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Je¿eli jesteœ œwiadkiem:

- wycinki drzew,

- zaœmiecania powierzchni ziemi,

- wypuszczania œcieków do œrodowiska

- wwozu i sk³adowania odpadów z zagranicy

i masz w¹tpliwoœci co do legalnoœci tych dzia³añ.

Dzwoñ na ZIELONY TELEFON 

pod nr 39-26-232.

Mi³o mi poinformowaæ Pañstwa, i¿ zakoñczona zosta³a 
procedura przetargowa na Rozbudowê Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie. W 
czasie przetargu po raz pierwszy zosta³a wykorzysta-
na aukcja elektroniczna, która pozwoli³a na obni¿enie 
wartoœci oferty z 19 401 528,00 z³ do 18 951 528,00 z³.

Tym samym przewidywany koszt rozbudowy nowo-
gardzkiego szpitala wyniesie o 450 000 z³ mniej w sto-
sunku do najni¿szej oferty z³o¿onej w pierwszym etapie. 
Podpisanie umowy z wykonawc¹ (Skanska) nast¹pi 21 
kwietnia br.

Robert Czapla
Burmistrz Nowogardu

Rozbudowa
nowogardzkiego szpitala

 tañsza o 450 tys.

Po pracach zwi¹zanych z odœnie¿aniem miasta i pra-
cami porz¹dkowymi, 11 osób osadzonych w Zak³adzie 
Karnym w Nowogardzie przez 10 dni zajmowali siê 
porz¹dkami w Maszkowie. W ramach prac udro¿niono i 
pog³êbiono rów melioracyjny oraz wykarczowano krzewy 
i krzaki. 

Osoby skazane porz¹dkuj¹
gminê Nowogard

Podczas aukcji elektronicznej

Burmistrz Robert Czapla z so³tysem Maszkowa - Krzysztofem 
Bernachem

dokoñczenie na str. 2

Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim
Mieszkańcom oraz gościom życzymy,

aby te święta były pełne nadziei, 
wiary i miłości, radosnych spotkań 

przy wielkanocnym stole, 
smacznego jajka i mokrego dyngusa.

Burmistrz Nowogardu       Przewodniczący Rady
     Robert Czapla                    Antoni Bielida

Przedsiêbiorco uaktualnij
PKD swojej dzia³alnoœci

dokoñczenie na str. 4
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30 marca 2011 r. gmina Nowogard przekaza³a teren 
na usuniêcie przeterminowanych œrodków ochrony 
roœlin wraz z rekultywacj¹ terenu w zwi¹zku z likwidacj¹ 
mogilnika w miejscowoœci Piaski w gminie Nowogard. 
Wykonawc¹ prac zwi¹zanych z likwidacj¹ mogilnika 
bêdzie firma SAVA Gmbh&Co.KG z siedzib¹ w Niemczech. 
Wykonawca zosta³ wy³oniony w przetargu og³oszonym 
przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopo-
morskiego.

Mogilniki to powszechnie u¿ytkowane w latach 70-
tych ubieg³ego stulecia, miejsca wyznaczone do sta³ego 
przechowywania nierozk³adalnych odpadów truj¹cych: 
przeterminowanych œrodków ochrony roœlin tzw. pestycy-

Likwidacja mogilnika
w Piaskach

Osoby skazane porz¹dkuj¹
gminê Nowogard

Pracami kierowa³ so³tys Maszkowa, który nadzo-
rowa³ pracê i wskazywa³ miejsca, które potrzebowa³y 
interwencji.

„Jestem bardzo zadowolony ze wspó³pracy z burmistrzem 
Robertem Czapl¹, kierownikiem ZBK Wies³awem Kaliszew-
skim oraz osobami skazanymi, które pozwoli³y nam uporaæ 
siê z problemami naszej wsi” – powiedzia³ Krzysztof Ber-
nach so³tys Maszkowa. „Nie mam ¿adnych zastrze¿eñ 
co do organizacji prac i jakoœci ich wykonania”.

Nastêpne miejsce w którym bêd¹ trwa³y prace to 
Trzechel.

dokoñczenie ze str. 1

dów, œrodków farmaceutycznych, ska¿onych opakowañ 
itp., zabezpieczone przed kontaktem zarówno z wodami 
gruntowymi, jak i atmosfer¹. Najczêœciej wystêpowa³y w 
postaci uszczelnionych studni zbudowanych z betono-
wych krêgów. Mogilnik w Piaskach to sk³adowisko prze-
terminowanych œrodków ochrony roœlin wybudowane w 
latach 80’. Zajmuje powierzchniê ok. 2000 m2 na terenie 
dzia³ki o wymiarach oko³o 37,0 m x 54,0 m. Teren mo-
gilnika jest ogrodzony, poroœniêty krzewami i czêœciowo 
drzewami. Dodatkowo oznaczony jest odpowiednimi tab-
licami informuj¹cymi o sk³adowaniu na przedmiotowym 
terenie odpadów pestycydowych. Sk³ada siê z 20 betono-
wych studni, przykrytych betonowymi pokrywami. Nakaz 
likwidacji mogilnika wyda³ Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Powiecie Goleniowskim, uzasadniaj¹c 
swoj¹ decyzjê nieodpowiednim stanem technicznym 
obiektu oraz zaprzestaniem jego u¿ytkowania od roku 
1995.

