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Od lat obserwujemy te same obrazki - po ka¿dym 
weekendzie pierwsi poranni przechodnie spotykaj¹ 
po³amane drzewka, poprzewracane kosze, rozwalone 
³awki. Podejrzewam, ¿e to sprawka niewidzialnych, chyba 
pozaziemskich istot. My jednak w duchy nie wierzymy - 
wiemy, ¿e to nasza m³odzie¿ - nad wiek rozwiniêta fizycz-
nie ale pozbawiona jakichkolwiek skrupu³ów i poczucia 
odpowiedzialnoœci za wspólne dobro. A¿ dziw bierze, ¿e 
w grupie takich chuliganów nie znajdzie siê ani jeden, 
by tego najbardziej zidiocia³ego nie powstrzymaæ! Czy i 
dziewczêta te¿ s¹ tak zafascynowane pokazem si³y jaki 
prezentuje najg³upszy w grupie, ¿e nie protestuj¹?

Widoczna na foto ³awka wytrzyma³a do pierwszego 
poniedzia³ku - postawiona by³a w pi¹tek. Za bud¿etowe 
pieni¹dze zakupiono 15 takich ³awek. Ka¿da kosztuje 
800 z³ plus koszty monta¿u. Czy 
debil bior¹cy siê za dewastacjê 
naprawdê nie wie, ¿e to pieni¹dze 
wszystkich obywateli - jego rodzi-
ców tak¿e? Czy nie wie, ¿e ³awka 
nie jest w³asnoœci¹ burmistrza ani 
Urzêdu Miasta tylko nas nowogar-
dzian? Musi wreszcie jeden i drugi 
m³odzian pomyœleæ, ¿e za pieni¹dze 
wydawane na remonty zniszczo-
nych przez niego koszy i ³awek 
mo¿na kupiæ coœ po¿ytecznego 
- np. dodatkowe urz¹dzenie na 
skatepark lub zorganizowaæ obóz 
dla jego rówieœników.

Policja obiecuje, ¿e zwiêkszy 
iloœæ patroli i w przypadku zatrzy-
mania sprawców stosowaæ bêdzie 
najostrzejsze œrodki przewidziane 
prawem.

red.

Czy tak musi byæ?
1 wrzeœnia, przypad³a 72. rocznica wybuchu II Woj-

ny Œwiatowej. W ca³ym kraju, jak i w naszym mieœcie, 
odbywa³y siê uroczystoœci upamiêtniaj¹ce ten dzieñ, 
oraz gloryfikuj¹ce heroizm Polaków stawiaj¹cych opór 
przewa¿aj¹cym si³om.

Dzieñ ten, to równie¿ okazja do oddania ho³du wszyst-
kim tym, którzy prze¿yli koszmar wojny i okupacji, wal-
czyli z wrogiem na wszystkich frontach, przynieœli nam 
wolnoœæ i odbudowali kraj ze zniszczeñ.

Z tej okazji kombatanci, przedstawiciele w³adz 
samorz¹dowych, delegacje partii politycznych, przed-
stawiciele nowogardzkich szkó³ oraz mieszkañcy Nowo-
gardu uczestniczyli w z³o¿eniu wieñców i kwiatów pod 
Pomnikiem Kombatantów RP na Placu Wolnoœci.

72. rocznica wybuchu
II Wojny Œwiatowej

Okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Antoni Bielida
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W poprzednim wydaniu „Wiadomoœci Samorz¹dowych” 
informowaliœmy Pañstwa o pismach jakie skierowa³ 
burmistrz Robert Czapla do Prezydenta, Premiera, 
Marsza³ków Sejmu i Senatu, Klubów Poselskich  oraz 
pos³ów Ziemi Szczeciñskiej proponuj¹c zmiany w pra-
wie o ruchu drogowym i prawie energetycznym tak, by 
bud¿ety gmin nie by³y obci¹¿ane kosztami utrzymania 
i oœwietlenia obwodnic i przyjmowanych od pañstwa 
odcinków dróg krajowych i wojewódzkich.

Bardzo szybko na pismo odpowiedzia³ Klub Poselski 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Pismo prezentujemy w ca³oœci:
Opr. LMM

Szanowny Panie Burmistrzu
Z upowa¿nienia przewodnicz¹cego Klubu Poselskie-

go Sojuszu Lewicy Demokratycznej pos³a Grzegorza 
Napieralskiego uprzejmie potwierdzam otrzymanie 
Pañskiej korespondencji, w której odnosi siê Pan do 
problemu obci¹¿ania gmin kosztami energii elektrycznej 
zu¿ywanej na oœwietlenie dróg krajowych i autostrad 
oraz dróg wojewódzkich i powiatowych przebiegaj¹cych 
w ich obrêbie. Pragnê Pana poinformowaæ, i¿ kwestiê 
t¹ skonsultowa³am z pos³ami naszego klubu, którzy - z 
racji udzia³u w pracach w³aœciwych komisji sejmowych - 
zajmuj¹ siê przedmiotow¹ problematyk¹.

