard 2
Ze względu na integracyjny i rodzinny 

charakter imprezy zapewniono uczestnikom 
liczne atrakcje, jak gry i zabawy dla dzieci, 
jazda konna i zamek dmuchany. Na wszyst-
kich czekał gorący posiłek (prawdziwe męskie 
przysmaki) – karkówka, kiełbaski, grochówka 
i bigos.

Sobotnie spotkanie – pełne jesiennego 
słońca – przebiegało w prawdziwie rodzinnej 
atmosferze. Oprócz zawodów było również 
miejsce na inne atrakcje zapewnione przez 
organizatorów, były rozmowy i wspólny po-
siłek. Przede wszystkim był to jednak dobrze 
spędzony czas w gronie rodziny i znajomych. 

 Fotografie: Artur Bojanowicz, Katarzyna Bielas
Tekst: Katarzyna Bielas
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Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia  14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki  niezabudowanej,  

położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. Bohaterów Warszawy.
Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr ewi-

dencyjnym 538 o pow. 335 m2 (symbol użytku gruntowego – Bp), 
położona w obrębie nr 5  m. Nowogard przy ul. Bohaterów Warsza-
wy.

Możliwość uzbrojenia nieruchomości w urządzenia  infrastruk-
tury technicznej tj. w instalację  energetyczną, wodną, gazową i i 
sanitarną.  

Bezpośrednie otoczenie wycenianej nieruchomości – zabudo-
wa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz szkoła po 
drugiej stronie ulicy. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
46051 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żad-
nymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami. 

Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu 
07.09.2012r. 

Przeznaczenie określone w obowiązującym Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy Nowogard przyjętym Uchwałą Nr XLIV/345/02 Rady Miej-
skiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2002 roku – teren zabudo-
wy mieszkaniowej. 

Przetarg odbędzie się w dniu 16.11.2012r. o godz. 1000 w sali 
obrad Komisji Rady Miejskiej 

/I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości -  22.410,00 zł 
obniżona o 10% 
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 230,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników prze-

targu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden 
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny 
wywoławczej. 

Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 
podatek VAT w ustawowej wysokości. 

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowa-
nia nieruchomości do sprzedaży w wysokości: za wycenę działki - 
260,00 zł, koszty kartograficzne 12,88 zł. 

(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z 
dnia 20 lutego 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nierucho-
mościami komunalnymi).

Wznowienie granic nieruchomości nabywca  wykona we wła-
snym zakresie.

Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialności za wady 
ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na pod-
stawie posiadanych dokumentów prawnych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 2.241,00 zł najpóź-

niej do dnia 13.11.2012r. na konto Urzędu: BANK PEKAO  S.A.IO/
Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu 
Miejskiego do godz. 14.30.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków 
pieniężnych na w/w konto.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać 
komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne 
oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomo-
ści przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysoko-
ści oraz w określonym terminie i miejscu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument toż-
samości.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na 
poczet nabycia nieruchomości.

Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego mie-
siąca od dnia przeprowadzonego przetargu.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości 
wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy 
notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zo-
stanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w 
dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do pu-
blicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej  
www.bip.nowogard.pl
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WYKAZ
Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)

L.p.
Oznaczenie nieruchomości
wg katastru 

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej 

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania 

Cena 
wywoławcza 
nieruchomości 

Stan 
władania 

Warunki 
płatności 

Forma zbycia 

1. Obręb nr 6 m. Nowogard, 
ul.K.J.Poniatowskiego

działka nr 141
o pow. 7217 m2 

44843 Działka 
niezabudowana 

Przeznaczenie określone w 
Planie zagospodarowania 
przestrzennego 
zatwierdzonym Uchwałą 
XLV/385/10 z dnia 03 
listopada 2010 r. teren 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, symbol 
N6/42.MW  

686.698,00 zł własność Jednorazowo 
przed 
zawarciem  
aktu  
notarialnego 

Przetarg 
nieograniczony

Pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości, z 
zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która 
spełnia jeden z następujących warunków:

- przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z 
mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli zło-
ży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego 
w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia 
wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wy-
wieszenia wykazu;

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomo-
ści pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 
dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli    zło-
ży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego 
w wykazie, o którym mowa w art. 35  ust.1; termin złożenia 
wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia 
wywieszenia wykazu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Nowogardzie, pokój nr 204, tel.(91) 39-26-225.   