 
Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiêdzy 

Województwem Zachodniopomorskim a Gmin¹ No-
wogard w sprawie podjêcia wspó³pracy przy likwidacji 
zagra¿aj¹cych œrodowisku przeterminowanych œrodków 
ochrony roœlin, zadanie finansowane jest w ca³oœci z 
dotacji ze œrodków Narodowego Funduszu Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Szczecinie. Gmina zobowi¹za³a siê 
do przekazania posiadanej inwentaryzacji mogilnika 
oraz koordynowania prac i prowadzenia nadzoru nad 
realizacj¹ zadania. Dokumentacjê projektowo-kosztory-
sow¹ wraz z inwentaryzacj¹ obiektu na zlecenie gminy 
Nowogard wykona³a firma GEOINVIREX APRT Sp z o. 
o z Warszawy za kwotê 33.916 z³. Zadanie by³o w 50% 
wspó³finansowane ze œrodków WFOŒiGW. Kwota dofi-
nansowani wynios³a 16.958 z³.

Prace zwi¹zane z likwidacja mogilnika podzielone 
bêd¹ na 2 etapy.

I etap – usuniêcie przeterminowanych œrodków 
ochrony roœlin oraz ich transport do spalarni odpadów 
niebezpiecznych celem ich utylizacji, II etap – likwidacja 
infrastruktury mogilników, wymiana ska¿onego gruntu 
rekultywacja terenu.

Wykonawca zobowi¹za³ siê do przekazywania na 
bie¿¹co wszelkich informacji o stanie zaawansowa-
nia prac, o czym bêdziemy Pañstwa systematycznie 
powiadamiaæ.

Joanna Krêpa
z-ca kierownika wydzia³u GKMiOŒ
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SZANOWNI PAÑSTWO!
Nowogard, 4.04.2011 r.

Okres rozliczeñ podatkowych trwa do 30.04 2011 r. Jeœli nie rozliczyli 
Pañstwo jeszcze swoich PIT-ów i nie wybrali organizacji - fundacji, na 
któr¹ przeznacz¹ swój  1% podatku, zachêcamy do przekazania go na 
konto Samorz¹dowej Fundacji Opieki Medycznej ,,Zdrowie” w Nowogar-
dzie- organizacji po¿ytku publicznego.
Obecnie mo¿emy to zrobiæ w bardzo uproszczony sposób. Ju¿ nikt nie 
musi fatygowaæ siê na pocztê lub do banku, aby przelaæ pieni¹dze na 
odpowiednie konto. Zrobi to za nas Urz¹d Skarbowy!!! Wystarczy wype³niæ 
w  PIT-ach w³aœciwe rubryki, aby 1 % podatku trafi³ na konkretny cel a 
nie do bud¿etu pañstwa – w naszym przypadku na ochronê i promocjê 
zdrowia oraz zakup sprzêtu dla naszego szpitala.
PROSIMY PAMIÊTAÆ - NIC PAÑSTWO NIE TRAC¥ A WIELE MOG¥ 
POMÓC SZPITALOWI W NOWOGARDZIE, KTÓRY PO ZAKOÑCZENIU 
REMONTU BÊDZIE POTRZEBOWA£ DU¯O NOWOCZESNEGO 
SPRZÊTU ABY SKUTECZNIE LECZYÆ SWOICH PACJENTÓW.
Oto informacje co musimy zrobiæ w zeznaniu podatkowym:
1. Zadeklarowaæ wysokoœæ wp³aty, któr¹ chcemy przekazaæ , nie wiêcej 
ni¿ 1% podatku nale¿nego (wynikaj¹cego z zeznania podatkowego po 
zaokr¹gleniu do pe³nych dziesi¹tek groszy w dó³).
2. Podaæ nazwê organizacji tj: SAMORZ¥DOWA FUNDACJA OPIEKI 
MEDYCZNEJ ,,ZDROWIE” W NOWOGARDZIE.
3. Oraz nr  KRS 0000207800
Wype³nienie PIT-a w sposób opisany powy¿ej sprawi, ¿e Pañstwa 1 
% podatku zostanie przeznaczony na zakup sprzêtu medycznego dla 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie, który 
jest potrzebny nam wszystkim.                                                            
Z WYRAZAMI SZACUNKU I PODZIÊKOWANIEM.
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Szpitala w Nowogardzie Jerzy Jab³oñski
Prezes Samorz¹dowej Fundacji Opieki Medycznej ,,Zdrowie” Lidia Bogus

10 kwietnia 2010 roku o godzinie 8:41:06 w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej otworzono wystawê upamiêtniaj¹c¹ 
pierwsz¹ rocznicê „Katastrofy Smoleñskiej”. Otwarcia 
dokona³a dyrektor biblioteki Zofia Pilarz wraz z zastêpca 
burmistrza Damianem Simiñskim i przewodnicz¹cym Rady 
Miejskiej Antonim Bielid¹. Wystawê wg wczeœniejszych 
zapowiedzi ogl¹daæ mo¿na by³o tylko w tym dniu. O godzi-
nie 14.00, burmistrz Robert Czapla oficjalnie j¹ zamkn¹³, 
jednak na proœbê szkó³ wystawê mo¿na by³o ogl¹daæ do 
wtorku, 12 kwietnia br.