Informujê, i¿ cz³onkowie naszego Klubu podzielaj¹ sta-
nowisko dotycz¹ce obowi¹zku finansowania przez gminy 
oœwietlenia na drogach krajowych i autostradach. Autorzy 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetycz-
ne nie przewidzieli zakresu i skali kosztów zwi¹zanych z 
utrzymaniem i eksploatacj¹ oœwietlenia dróg krajowych i 
autostrad przebiegaj¹cych na terenie ca³ego kraju przez 
jednostki samorz¹du terytorialnego. 

Szybka i przecie¿ po¿¹dana rozbudowa magistral-
nych sieci drogowych spowodowa³a powstanie nowych 
dylematów i problemów. Wœród sygnalizowanych do 
najwa¿niejszych nale¿¹:

- rozdzielenie obszaru gminy na du¿o gorzej skomuni-
kowane miêdzy sob¹ czêœci, z koniecznoœci¹ dojazdów 
do instytucji u¿ytecznoœci publicznej, biur i urzêdów, 
czêsto tak¿e rozdzielenie obszarów u¿ytku rolniczego,

- zwolniernie inwestorów dróg krajowych z obowi¹zku 
porozumiewania siê ze wskazanym przez ustawê ope-
ratorem oœwietlenia drogi krajowej co do jakoœci, iloœci i 
zasad u¿ytkowania punktów œwietlnych.

- przeniesienie na gminy kosztów oœwietlenia - jego na-
praw i utrzymania, w sytuacji gdy koszty te mog¹ w bardzo 
du¿ym stopniu uszczuplaæ bud¿et w³asny gminy.

- uniemo¿liwienie gminom zarz¹dzania gruntem na 
którym znajduj¹ siê punkty oœwietleniowe i urz¹dzenia 
towarzysz¹ce.

Maj¹c na uwadze powy¿sze z inicjatywy pos³ów 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej przygotowana zosta³a 
nowelizacja ustawy

Prawo Energetyczne, która - ju¿ jako inicjatywa legi-
slacyjna Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Rozwoju Re-
gionalnego zosta³a skierowana do laski marsza³kowskiej 
w dniu 28 kwietnia 2010 roku. Niestety projekt ten, jak i 
wiele innych przed³o¿eñ, trafi³ do sejmowej „zamra¿arki”; 
do dziœ nie tylko nie rozpoczê³y siê prace legislacyjne, lecz 
nawet nie zosta³ mu nadany numer druku sejmowego. Z 
uwagi na zbli¿aj¹cy siê koniec kadencji Sejmu i „niechêtny” 

stosunek pos³ów koalicji rz¹dz¹cej do tej inicjatywy, nie 
ma praktycznie ¿adnych szans na uchwalenie przedmio-
towego projektu. W tej sytuacji pozostaje jedynie powrót 
do tej kwestii z chwil¹ rozpoczêcia prac kolejnego Sejmu i 
- zapewniam - Klub Poselski SLD podejmie w tym kierunku 
stosowne dzia³ania.

£¹czê pozdrowienia.
Z powa¿aniem 

Dyrektor Biura KP SLD
Ma³gorzata Winiarczyk - Kossakowska

Burmistrz pisze, Klub Poselski SLD 
odpowiada...

Podziêkowania za do¿ynki
Pragniemy z³o¿yæ wyrazy wdziêcznoœci uczestnikom 

tegorocznych do¿ynek gminnych 2011 które odby³y siê 
w B³otnie dnia 27 sierpnia br.

W pierwszej kolejnoœci dziêkujemy wszystkim rolnikom 
za ca³y rok ciê¿kiej pracy. Obchody „Œwiêta plonów” nie 
by³oby mo¿liwe bez trudu Waszych r¹k i zebranych plonów, 
z których wszyscy chêtnie korzystamy. 

Szanowni Pañstwo 
Serdecznie dziêkujemy:

- mieszkañcom wsi B³otno
- wszystkim so³ectwom naszej gminy z so³tysami na czele
- wszystkim uczestnikom korowodu do¿ynkowego
- ksiêdzu celebruj¹cym mszê œwiêt¹ 
- zespo³om Nowogardzkiego Domu Kultury
- wszystkim zespo³om uczestnicz¹cym w programie 
artystycznym 
- Zarz¹dowi Budynków Komunalnych w Nowogardzie
- Zarz¹dowi Us³ug Komunalnych w Nowogardzie 
- Zak³adowi Us³ugowemu „DOMEL”  w Nowogardzie - W³. 
B³a¿ewicz 
- osobom osadzonym Zak³adu Karnego w Nowogardzie  
- Komendzie Policji w Nowogardzie
- Samorz¹dowej Fundacji Opieki Medycznej „Zdrowie” 
- Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Ko³o Nowogard 