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni  
tj. od dnia 09.10.2012r. do dnia 30.10.2012r.             



WIADOMOŚCI   SAMORZĄDOWE16
26.10.2012 r.

WYKAZ
Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)

L.p.
Oznaczenie nieruchomości
wg katastru 

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej 

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania 

Cena wywoławcza 
nieruchomości 

Stan 
władania 

Warunki 
płatności 

Forma zbycia 

1. Obręb nr 6 m. Nowogard 
 
Nieruchomość składa 
się z działek o nr  
ewidencyjnych    160/18, 
165/2 i 166/1 o łącznej 
pow. 754 m2 

37347  Działki 
niezabudowane 

Przeznaczenie 
określone w Planie 
zagospodarowania 
przestrzennego 
zatwierdzonym 
Uchwałą XLV/385/10 
z dnia 03 listopada 
2010 r. teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, symbol 
22 MN  

61.500,00 zł własność Jednorazowo 
przed 
zawarciem  aktu  
notarialnego 

Przetarg 
nieograniczony

Pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości, 
z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, 
która spełnia jeden z następujących warunków:

 
przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy 

niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wnio-
sek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, 
o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie 
może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wy-
kazu;

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomo-
ści pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 
dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli    zło-
ży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego 
w wykazie, o którym mowa w art. 35  ust.1; termin złożenia 
wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia 
wywieszenia wykazu.

  
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miej-

skim w Nowogardzie, pokój nr 204, tel.(91) 39-26-225.   

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 
dni  tj. od dnia 09.10.2012r. do dnia 30.10.2012r.   
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WYKAZ
Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)

L.p. Oznaczenie 
nieruchomości
wg katastru 

Oznaczenie 
nieruchomości 
wg księgi 
wieczystej 

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie 
nieruchomości 
i sposób jej 
zagospodarowania 

Cena 
wywoławcza 
nieruchomości 

Stan 
władania 

Warunki 
płatności 

Forma zbycia 

1. Obręb nr 6 m. 

Nowogard

działka nr 160/21
o pow. 658 m2 

37345 Działka 
niezabudowana 

Przeznaczenie 
określone w Planie 
zagospodarowania 
przestrzennego 
zatwierdzonym 
Uchwałą 
XLV/385/10 z dnia 
03 listopada 2010 
r. teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
symbol N6/23.MN  

43.000,00 zł własność Jednorazowo 
przed 
zawarciem  
aktu  
notarialnego 

Przetarg 
nieograniczony

Pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości, z za-
strzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która speł-
nia jeden z następujących warunków:

 
przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy 

niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wnio-
sek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, 
o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie 
może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wy-
kazu;

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomo-
ści pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 
dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli    zło-
ży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego 
w wykazie, o którym mowa w art. 35  ust.1; termin złożenia 
wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia 
wywieszenia wykazu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Nowogardzie, pokój nr 204, tel.(91) 39-26-225.   

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 
dni  tj. od dnia 18.10.2012r. do dnia 08.11.2012r.       
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WYKAZ
Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)

L.p. Oznaczenie 
nieruchomości
wg katastru 

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej 

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania 

Cena 
wywoławcza 
nieruchomości 

Stan 
władania 

Warunki 
płatności 

Forma zbycia 

1. Obręb nr 5 m. 

Nowogard 
 
      działka nr  544  
      o pow. 1494 m2 

6972 Działka 
niezabudowana 

Przeznaczenie określone 
w  Studium  uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Nowogard: 
w części  teren zabudowy 
mieszkaniowej, w części teren pod 
funkcje rolnicze (uprawy polowe, 
łąki, pastwiska)   