Wystawa upamiêtniaj¹ca
pierwsz¹ rocznicê „Katastrofy

Smoleñskiej”

6 kwietnia br., odby³o siê spotkanie burmistrza 
Roberta Czapli z prezesem Poldanoru Grzegorzem 
Brodziakiem w sprawie nowej inwestycji Poldanoru w 
Miêtnie. Firma Poldanor planuje uruchomiæ procedurê 
inwestycyjn¹ polegaj¹ca na budowie biogazowni, która 
ma ograniczyæ emisjê nieprzyjemnych zapachów oraz 
pozwoli na dodatkowe zatrudnienie 8 osób. Obecnie 
Poldanor jest na etapie rozmów z energetyk¹ w celu 
odbioru energii z biogazowni po jej uruchomieniu.

18 kwietnia burmistrz bêdzie uczestniczy³ w otwar-
ciu biogazowni przez firmê Poldanor w miejscowoœci 
Uciechów.

Spotkanie z prezesem
Poldanoru

Aneta Dr¹¿ewska
now¹ dyrektork¹ NDK

Aneta Dr¹¿ewska od pi¹tku (15 kwietnia) pe³ni 
obowi¹zki dyrektora Nowogardzkiego Domu Kultury. W 
tym dniu o godz. 8.00, w Ratuszu Miejskim burmistrz 
Robert Czapla w towarzystwie Przewodnicz¹cego Rady 
Miejskiej Antoniego Bielidy oraz zastêpcy burmistrza 
Damiana Simiñskiego wrêczy³ jej zarz¹dzenie w sprawie 
powo³ania na stanowisko dyrektora Nowogardzkiego 
Domu Kultury.

Nowa dyrektor zosta³a zarekomendowana burmi-
strzowi przez komisjê konkursow¹, która wybra³a jej 
kandydaturê 5 g³osami na 6 mozliwych.

Po spotkaniu w Ratuszu burmistrz osobiœcie przed-
stawi³ now¹ dyrektor pracownikom Nowogardzkiego 
Domu Kultury.
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U r z ¹ d  M i e j s k i  w  N o w o g a r d z i e  i n f o r m u -
je przedsiêbiorców zarejestrowanych w Ewidencji 
Dzia³alnoœci Gospodarczej o obowi¹zku aktualizacji PKD 
we wpisach do ewidencji.

Przedsiêbiorco, jeœli we wpisie do ewidencji 
dzia³alnoœci gospodarczej:

- nie posiadasz jeszcze ¿adnych kodów PKD 
okreœlaj¹cych przedmiot Twojej dzia³alnoœci,

- posiadasz nieaktualne kody PKD 2004 (które nie 
obowi¹zuj¹ od 01-01-2010r.)

ZG£OŒ NIEZW£OCZNIE AKTUALIZACJÊ DANYCH W 
ZAKRESIE WPROWADZENIA KODÓW PKD 2007 LUB 
ZMIANY KODÓW PKD 2004 NA KODY PKD 2007.

WSZYSCY PRZEDSIÊBIORCY ZOBOWI¥ZANI BYLI 
ZAKTUALIZOWAÆ DANE (WPROWADZIÆ LUB ZAST¥PIÆ 
PKD 2004 NOWYMI KODAMI PKD 2007) W USTAWOWYM 
TERMINIE OD 1 STYCZNIA 2008 R. DO 31GRUDNIA 2009 
R.

Organy ewidencyjne obowi¹zane bêd¹ do przeniesie-
nia danych przedsiêbiorców wykonuj¹cych dzia³alnoœæ 
gospodarcz¹ oraz przedsiêbiorców, którzy zawiesili 
wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej do systemu 
teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji 
Dzia³alnoœci Gospodarczej w terminie od 1 lipca 2011 r. 
do dnia 31 grudnia 2011 r.

Wpisy, które bêd¹ przeniesione do CEIDG musz¹ 
zawieraæ aktualne dane przedsiêbiorców w szczególnoœci 
kody PKD 2007.

AKTUALIZACJI DANYCH MO¯NA DOKONAÆ za 
pomoc¹ wype³nionego wniosku EDG 1, dotycz¹cego 
zmiany wpisu do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej: 

- osobiœcie – z dowodem osobistym lub paszportem 
do wgl¹du,

- drog¹ pocztow¹ (wniosek EDG-1 przys³any na 
adres Urzêdu listem poleconym opatrzony musi byæ 
w³asnorêcznym podpisem wnioskodawcy, którego 
w³asnorêcznoœæ poœwiadczona jest przez notariusza),