Sk³adamy ponadto podziêkowania dla sponsorów w/w 
imprezy, którymi byli:
- Antoni Bielida  
- Grzegorz Mieleñczuk 
- Micha³ Bociarski
- Pawe³ Kolanek
- Józef Musia³a 
- Danuta i Tadeusz Rzeteccy
- Stanis³awa i Tadeusz Wrona  
- Stanis³awa Jakubczak
- Zdzis³aw Hancyk 
- Beata i Piotr Brodzki
- Stowarzyszenia Szans Bezdro¿y Gmin w Goleniowie
- Bank BG¯ Nowogard
- Waldemar Pêdziszczak – Piekarnia Nowogard 
- Hurtownia Warzywna Pañstwo Jasiñscy z Nowogardu
- Firma KRUGA Krzysztof i Sebastian z Nowogardu
- Firma LODOS Pañstwo Sachryñ
- Firma PONTON Pañstwo Piwowarscy
- Firma BUDMAD Nowogard
- Wytwórnia Pasz Zbigniew RaŸniewski z Nowogardu

Burmistrz Nowogard
So³tys So³ectwa B³otno

Rada So³ecka So³ectwa B³otno
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DO¯YNKI GMINNE 2011

Ostatnia sobota sierpnia przesz³a do historii 
do¿ynkowych obchodów jako autentyczne œwiêto no-
wogardzkiej wsi, pe³ne naturalnej atmosfery radoœci i 
emocjonalnego podniecenia, bez ¿adnej nudy, ponurac-
twa czy sztucznego  patosu.

Ju¿ przy wjeŸdzie do B³otna od strony Nowogardu 
uwagê przyci¹ga³y elementy dekoracyjne sporych roz-
miarów, a wykonane pomys³owo z prasowanych bel s³omy  
oraz naturalnej wielkoœci manekiny - gospodyni z gospo-
darzem siedz¹cy w zagrodzie i w ró¿nych miejscach, a 

Do¿ynki gminne w B³otnie
- z rozmachem i fantazj¹
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jak¿e - przy flaszy na stoliku. Ma³o tego - udekorowano 
ca³¹ trasê wiod¹ca na boisko szkolne. Tam w³aœnie ks. 
Janusz Zachêcki , proboszcz parafii z Sikorek, celebrowa³ 
mszê dziêkczynn¹ za tegoroczne plony, zebrane przy 
niezbyt ³askawej dla rolników pogodzie na czas ¿niw. I 
zaraz potem z wolna ruszy³ barwny korowód z  wieñcami 
do¿ynkowymi, prowadzony skocznymi dŸwiêkami kapeli 
„Weso³a Ferajna” w stronê stadionu, na którym odby³a siê 
ca³a do¿ynkowa ceremonia. Starostwo do¿ynek godnie  
piastowali najlepsi rolnicy i gospodarze gminy: staroœcina, 
pani Danuta  Nowak, so³tys B³otna i starosta, pan Artur 
Majchrzak, rolnik indywidualny ze Strzelewa. W roli 
konferansjera prowadz¹cego ca³oœæ imprezy,wyst¹pi³a 
Aneta Dr¹¿ewska, dyr. NDK. Gospodarzem do¿ynek 
by³ oczywiœcie burmistrz Nowogardu Robert Czapla, 
który ciep³o i serdecznie powita³ licznych goœci. Przybyli 
m. in. pos³anka Renata Zarêba, Jacek Piechota, by³y 
minister gospodarki i pose³ o najd³u¿szym sta¿u (22 
lata), wicestarosta Tomasz Kulinicz, przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida, Komen-
dant Powiatowy Policji, Komendant i z - ca Komisariatu 
Policji w Nowogardzie, radni, so³tysi, a przede wszystkim 
mieszkañcy B³otna, Nowogardu oraz okolicznych wiosek. 
Nawet deszcz o zró¿nicowanej intensywnoœci nie zdo³a³ 
zak³óciæ bogatego i atrakcyjnego programu do¿ynek, ani 
te¿ odstraszyæ liczne audytorium.

Gospodarz Robert Czapla, w towarzystwie wice-
burmistrza Damiana Simiñskiego i Przewodnicz¹cego 
Rady Miejskiej Antoniego Bielidy odebra³ z r¹k Starostów 
okaza³y bochen chleba wypieczony z tegorocznych 
plonów po czym powiedzia³: „Bêdê go dzieli³ uczciwie 
i sprawiedliwie, tak aby go nikomu w naszej gminie nie 
zabrak³o”.

Nie sposób wymieniæ wszystkie, wiêc ograniczê siê 
tylko do kilku atrakcyjnych punktów bogatego programu 
do¿ynek - by³y zatem gry i zabawy dla dzieci w „Wio-
sce S³owian” z Wolina, kolarski wyœcig crossowy dla 
juniorów na bie¿ni wokó³ stadionu, pokazy umiejêtnoœci 
kierowców samochodów terenowych, trójbój dla pañ o  
(pi³owanie k³ody na czas, toczenie slalomem opony na 
czas, rzut t³uczkiem do manekina), zawody strzeleckie 
(z wiatrówki do tarczy), pokazy sprawnoœciowe nowo-
gardzkich policjantów, zawody o „Czapkê gruszek bur-
mistrza”, pokazy jazdy na motorach marki Harley i wiele 
innych. Najwa¿niejsze jednak by³o rozstrzygniêcie trzech 
g³ównych konkursów, na og³oszenie ich wyników czekali 
niecierpliwie zainteresowani.