110.000,00 zł własność Jednorazowo 
przed 
zawarciem  
aktu  
notarialnego 

Przetarg 
nieograniczony

Pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości, z za-
strzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która speł-
nia jeden z następujących warunków:

 
przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy 

niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wnio-
sek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, 
o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie 
może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia 
wykazu;

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomo-
ści pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 
dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli    złoży 
wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wy-
kazie, o którym mowa w art. 35  ust.1; termin złożenia wniosku 

nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywiesze-
nia wykazu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Nowogardzie, pokój nr 204, tel.(91) 39-26-225.   

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni  
tj. od dnia 09.10.2012r. do dnia 30.10.2012r.             

Ulica 15 Lutego. Nowe nawierzchnie 
parkingów, wjazdów i chodników!        

W dniu 25 października burmistrz Robert Czapla w towa-
rzystwie wiceburmistrza Damiana Simińskiego, radnych RM: 
Lecha Jurka, Czesława Kozieł, Stanisława Saniuka oraz odpo-
wiedzialnych urzędników oficjalnie dokonał odbioru prac re-
montowych przy ul. 15 - lutego. 

Wykonano remont nawierzchni parkingów, wjazdów oraz 
wybudowano nowe odcinki chodników. 

Zakres prac obejmował: 
•	 roboty	rozbiórkowe	istniejącej	nawierzchni	z	betonu,	

trylinki i płyt chodnikowych, 
roboty ziemne i przygotowawcze (wykonano warstwy od-

sączające dla parkingów, wjazdów i chodników), 
ułożenie chodnika z kostki betonowej szarej z bocznymi 

pasami grafitowymi, 
wykonanie parkingów z kostki betonowej na podsypce ce-

mentowo - piaskowej i podbudowie betonowej, 
wykonanie wjazdów z kostki betonowej na podsypce ce-

mentowo-piaskowej na podbudowie betonowej, 
wyregulowano studnie kanalizacji sanitarnej i telekomuni-

kacji. 
Realizując powyższe prace wykonano 300 m. kw. nowej na-

wierzchni parkingów, 5 dużych wjazdów o powierzchni 
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WYKAZ
Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
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L.p.
Oznaczenie 
nieruchomości
wg katastru 

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej 

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania 

Cena 
wywoławcza 
nieruchomości 

Stan 
władania 

Warunki 
płatności 

Forma 
zbycia 

1. Obręb nr 5 m. 

Nowogard,
ul. Bohaterów 
Warszawy 

działka nr 560/4
o pow. 707 m2 

31585 Działka 
niezabudowana 

Przeznaczenie określone w 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Nowogard – tereny usług, 
symbol U

26.500,00 zł własność Jednorazowo 
przed 
zawarciem  aktu  
notarialnego 

Przetarg 
ograniczony

Pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości, z za-
strzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która speł-
nia jeden z następujących warunków:

 
przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy 

niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek 
o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o 
którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może 
być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości 
pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 
5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli    złoży wniosek 

o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, 
o którym mowa w art. 35  ust.1; termin złożenia wniosku nie 
może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia 
wykazu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Nowogardzie, pokój nr 204, tel.(91) 39-26-225.   

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 
dni  tj. od dnia 18.10.2012r. do dnia 08.11.2012r.             

22 m. kw. ułożono ponad 306 m kw. nowej nawierzchni 
chodników.