- drog¹ elektroniczn¹ (wniosek EDG-1, który jest 
podpisany podpisem elektronicznym mo¿na z³o¿yæ elek-
tronicznie za poœrednictwem formularza dostêpnego na 
ePUAP). Je¿eli wniosek o wpis do ewidencji dzia³alnoœci 
gospodarczej nie zosta³ podpisany podpisem elektronicz-
nym, organ gminy zawiadamia przedsiêbiorcê o terminie 
i miejscu podpisania wniosku (w takim przypadku dniem 
z³o¿enia wniosku jest dzieñ, w którym przedsiêbiorca 
wniosek podpisa³),

przez pe³nomocnika, z wa¿nym pe³nomocnictwem 
notarialnym b¹dŸ odrêcznym do dokonywania czynnoœci 
urzêdowych, np. do z³o¿enia i odbioru dokumentów 
zwi¹zanych z dokonaniem zmiany wpisu w ewidencji 
dzia³alnoœci gospodarczej.

Wniosek o zmianê wpisu do ewidencji dzia³alnoœci 
gospodarczej nie podlega op³acie.

MIEJSCE DOKONANIA AKTUALIZACJI DANYCH:
Urz¹d Miejski w Nowogardzie – Plac Wolnoœci 5, BOI, 

pok. 5, GODZINY PRACY URZÊDU: 7.30 – 15.30.

Przedsiêbiorco uaktualnij
PKD swojej dzia³alnoœci

Inwestycj¹ objêta by³a ulica Rados³awa w Nowo-
gardzie stanowi¹ca dojazd od ulicy Boh. Warszawy 
do posesji oraz zak³adów produkcyjnych i us³ugowych 
zlokalizowanych przy tej ulicy.

Zakres robót przewidywa³: oczyszczenie istniej¹cej 
nawierzchni ulicy z brukowca, wyrównanie nawierzchni, 
stanowi¹cej istniej¹c¹ podbudowê, mieszank¹ z betonu 
asfaltowego, u³o¿enie warstwy wi¹¿¹cej na powierzchni 
istniej¹cej jezdni i plantowanie poboczy na szerokoœci 1 
m z ka¿dej strony.

Wykonawc¹ robót budowlanych, wy³onionym w 
przetargu nieograniczonym, by³o przedsiêbiorstwo PRD 
POL-DRÓG Nowogard S.A.

Wartoœæ wykonanych robót wynosi 176.881,71 z³ 
brutto.

Ulica Rados³awa
wyremontowana

dokoñczenie ze str. 1Urz¹d Miejski w Nowogardzie  w trybie art. 4 pkt. 
8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych zaprasza do 
z³o¿enia oferty cenowej na pe³nienie obowi¹zków go-
spodarza Klubu Abstynenta „Hania”  mieszcz¹cego siê 
na ul. Zamkowej 13 w Nowogardzie.

Zakres zadania:
- otwieranie i zamykanie pomieszczeñ klubu,
- utrzymanie porz¹dku w lokalu i wokó³ niego,
- ogrzewanie pomieszczeñ,
- dba³oœæ o powierzone mienie,
- przestrzeganie przepisów bhp i p.po¿.
Zadanie wykonywane bêdzie przez 4 godziny co-

dziennie oprócz wtorków od godz. 17.00 do godz. 
21.00.

Wymagania do realizacji zadania:
1.Osoba pe³ni¹ca obowi¹zki gospodarza Klubu Absty-

nenta „Hania” powinna byæ odpowiedzialna, punktualna, 
sumienna w wykonywaniu czynnoœci, dyspozycyjna.

Wybrana oferta cenowa obowi¹zywaæ bêdzie od 01 
maja 2011 roku do 1 grudnia 2011 roku.

Ofertê  nale¿y z³o¿yæ pisemnie  w zamkniêtej kopercie 
do dnia 20 kwietnia 2011 roku do godziny 1400 w Biurze 
Obs³ugi Interesanta Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie 
Plac Wolnoœci 1,  72-200 Nowogard pok. 5.

Ofertê zatytu³owaæ „Pe³nienie obowi¹zków gospoda-
rza Klubu Abstynenta „Hania” od  1 maja 2011 roku do 
31 grudnia 2011 roku”.

Formularz oferty dostêpny ma www.nowogard.pl

Zamówienie publiczne
spoza ustawy 
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Spis obejmie:
- osoby stale zamieszka³e i czasowo przebywaj¹ce w 

mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach 
niebêd¹cych mieszkaniami;

- mieszkania i budynki, w których znajduj¹ siê miesz-
kania, oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwate-
rowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebêd¹ce 
mieszkaniami;

- osoby niemaj¹ce miejsca zamieszkania
Z jakich tematów bêd¹ zbierane dane:
W spisie powszechnym bêd¹ zebrane dane z 

nastêpuj¹cych tematów badawczych:
- stan i charakterystyka demograficzna ludnoœci;
- edukacja;
- aktywnoœæ ekonomiczna osób;
- dojazdy do pracy;
- Ÿród³a utrzymania osób;
- niepe³nosprawnoœæ;
- obywatelstwo;
- migracje wewnêtrzne;
- migracje zagraniczne; 
- narodowoœæ i jêzyk oraz mniejszoœci narodowe i 

etniczne;
- wyznanie (przynale¿noœæ do koœcio³a lub zwi¹zku 

wyznaniowego);
- gospodarstwa domowe i rodziny;
- stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych 

(mieszkania i budynki).
Osoby objête spisem zobowi¹zane s¹ do udzielania 

œcis³ych, wyczerpuj¹cych i zgodnych z prawd¹ odpowie-
dzi na pytania zawarte w formularzu.