Do konkursu przyst¹pi³o  7 miejscowoœci.
1 miejsce Wyszomierz  - nagrodê w wys.5 tys.z³ odebra³ 
so³tys Andrzej Kania,
2 miejsce  ¯abowo -  nagrodê w wys.3 tys. z³ odebra³a  
so³tys Ma³gorzata Stañczyk,
3 miejsce B³otno - nagrodê w wys.2 tys. z³ odebra³a so³tys 
Danuta Nowak.

Do konkursu zg³osi³o siê 17 zagród.
1 miejsce i nagrodê 1 000 z³otych Józef KOUHAN z 
¯abowa.
2 miejsce i  800 z³otych El¿bieta i Ryszard WIETESKA 
z D¹browy,

„NAJ£ADNIEJSZA WIEŒ
GMINY NOWOGARD 2011”

„ZADBAJ O SIEDLISKO,
 TO TWOJE ŒRODOWISKO”

I IGRZYSKACH SPORTOWO
- REKREACYJNYCH SO£ECTW

3 miejsce exaequo Ilona i Jacek RaAFIÑSCY z Woj-
cieszyna i Danuta KACZMAREK z Karska - nagrody po 
500 z³.

Ponadto przyznano 4 wyró¿nienia po 300 z³otych.
Do konkursu na

zg³oszono 16 wieñców. Komisja pod przewodnictwem 
burmistrza Nowogardu po d³ugiej i wnikliwej ocenie  
pierwsze miejsce przyzna³a so³ectwu B³otno za wieniec 
„Drzewko szczêœcia”., drugie miejsce dla so³ectwa 
Œwierczewo, a trzecie dla Wojcieszyna.

Wrêczono równie¿ medale indywidualne, puchary 
i nagrody pieniê¿ne dla najlepszych zawodników i 
zespo³ów rywalizuj¹cych w 

1 - Wojcieszyn - 6 000 z³,
2 - Czermnica - 5 000 z³,
3.- S³ajsino - 4 000 z³,
4 - Grabin - 3 000 z³,
5 - Karsk - 2 000 z³,
6 - Kulice - 1 000 z³.
Warto wspomnieæ, ¿e czynne by³y 22 stoiska o ró¿nym 

profilu rozmieszczone wokó³ stadionu - od rêkodzie³a 
artystycznego i wystawy ptactwa domowego do wiej-
skich potraw (s³ynne pierogi gospodyñ z B³otna). Mo¿na 
by³o tak¿e zmierzyæ ciœnienie i poziom cukru we krwi na 
stoisku Nowogardzkiego Ko³a Diabetyków oraz uzyskaæ 
porady zdrowotne oferowane przez Samorz¹dow¹ 
Fundacjê Opieki Medycznej „Zdrowie”. 

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê Grupa Od-
twórstwa Historycznego „Bukowe Wzgórze” z Wolina i 
Szczecina, która serwowa³a podp³omyki wed³ug orygi-
nalnej receptury, a nawet wêdzonego leszcza i fl¹drê. 
Wikingowie w historycznych strojach i zbrojach z epoki 
staczali zawziête pojedynki ze S³owianami na miecze i 
siekiery ku uciesze najm³odszych, ale i starszych widzów 
nie brakowa³o.

Nie wypada pomin¹æ zespo³ów artystycznych, 
które ca³kiem ³adnie zaprezentowa³y siê do¿ynkowej 
publicznoœci: „B³yskawiczka” - zespó³ dzieciêcy z NDK, 
„Lipka” - zespól folklorystyczny z Kobylanki, „Weso³a 
Ferajna” zespó³ œpiewaczy z NDK, „Weso³e Gospodynie” 
- zespól z Dobrej Nowogardzkiej oraz kabaret „Ramol” z 
Domu Kultury w Goleniowie.

Gdy na scenie pojawi³ siê zespó³ Titti Twister z Gryfic 
nie pozosta³o nic innego jak ruszyæ w tany. I tak ju¿ by³o 
do piania pierwszych kogutów...

Bêdzie co wspominaæ do nastêpnych do¿ynek, bo tak 
œwietnej, ludowej fiesty dawno nie by³o w naszej gminie!

M A Frydryk, foto LMM

NAJ£ADNIEJSZY 
WIENIEC DO¯YNKOWY
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W czwartek, 18 sierpnia 2011 r. w godzinach od 19.00-
22.00 odby³y siê pierwsze MANEWRY RATOWNICZE 
KADRY WOPR POWIATU GOLENIOWSKIEGO. W tym 
sezonie miejscem przebiegu manewrów by³o k¹pielisko 
Lubczyna. Trzyosobowe zespo³y ratowników z trzech 
k¹pielisk Powiatu Goleniowskiego: Lubczyna, Nowogard, 
Stepnica, rywalizowa³y ze sob¹ na wczeœniej przygoto-
wanych stacjach manewrowych. 