Wykonawcę robót wybrano w drodze przetargu nieogra-
niczonego spośród 6 oferentów - najniższą ofertę (123 782,97 

zł) złożyła firma Zakład Budownictw Ogólnego i Utrzymania 
Dróg AZBUD. Wykonawca udzielił na prace budowlane 36 mie-
sięcznej gwarancji. 

tekst i foto LMM 
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Nowogard - Wiadomości Samorządowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

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

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe”  
można otrzymać w następujących punktach:

1. Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, Pl. Wolności 
1, pok. 5; 2. sołectwa; 3. Nowogardzki Dom Kultury, Pl. Wolności 7, 4. Powia-
towy Urząd Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolności 9; 5. Samodzielny Publiczny 
Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego; 6. Centrum Edukacji 
i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; 7. Miejska 
Biblioteka Publiczna, Pl. Wolności 8; 8. Bank Pekao S.A.,  ul. Bankowa 5; 9. PKO 
BP S.A., Pl. Wolności 5; 10. „Netto” Supermarket, ul. 700 Lecia 22; 11. Józef So-
snowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; 12.	Elżbieta	Horniak	–	sklep,	ul.	Boh.	
Warszawy 102; 13.  Urząd Pocztowy, ul. Warszawska 14; 14 Sklep „Banan”, ul. 
Boh. Warszawy 103; 15. Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. 
Boh. Warszawy 44; 16. Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego; 17. Apteka „NIEBIESKA 
2”, ul. Kościuszki 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. Warszawska 9; 22. Sklep „Biedronka”, ul. Boh. 
Warszawy; 23. Market „Polo”, ul. 700 Lecia 20; 24. Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; 
25. Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla); 26.	PHU	
„Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; 27. Sklep Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51.; 28. 
Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; 29. Sklep „Rodzynek”, ul. 
3 Maja 31C; 30. Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a; 31. Za-
kład Karny, ul. Zamkowa 7; 32. Sklep spożywczo-przemysłowy „KOGUTEK”, ul. 
Żeromskiego	4;	33.	Sklep	„PROMYK”,	ul.	Żeromskiego	20;	34. Sklep spożywczo-
-przemysłowy „SANDRA”, ul. Leśna 6c; 35. Sklep spożywczy Krakowiak Anna, ul. 
Gen Bema 40/a; 36; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema  42; 37. ENTER Laptop Serwis, 
ul. Wyszyńskiego 7/3 37.	HUSQVARNA,	Warszawska	14.

Burmistrz Nowogardu 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony 

na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard. 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 listopada 2012r. w sali obrad Komisji Rady Miejskiej (I piętro) Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie, Plac Wolności 1. 

Przedmiotem przetargu jest :

- o godz. 1015 część działki o numerze ewidencyjnym 311/3, położona w obrębie Olchowo gm. Nowogard z przeznaczeniem 
na cele rolne - grunty orne o pow. 18,0811 ha, cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 40 zł/ha gruntu w stosunku 
rocznym,

- o godz. 1030 część działki o numerze ewidencyjnym 311/3, położona w obrębie Olchowo gm. Nowogard z przeznaczeniem 
na cele rolne - użytki zielone o pow. 7,1641 ha, cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł/ha gruntu w stosunku 
rocznym,

- o godz. 1045 część działki o numerze ewidencyjnym 311/7, położona w obrębie Olchowo gm. Nowogard z przeznaczeniem 
na cele rolne - grunty orne o pow. 15,4931 ha, cena wywoław-
cza czynszu dzierżawnego wynosi 40 zł/ha gruntu w stosun-
ku rocznym,

- o godz. 1100 część działki o numerze ewidencyjnym 
311/7, położona w obrębie Olchowo gm. Nowogard z prze-
znaczeniem na cele rolne - użytki zielone o pow. 6,0023 ha, 
cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł/ha 
gruntu w stosunku rocznym,

- o godz. 1115 działka o numerze ewidencyjnym 311/5, po-
łożona w obrębie Olchowo gm. Nowogard z przeznaczeniem 
na cele rolne - grunty orne o pow. 2,8840 ha, cena wywoław-
cza czynszu dzierżawnego wynosi 40 zł/ha gruntu w stosun-
ku rocznym.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, Plac Wolności 1, pokój 207, tel. 91/3926227.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie interne-
towej www.bip.nowogard.pl

Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla

- Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz 
z-ca burmistrza Damian Simiński 
przyjmują w sprawach skarg i wniosków 
w każdy poniedziałek 
w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.45.
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni 
Bielida przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w 
godz. 17.00-18.30.
- Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków inte-
resantów 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 