Gminne Biuro Spisowe bêdzie czynne w ka¿dy wtorek 
pocz¹wszy od dnia 5 kwietnia 2011 do 30 czerwca 2011 
w godzinach od 15.30 do 17.00. w pokoju nr 6 Urzêdu 
Miejskiego w Nowogardzie.

Telefon: 91-39-26-212 lub 91-39-26-213.
Od 1 kwietnia br. bêdzie dostêpna równie¿  infolinia 

NSP 2011: 800 800 800 - numer bezp³atny dla po³¹czeñ 
z telefonów stacjonarnych. 22 44 44 777 - numer dla 
po³¹czeñ z telefonów komórkowych p³atny zgodnie z 
cennikiem operatora.

Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci
i Mieszkañ zostanie przeprowadzony

w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011,
wg stanu na 31 marca 2011, godz. 24.00

Zarz¹d Budynków Komunalnych
w Nowogardzie

Og³asza I przetarg nieograniczony na dzier¿awê lokalu u¿ytkowego 
przy ul. 700-Lecia 14 w Nowogardzie o powierzchni u¿ytkowej  186 

m2 na okres  6 lat.

Cenê wywo³awcz¹  stawki czynszu za 1m2 powierzchni lokalu ustala 
siê na 6.00z³. Post¹pienie przetargowe wynosi 1.00 z³.
Przystêpuj¹cy do przetargu winni wp³aciæ  wadium w wysokoœci 
4118,04 z³ (3x czynsz miesiêczny wg. stawki wywo³awczej + 23% 
VAT) w kasie Zarz¹du Budynków Komunalnych w Nowogardzie lub 
na rachunek w PKO S.A I O/Nowogard nr 12 12 40 38 84 1111 0000 
42 09 23 82  najpóŸniej do dnia 4.05.2011 r do godz.14.00
Osoby  przystêpuj¹ce do przetargu  winny mieæ uregulowane 
zobowi¹zania finansowe wobec wynajmuj¹cego (ZBK)
W przypadku wygrania przetargu wp³acone wadium zostanie w ca³oœci 
zaliczone na poczet czynszu.
W przypadku przegrania przetargu wp³acone wadium zostanie 
wyp³acone w ca³oœci w ci¹gu trzech dni po zamkniêciu przetargu . 
Osobie , która wygra przetarg , a uchyli siê od zawarcia umowy 
dzier¿awnej, wp³aconego wadium nie zwraca siê. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu  5.05.2011 r. o godzinie 10.00 w budynku 
ZBK w Nowogardzie ul.700-Lecia 14 –œwietlica.
Lokal jest   wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹ . Najemca zobowi¹zany 
bêdzie do ponoszenia kosztów  podatku od nieruchomoœci, wywozu 
nieczystoœci sta³ych  oraz zu¿ycia energii elektrycznej , niezale¿nie od 
p³acenia czynszu najmu z 23% podatkiem VAT. 
Pomieszczenie mo¿na ogl¹daæ  od  26.04.2011 do 29.04.2011 r. -  po 
wczeœniejszym uzgodnieniu z Zarz¹dem Budynków Komunalnych w 
Nowogardzie przy ul 700-Lecia 14 , tel. 091 39 26-267.
Kierownik ZBK mo¿e odwo³aæ przetarg podaj¹c do publicznej 
wiadomoœci uzasadnione przyczyny. 
Nowogard dnia  31.03.2011 r.

Kierownik ZBK
Wies³aw Kaliszewski

W odpowiedzi na tendencyjny, z³oœliwy i mijaj¹cy siê z 
prawd¹ komentarz zastêpcy redaktora naczelnego - Pana 
Marcina Simiñskiego dotycz¹cy organizacji VIII Nowo-
gardzkich Spotkañ Tanecznych, o treœci cytujê „…Warto 
jednak, ¿eby o rangê imprezy zadba³y te¿ same W³adze 
– do rozwa¿añ pozostawiamy fakt, ¿e na dwudniowym 
turnieju ani razu nie pojawi³ siê Robert Czapla, a turniej 
odbywa³ siê przecie¿ o puchar Burmistrza Nowogar-
du…” z ca³¹ stanowczoœci¹ stwierdzam, i¿ W³adze, jak 
to Pan uj¹³, w trakcie ca³ego weekendu reprezentowa³ 
Zastêpca Burmistrza Nowogardu, Pan Damian Simiñski. 
To on w moim i swoim imieniu, a przede wszystkim 
w imieniu W³adz Samorz¹dowych Gminy Nowogard 
otwiera³ poszczególne bloki turnieju, to on wspólnie 
ze wspó³organizatorem, Panem Miko³ajem Kubiakiem 
wrêcza³ wszystkie medale, dyplomy, wyró¿nienia, statu-
etki i upominki. To równie¿ Pan Simiñski wrêcza³ okaza³y 
Puchar Grand Prix… 

Damian Simiñski, Panie Redaktorze, spêdzi³ w mi-
niony weekend na zawodach ³¹cznie kilkanaœcie godzin, 
podczas których niezmiennie reprezentowa³ W³adze No-
wogardu i szkoda tylko, i¿ nie raczy³ Pan tego zauwa¿yæ 
i doceniæ w swoim artykule, ukierunkowuj¹c go ku de-
strukcji, uszczypliwoœci i z³oœliwoœci… 

Takie zachowanie nie licuje z funkcj¹ zastêpcy re-
daktora naczelnego gazety, kreuj¹cej siê na obiektywn¹ 
prasê.