Podczas manewrów – zawodów pojawi³y siê takie 
zadania jak: desant z ³odzi motorowej, podejmowanie 
poszkodowanego przy u¿yciu skutera z platform¹, udzie-
lanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w zdarzeniu ma-
sowym oraz pozorowane akcje na k¹pielisku strze¿onym 
– ko³owrót, ³ódŸ BL, holowania.

Manewry zakoñczy³y siê wspólnym ogniskiem, foto 
prezentacj¹ oraz rozdaniem nagród. Najlepiej wed³ug 
punktacji generalnej wypad³ zespó³ ratowników z 
k¹pieliska w Nowogardzie, lecz pozosta³e zespo³y nie 
odbiega³y poziomem i zaanga¿owaniem w wykony-
wanych zadaniach. Manewry zespo³ów ratowniczych 
w przysz³ym roku zaplanowano na k¹pielisku zespo³u 
wygranego. Zawody odbêd¹ siê wiêc w Nowogardzie.

K¹pielisko Nowogard reprezentowali: Bartosz 
Jêdrasik, Stanis³aw Juszczyñski i Marek Wasilewski. 
Jak podkreœla kierownik k¹pieliska do zwyciêstwa walnie 
przyczyni³ siê Marek Wasilewski, wychowanek nowo-
gardzkiego WOPR.

Zwyciêska ekipa podkreœla bardzo dobre przygoto-
wanie manewrów oraz dziêkuje za goœcinnoœæ goleniow-
skiemu WOPR.

Foto LMM 

Sukces nowogardzian
Manewry ratownicze WOPR

1 wrzeœnia rozpocz¹³ siê nowy rok szkolny 2011/2012. 
W ka¿dej szkole odœwiêtnie i uroczyœcie.

W Szkole Podstawowej nr 3 najwiêksze wra¿enie 
robili oczywiœcie ci, którzy po raz pierwszy przekraczali 
progi Szko³y Podstawowej. Muszê przyznaæ, ¿e byli 
bardzo dzielni – bez tremy przedstawili swój pierwszy 
program artystyczny i bez lêku wytrzymali pasowanie 
chocia¿ o³ówek w rêku dyrektora szko³y by³ ogromny i 
robi³ wra¿enie. 

Na rozpoczêcie g³os zabra³ dyrektor  Piotr Kazuba 
po czym … znowu zosta³ dyrektorem, poniewa¿ obecny 
na tej uroczystoœci burmistrz Robert Czapla wrêczy³ 
mu powo³anie na to stanowisko. Po wygraniu konkursu 
bêdzie dyrektorem do 31 sierpnia 2016 roku. Zapewne 
mi³o wspominaæ bêdzie ten dzieñ pani Izabela Deluga 
- odebra³a bowiem z r¹k burmistrza akt przyznaj¹cy Jej 
tytu³ nauczyciela mianowanego

Wyprowadzono sztandar, uczniów poproszono do 
klas, a najm³odszych na dziedziniec szko³y, by tradycyjnie 
posadziæ pami¹tkowe drzewko. Robili to z wpraw¹ jak 
prawdziwi ogrodnicy...

Pierwszy dzwonek
w szko³ach

Gminy Nowogard

Szko³a Podstawowa nr 3
im. Polskich Olimpijczyków

W dniu 23 sierpnia 
br. odby³o siê posiedze-
nie komisji konkursowej 
powo³anej dla wy³onienia 
kandydata na stanowisko 
dyrektora Przedszkola Pu-
blicznego nr 1 w Nowogar-
dzie. Cz³onkowie komisji 
konkursowej w g³osowaniu 
tajnym dokonali wyboru 
kandydata na stanowisko 
dyrektora w osobie pani 
Jolanty Bielskiej.

 

Jolanta Bielska dyrektorem Przedszko-
la nr 1 w Nowogardzie



WIADOMOŒCI   SAMORZ¥DOWE 7
6.09.2011 r.

O godz. 10.00 rozpocz¹³ siê uroczysty apel 
wci¹gniêciem flagi na maszt przy dŸwiêkach hymnu 
narodowego. Zabieraj¹c g³os dyrektor Leszek Becela 
przywita³ zaproszonych goœci – burmistrza Roberta 
Czaplê i proboszcza parafii pw. œw. Rafa³a Kalinowskie-
go, grono nauczycieli, przedstawicieli rodziców, a szcze-
gólne s³owa skierowa³ do uczniów podkreœlaj¹c wa¿n¹ 
rolê w procesie kszta³cenia jak¹ odgrywa  wspó³praca 
nauczycieli, uczniów i rodziców. O rzetelnoœci, uczciwoœci 
i pracowitoœci w duchu przykazañ boskich mówi³ ksi¹dz 
proboszcz.

Burmistrz wrêczy³ akt powo³ania na stanowisko dy-
rektora ZSO panu Leszkowi Beceli (bêdzie dyrektorem 
do 31 sierpnia 2016 r) oraz gratulowa³ zdobycia tytu³u 
nauczyciela mianowanego Edycie Wieczorek i Magda-
lenie Mota³a  z ZSO w Nowogardzie

Przed pracownikami oœwiaty nowy rok pracy, nowe 
wyzwania i oby  jak najlepsze osi¹gniêcia.