Z wyrazami szacunku
Robert Czapla

Burmistrz Nowogardu
 

OdpowiedŸ na artyku³ pt.
„Walc, samba, hip hop i Dance”

zamieszczony w Dzienniku Nowogardzkim Nr 27 
(1961) z dnia 05.04.2011

W dniach 5 – 6 kwietnia br., na hali gimnastycznej goœcinnego Zespo³u 
Szkó³ Gimnazjalnych w Nowogardzie rozegrane zosta³y Pó³fina³y Mi-
strzostw Województwa Szkó³ Gimnazjalnych w Pi³ce Rêcznej. W zawodach 
uczestniczy³y dru¿yn z: Nowogardu, Szczecina, Koszalina, Bierzwnicy 
oraz  Szczecinka. W pierwszym dniu rozegrali swoje mecze ch³opcy, a w 
drugim dziewczêta.
Oto jak wygl¹da klasyfikacja koñcowa zawodów.
DZIEWCZÊTA:
1 miejsce – Gimnazjum nr 4 w Koszalinie.
2 miejsce – Centrum Kszta³cenia Sportowego w Szczecinie.
3 miejsce – Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie – opiekun Wies³aw Buczyñski.
4 miejsce – Gimnazjum w Bierzwnicy.
CH£OPCY:
1 miejsce – Gimnazjum nr 9 w Koszalinie.
2 miejsce – Gimnazjum nr 2 w Szczecinku.
3 miejsce – Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie – opiekun Bogdan Sobolewski.
4 miejsce – Gimnazjum nr 9 w Szczecinie.
Wszystkim dru¿ynom na zakoñczenie zawodów wrêczono dyplomy i pu-
chary. Serdecznie gratulujemy!

Pó³fina³y Mistrzostw
Województwa Szkó³

Gimnazjalnych w Pi³ce Rêcznej
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Nowogard 25.03.2011r.
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸ. zm) oraz 
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia  14 wrzeœnia 2004r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie 
nieruchomoœci (Dz. U. z 14 wrzeœnia 2004r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu
Og³asza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci 
rolnej niezabudowanej,  po³o¿onej w obrêbie Karsk gm. Nowogard.
Przedmiotem sprzeda¿y jest dzia³ka rolna nr 418 o pow. 2800 m2nieza-
budowana, po³o¿ona w obrêbie Karsk gm. Nowogard.
Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ KW Nr 48005 i nie 
jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi prawami osób trzecich ani 
hipotekami.
Przetarg odbêdzie siê dniu 29.04.2011r. o godz.1000 sali obrad Komisji 
Rady Miejskiej /I piêtro/ Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolnoœci 1.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci - 10.000,00 z³.
post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej tj. 100,00 z³.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Wznowienie granic dzia³ki nabywca wykona we w³asnym zakresie.
Dzia³ka nie ma przeprowadzonych badañ geologicznych. 
Burmistrz Nowogardu nie odpowiada za wady ukryte nieruchomoœci, 
których nie mo¿na by³o stwierdziæ na podstawie dokumentów prawnych.
Przeznaczenie okreœlone w Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Nowogard zatwierdzo-
nym Uchwa³¹ XLIV/345/02 Rady Miejskiej w Nowogardzie: tereny rolne 
oznaczone jako o walorach kwalifikuj¹cych siê do uznania za zespó³ 
przyrodniczo – krajobrazowy.
Do ceny nieruchomoœci doliczone bêd¹ koszy przygotowania nieruchomoœci 
do sprzeda¿y w wysokoœci tj. za wycenê dzia³ki - 250,00 z³. koszty geo-
dezyjne – 1.550,00 z³.
(podstawa – Uchwa³a Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 
lutego 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomoœciami 
komunalnymi).
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w wysokoœci 
10%wartoœci nieruchomoœci tj. 1.000,00 z³w kasie Urzêdu Miejskiego 
najpóŸniej do dnia 26.04.2011 r. do godz.1430 na konto: Grupa PEKAO 
S.A.IO/Nowogard nr 1111 0000 4209 2470.
Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê wp³ywu œrodków pieniê¿nych 
na w/w konto urzêdu. 
Dokument potwierdzaj¹cy wp³acenie wadium nale¿y okazaæ komisji 
przetargowej przed przyst¹pieniem do przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokument to¿samoœci.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ polskie osoby prawne i fizyczne oraz 
cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomoœci przez 
cudzoziemców je¿eli wp³ac¹ wadium w podanej wysokoœci oraz w 
okreœlonym terminie i miejscu.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet 
nabycia nieruchomoœci.
Podpisanie umowy notarialnej nast¹pi w terminie jednego miesi¹ca od 
dnia przeprowadzonego przetargu.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone 
w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, 
wp³aconego wadium nie zwraca siê.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie po-
wiadomiony najpóŸniej w ci¹gu 21dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu.
Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu zawar-
cia umowy notarialnej bez mo¿liwoœci roz³o¿enia na raty.
Burmistrz Nowogardu mo¿e odwo³aæ przetarg podaj¹c do publicznej 
wiadomoœci uzasadnione przyczyny.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Nowogardzie, Plac 
Wolnoœci 1, tel. 091-39-26-225 lub 091-39-26-226.

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Wykaz
Obrêb nr 3 Nowogard, przy ul. 700-Lecia 14

Nieruchomoœci przeznaczone do dzier¿awy zgodnie z art. 13 i 35 ust 
nr 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami(Dz 
.U. z 2004 r. Nr 261, poz 2603 z póŸ.zm.).

Po³o¿enie nieruchomoœci - Obrêb nr 3 miasta Nowogard dz nr 228/2.
Oznaczenie nieruch. wg ksiêgi wiecz. - 23131.
Powierzchnia lokalu w m2 - 67,80 z³.
Opis nieruchomoœci - Lokal u¿ytkowy Nr 1 -gara¿. Przeznaczenie: 
Dzia³alnoœæ magazynowa us³ugowa lub gara¿.
Forma dzier¿awy - Na okres 6 lat.
Cena wywo³awcza za 1 m2 - 5 z³.
Post¹pienie przetargowe - 1 z³.
Stan w³adania - Trwa³y zarz¹d.

Po³o¿enie nieruchomoœci -  Obrêb nr 3 miasta Nowogard dz nr 228/2.
Oznaczenie nieruch.wg ksiêgi wiecz. - 23131.
Powierzchnia lokalu w m2 – 79,40 z³.
Opis nieruchomoœci - Lokal u¿ytkowy Nr 9-gara¿. Przeznaczenie: 
dzia³alnoœæ magazynowa, us³ugowa lub gara¿.
Forma dzier¿awy - Na okres 6 lat.
Cena wywo³awcza za 1 m2 - 5 z³.
Post¹pienie przetargowe - 1 z³.
Stan w³adania - Trwa³y zarz¹d.

Wykaz podano do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni tj. od dnia 
13.04.2011 do 04.05.2011 r.
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Nowogard 31.03.2011 r.

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

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

Po³o¿enie nieruchomoœci - Obrêb nr 6 m. Nowogard ul. Jana Paw³a II.
Oznaczenie nieruchomoœci wg ksiêgi wieczystej - KW SZ10/00028152/1.
Nr dzia³ki – 145/2.
 Powierzchnia dzia³ki w m2  – 741 m2.
Opis nieruchomoœci. Przeznaczenie nieruchomoœci i sposób jej zago-
spodarowania - Dzia³ka przeznaczona pod budowê boksów gara¿owych.
Przeznaczenie okreœlone w Planie zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Nowogard przyjêtym Uchwa³¹ nr XXVIII/204/96 Rady Miejskiej 
w Nowogardzie z dnia 14 listopada 1996 r. - zespó³ gara¿y.
Forma sprzeda¿y - Przetarg nieograniczony na sprzeda¿ 3 udzia³ów 
po 1/36 w dzia³ce.
Cena nieruchomoœci - 2.191,00 z³. (za udzia³ 1/36).
Stan w³adania – w³asnoœæ.

Wykaz podano do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni
tj. od dnia 31.03.2011 r. do dnia 21.04.2011 r.

Nowogard 4.04.2011 r.

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

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

Po³o¿enie nieruchomoœci - Obrêb nr 2 m.Nowogard, ul. G. J. Wybickiego 9.
Oznaczenie nieruchomoœci wg ksiêgi wieczystej - KW nr 42350.
Nr dzia³ki – 127/2.
Powierzchnia dzia³ek w m2 – 704 m2.
Opis nieruchomoœci. Przeznaczenie nieruchomoœci i sposób jej zago-
spodarowania - Dzia³ka niezabudowana. Brak planu. Przeznaczenie 
okreœlone w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Nowogard przyjête uchwa³¹ nr 
XLIV/345/02 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2002 
r. zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem funkcji uzupe³niaj¹cej.
Forma sprzeda¿y - Przetarg nieograniczony.
Cena nieruchomoœci - 70.400,00 z³.
Stan w³adania – w³asnoœæ.