Tekst i foto LMM

Gratulacje i akty nadania tytu³u nauczyciela miano-
wanego odebrali w tym dniu tak¿e:

ks. Janusz Zachêcki ze Szko³y Podstawowej w B³otnie
Gabriela Bartos z Publicznego Gimnazjum nr 3 w 

Nowogardzie
Bartosz Zdanowicz z Publicznego Gimnazjum nr 1 w 

Nowogardzie
Anna Ochocka z Publicznego Gimnazjum nr 1 w 

Nowogardzie
Gratulujemy!

Zespó³ Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych
i Gimnazjum Nr 2

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Antoni Bielida w Gimnazjum nr  1

W miniony pi¹tek zakoñczono trwaj¹c¹ od poniedzia³ku 
charytatywn¹ akcjê- pó³kolonie dla dzieci, podopiecznych  
nowogardzkiego OPS-u.

Frekwencja przeros³a oczekiwania organizatorów. Na 
posumowanie do obszernego namiotu przyby³o ponad 
100 uœmiechniêtych i zadowolonych dzieciaków. Grom-
ko i ochoczo odœpiewano piosenkê sytuacyjn¹ „G³owa, 
ramiona, nogi, stopy...”.po czym organizatorzy:

Teresa Skibska, kierownik Oœrodka Pomocy 
Spo³ecznej w Nowogardzie i Cezary Komisarz, pastor 
Zboru Ewangelicznych Chrzeœcijan wrêczyli skromne 
upominki wolontariuszom oraz dzieciom. Te, które 
systematycznie uczêszcza³y na zajêcia (minimum 4 
piecz¹tki na odwrocie identyfikatorów w postaci stylizo-
wanego s³oneczka) oprócz zabawek otrzyma³y równie¿ 
egzemplarz Biblii, piêknie i bogato ilustrowanej, a sta-
rannie wydanej przez holendersk¹ firmê. Podziêkowania 
organizatorom z³o¿y³ burmistrz, Robert Czapla, który 
sfinansowa³ posi³ki dla kolonistów, otrzymuj¹c dowcipny 
prezent - dzbanek do zbierania datków na przysz³oroczne 
pó³kolonie. Akcje takie warto kontynuowaæ choæby dla 
widoku promieniœcie uœmiechniêtych buzi wszystkich 
dzieci.

M A Frydryk
foto LMM

Po¿egnanie beztroskich
wakacji
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Zgodnie z zapo-
wiedzi¹ z poprzed-
n i e g o  w y d a n i a 
”WS” przedstawiam 
Pañstwu obowi¹zki 
Przewodnicz¹cego 
Rady Miejskiej, inicja-
tywy uchwa³odawcze 
oraz rolê interpelacji i 
zapytañ radnych.

O  z a d a n i a c h 
Przewodnicz¹cego RM  
mówi Antoni Bielida:

Przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej organizuje pracê Rady oraz prowadzi jej 
obrady. Zwo³uje obrady w formie sesji, odbywanych w ra-
zie potrzeby jednak nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³. W Gmi-
nie Nowogard zwyczajowo Przewodnicz¹cy Rady zwo³uje 
sesje œrednio raz na miesi¹c w trybie zwyczajnym. Mo¿e 
tak¿e zwo³aæ sesjê nadzwyczajn¹ lub uroczyst¹. Przed 
sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady musi wspólnie z Burmistrzem 
opracowaæ porz¹dek obrad, zebraæ niezbêdne materia³y, 
wys³aæ zaproszenia itp. Zgodnie ze Statutem Gminy ma 
prawo wnoszenia projektów uchwa³. Przewodnicz¹cy 
osobiœcie prowadzi obrady Sesji, nie mo¿e scedowaæ 
tego obowi¹zku na zastêpcê gdy jest obecny na sesji. 
Zastêpstwo jest dopuszczalne tylko w razie nieobecnoœci 
Przewodnicz¹cego. Przewodnicz¹cy Rady - i tylko on - 
podpisuje uchwa³y rady podjête przez ni¹ na sesjach. Jest 
to funkcja porz¹dkowa, ale istotna, potwierdzaj¹ca fakt 
podjêcia uchwa³y i jej zgodnoœæ z przepisami prawa. Wielu 
ludzi myli pojêcie podpisania uchwa³y z jej podjêciem. 
Przewodnicz¹cy ma g³os równy z pozosta³ymi radnymi. 
Trzeba wiêc pamiêtaæ, ¿e to Rada Miejska podejmuje 
uchwa³y, a nie przewodnicz¹cy.

Obowi¹zkiem Przewodnicz¹cego Rady jest te¿ dbanie 
o porz¹dek na sesji i na sali obrad. Tylko przewodnicz¹cy 
ma prawo udzielania g³osu, ustala kolejnoœæ zabierania 
g³osu i ma prawo odbierania g³osu. Przyjmuje interpelacje 
wnoszone przez radnych i przekazuje je burmistrzowi. 
Burmistrz z kolei powinien odpowiedzieæ na interpelacje 
w ci¹gu 14 dni.

Przewodnicz¹cy ma prawo i obowi¹zek wyprosiæ z 
sali obrad awanturuj¹c¹ siê osobê, a w razie potrzeby 
wezwaæ si³y porz¹dkowe (prawo „policji sesyjnej”).

Reasumuj¹c: rola Przewodnicz¹cego Rady to rola 
organizacyjno - porz¹dkowa, polegaj¹ca g³ównie na 
organizowaniu pracy rady i prowadzeniu obrad. 

Ma te¿ zadania reprezentacyjne - reprezentuje radê 
(radê, a nie gminê) na zewn¹trz i w kontaktach z innymi 
samorz¹dami, bierze udzia³ w uroczystych spotkaniach 
i uroczystoœciach „ku czci”...

Zgodnie z ustaw¹ to Przewodnicz¹cy Rady zawiera 
umowê o pracê z burmistrzem.

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych (wed³ug 
Statutu Gminy Nowogard).

- Wnoszone przez radnych interpelacje, wnioski i za-
pytania mog¹ byæ skierowane do burmistrza, natomiast 

zapytania mog¹ byæ kierowane równie¿ do zastêpcy 
burmistrza, sekretarza gminy i skarbnika gminy.

- Interpelacja dotyczy spraw o zasadniczym znaczeniu 
dla gminy. Powinna zawieraæ krótkie przedstawienie stanu 
faktycznego bêd¹cym jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce 
z niego pytania.

Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce 
Przewodnicz¹cego Rady. Do wniesienia interpelacji wy-
starczy podpis jednego radnego. Przewodnicz¹cy mo¿e 
nie przyj¹æ interpelacji, która nie odpowiada warunkom 
opisanym na pocz¹tku. Przewodnicz¹cy niezw³ocznie 
przesy³a interpelacjê burmistrzowi, który zobowi¹zany 
jest udzieliæ na ni¹ odpowiedzi w ci¹gu 14 dni od dnia 
z³o¿enia interpelacji. Burmistrz przesy³a odpis odpowiedzi 
na interpelacjê zainteresowanemu radnemu oraz informu-
je radê o jej treœci.

- wnioski mog¹ dotyczyæ za³atwienia spraw lub podjêcia 
dzia³añ maj¹cych na celu poprawê lub usprawnienie 
bie¿¹cej dzia³alnoœci gminy. Wnioski mog¹ byæ sk³adane 
ustnie. Jeœli nie jest mo¿liwe niezw³oczne udzielenie 
odpowiedzi o sposobie za³atwienia sprawy lub podjêciu 
odpowiednich dzia³añ odbiorca wniosku jest zobowi¹zany 
do udzielenia odpowiedzi w ci¹gu 7 dni.

- zapytania sk³ada siê w celu uzyskania informacji o 
aktualnych problemach gminy. Zapytania formu³owane 
s¹ ustnie na posiedzeniu rady i wymagaj¹ bezpoœredniej 
odpowiedzi.

W imieniu burmistrza odpowiedzi na wniosek lub zapy-
tanie mo¿e udzieliæ upowa¿niony przez niego pracownik 
urzêdu lub jednostki organizacyjnej gminy.

Inicjatywa uchwa³odawcza.
Zgodnie ze statutem gminy z inicjatyw¹ podjêcia 

uchwa³y mo¿e wyst¹piæ:
- Burmistrz,
- Komisje Rady,
- Klub Radnych,
- Co najmniej 5 radnych,
- Przewodnicz¹cy Rady,
- Grupa obywateli w liczbie co najmniej 250.

Czy radni korzystaj¹ z przys³uguj¹cych im praw i 
mo¿liwoœci by w³aœciwie wype³niaæ  powierzony im w 
wyborach mandat?

O tym napiszê w innych publikacjach.
Opr. Les³aw M. Marek

Czy radny jest bezradny?
cz. II

Podsumowanie WALP
28 sierpnia zosta³a rozegrana ostatnia kolejka Waka-

cyjnej Amatorskiej Ligi Pi³karskiej. Triumfatorem rozgry-
wek zosta³a dru¿yna Ch³opaki z Dolnego, która okaza³a 
siê lepsza od drugiego Bóg Tak Chcia³. Klasyfikacje 
strzelców bezapelacyjnie wygra³ Wojciech Bonifrowski, a  
najlepszym bramkarzem turnieju zosta³ Mateusz Gralak 
z FC Rezerwa. 

Wakacyjna Amatorska Liga Pi³karska wystartowa³a 
10 lipca. Do rozgrywek przyst¹pi³o dziewiêæ zespo³ów. 
Celem g³ównym przedsiêwziêcia by³o aktywne spêdzenie 
wolnego czasu mieszkañców Gminy Nowogard w ka¿d¹ 
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K¹pielisko w Nowogardzie

Wprawdzie ratownicy opuœcili pla¿ê miejsk¹ dopiero 
w œrodê 31 sierpnia o godz. 19.00, ale ju¿ w niedzielê 28 
sierpnia rozegrano zawody na po¿egnanie. By³y to drugie 
podczas wakacji zawody ratowniczo – p³ywackie organi-
zowane przez ratowników. Inicjatorem, pomys³odawc¹ i 
fundatorem nagród by³ burmistrz, który zapowiedzia³, ¿e 
zawody bêd¹ cykliczne i na trwale wchodz¹ w kalendarz 
corocznych pla¿owych imprez .