Wykaz podano do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni.
tj. od dnia 4.04.2011r. do dnia 25.04.2011 r.
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Urz¹d Miejski w Nowogardzie
72-200 Nowogard, pl. Wolnoœci 1

e-mail: burmistrz@nowogard.pl
Sekretariat:      913926200
Fax:       913926206
Kadry:      913926204
Biuro Rady Miejskiej:     913926210

 Biuro Obs³ugi Interesantów    913926214
       e-mail: boi@nowogard.pl
 Wydzia³ Spraw Obywatelskich:

- kierownik      913926203
- dowody osobiste     913926215
- ewidencja ludnoœci     913926212

 Wydzia³ Finansowo-Bud¿etowy:
   e-mail: budzet@nowogard.pl
- z-ca kierownika     913926223
- ksiêgowoœæ      913926222
- kasa      913926219

 Biuro Podatków i Op³at: podatki@nowogard.pl
- kierownik      913926217
- ksiêgowoœæ podatkowa    913926220
- windykacja     913926220
- ksiêgowoœæ nale¿noœci cywilnoprawnych   913926220
- wymiar podatków i op³at    913926217
- kontrola podatkowa     913926217
- ulgi podatkowe     913926217

 Wydzia³ Gospodarki Nieruchomoœciami,
Geodezji i Rolnictwa: e-mail: rolgeo@nowogard.pl
- kierownik      913926226
- z-ca kierownika     913926225

 Wydzia³ Architektury, Budownictwa
i Planowania Przestrzennego:
  e-mail: architektura@nowogard.pl
- kierownik      913926229
- z-ca kierownika     913926228

 Urz¹d Stanu Cywilnego:
- kierownik      913926230

 Wydzia³ Bezpieczeñstwa
      i Zarz¹dzania Kryzysowego:

- kierownik      913926234
 Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy:

  e-mail: promocja@nowogard.pl
- kierownik      913926293
- z-ca kierownika    913926293
- ewidencja dzia³alnoœci gospodarczej   913926233

 Wydzia³ Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Œrodowiska:
e-mail: srodowisko@nowogard.pl
- kierownik      913926243
- z-ca kierownika     913926238
- Agenda 21  - agenda21@nowogard.pl   913926232

 Wydzia³ Inwestycji i Remontów:
  e-mail: inwestycje@nowogard.pl
- kierownik      913926241
- z-ca kierownika     913926240

 Wydzia³ Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu:
  e-mail: oswiata@nowogard.pl
- kierownik     913925464

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

Nowogard - Wiadomoœci Samorz¹dowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

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

- Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz z-ca burmistrza Damian 
Simiñski przyjmuj¹ w sprawach skarg i wniosków w ka¿dy poniedzia³ek 
w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.45.
- Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida przyjmuje 
interesantów w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 17.00-18.30.
- Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów odbywa 
siê w Wydziale Kancelarii, pok. nr 8, I piêtro, pl. Wolnoœci 1.
Informacje o pracy Urzêdu Miejskiego:bip.nowogard.pl 
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl 

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.  Samodziel-
ny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardziei, ul. Wojska Polskiego; 
6. Centrum Edukacji i Przedsiêbiorczoœci „Profit”w Nowogardzie, ul. 
Wojska Polskiego 3; 7. Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Wolnoœci 8; 8. 
Bank Pekao S.A.,  ul. Bankowa 5; 9. PKO BP S. A., Pl. Wolnoœci 5; 10. 
„Netto” Supermarket, ul. 700-Lecia 22; 11. Józef Sosnowski – sklep, ul. 
Poniatowskiego 5/1; 12. El¿bieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 
102; 13.  Urz¹d Pocztowy, ul. Warszawska 14; 14 Sklep „Banan”, ul 
.Boh. 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. Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14.; 20. 
„Pracownia optyczna” ul. Armii Krajowej 51a.; 21. Sklep „Biedronka”,  
ul. 700 Lecia  20.; 22. Sklep „Biedronka”,  ul. Warszawska 9; 23. Kiosk, 
ul. D¹browszczaków;, 24. Kiosk, skrzy¿owanie ulic Boh. Warszawy i 15 
Lutego (obok Lidla).; 25. PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; 26. Sklep 
Spo¿ywczy, ul. Armii Krajowej 51.; 27. Sklep spo¿ywczy „DELIKATESY”, 
ul. Gen. Bema 40/8; 28. Sklep „Rodzynek”, ul. 3 maj¹ 31C; 29. Sklep 
spo¿ywczo-monopolowy, ul. Bat. Ch³opskich 1a.; 30. Zak³ad Karny, ul. Za-
mkowa 7.; 31. Sklep Spozyczo Przemys³owy „KOGUTEK”, ul. ̄ eromskiego 4; 
32. Sklep „PROMYK”, ul. ̄ eromskiego 20; 33. Sklep Spo¿ywczo Przemys³owy 
„SANDRA”, ul. Leœna 6c; 34. Sklep Spo¿ywczy Krakowiak Anna, ul. Gen 
Bema 40/a; 35; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema  42.

na m/c kwiecień 2011
22-23.04.2011 godz. 18.00

OPOWIEŒCI Z NARNII:
PODRÓ¯ WÊDROWCA DO ŒWITU

Familijny, Przygodowy, Fantasy, USA,
Wielka Brytania 2010, 115’, od lat 10.

Cena biletu: 12 z³.

BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA „ORZE£”
NA 1 GODZINÊ PRZED SEANSEM

Uwaga!!! Godziny seansów filmowych
mog¹ ulec zmianie.