Zawodnicy podzieleni s¹ na trzy grupy wiekowe – do 
lat 11, od 12 do 14 i powy¿ej 15 lat.

Konkurencje ratownicze to rzut ko³em ratowniczym, 
link¹ ratownicz¹ oraz rzuty i strza³y pi³k¹ do ko³a i do 
bramki. Konkurencja p³ywacka to maraton – bieg przez 
ca³¹ d³ugoœæ pla¿y strze¿onej oraz p³ywanie po wyzna-
czonej trasie dla ka¿dej kategorii wiekowej. Ta konku-
rencja rodzi najwiêksze emocje.

Do niedzielnych zawodów stanê³o 14 dziewcz¹t i 
ch³opców – nie odstraszy³a ich ani zimna woda, ani silny 
wiatr. Jak podkreœla kierownik pla¿y Bartosz Jêdrasik 
uczestnicy zawodów to stali bywalcy – na pla¿y spêdzili 
wiêkszoœæ wakacyjnych dni.

Na foto prezentujemy zwyciêzców w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych z medalami i nagrodami. 
Komisjê sêdziowsk¹ stanowili ratownicy z naszej pla¿y 
wspomagani organizacyjnie i sprzêtowo przez kolegów 
z Goleniowa i dla nich podziêkowania.

LMM

Zawody na zakoñczenie
sezonu

kolejn¹ niedzielê wakacji szkolnych. Do udzia³u zapro-
szeni byli wszyscy, tak¿e m³odzie¿. Warunkiem by³o 
ukoñczone 16 lat. Aren¹ zmagañ by³ nowogardzki Orlik 
przy ul. Bohaterów Warszawy.   

O ostatecznej kolejnoœci tegorocznej edycji WALP 
zadecydowa³a ostatnia kolejka w której Ch³opaki z Dol-
nego zmierzyli siê z FC Rezerwa. Wygrana 2:0 zapewni³a 
im pierwsze miejsce w wakacyjnym turnieju. Wygrana 
BTCH z Bez Nazwy wystarczy³a jedynie na zajêcie 
drugiego miejsca. Jak siê okaza³o do wygranej zespo³u 
Rafa³a Mendyka przyczyni³o siê bezpoœrednie spotkanie 
pomiêdzy tymi dwoma dru¿ynami. W czwartej kolejce 
BTCH uleg³ 1:5 Ch³opakom z Dolnego. Trzecie miejsce 
przypad³o zespo³owi Parasol Pe³en Tubisi.

Na uroczystoœci zakoñczenia obecny by³ burmistrz 
Nowogardu, który nagrodzi³ zwyciêzców pucharami. Dla 
Ch³opaków z Dolnego przypad³a dodatkowa nagroda – 
komplet strojów pi³karskich. Dla dru¿yn z miejsc drugiego i 
trzeciego – napoje ch³odz¹ce. Wrêczono równie¿ statuetki 
dla najlepszego strzelca oraz bramkarza. Organizatorzy 
serdecznie dziêkuj¹ Burmistrzowi Nowogardu Robertowi 
Czapli, Dyrektorowi ZSO Leszkowi Beceli oraz wszystkim 
osobom zaanga¿owanym w organizacjê i udzia³ w Waka-
cyjnej Amatorskiej Lidze Pi³karskiej w 2011 r.

Przemys³aw Saja i Gracjan Golema

Wyniki 8 kolejki spotkañ:
Parasol Pe³en Tubisi – Orlik Team 3:0
EuroAfryka – B³êkitni 3:0 
Bóg Tak Chcia³ – Bez Nazwy 7:3
FC Rezerwa – Ch³opaki z Dolnego 0:2
Pi³karze – FC Rezerwa 0:3

Klasyfikacja strzelców:
W. Bonifrowski (BTCH) – 28 
Klasyfikacja dru¿yn:
1. Ch³opaki z Dolnego – 21 pkt
2. Bóg Tak Chcia³ – 21 pkt
3. Parasol Pe³en Tubisi – 16 pkt
4. EuroAfryka – 15 pkt
5. FC Rezerwa – 11 pkt.
6. Bez nazwy 9 pkt.
7. B³êkitni – 7 pkt.
8. Orlik Team – 6 pkt.
9.  Pi³karze – 0 pkt.
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Og³oszenie o przetargu
na roboty budowlane

Burmistrz Nowogardu og³asza przetarg nieograniczony na odbudowê 
odcinka muru obronnego oraz remont i renowacjê muru na ca³ej 

d³ugoœci przy Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie.
Zamówienie obejmuje:
1.Konserwacjê muru wykonanego z kamieni naturalnych, otoczaków 
granitowych bez obróbki, ceg³y gotyckiej i ceg³y nowo¿ytnej o ró¿nej 
gruboœci i ró¿nej gruboœci spoin.
2.Odbudowê uszkodzonego odcinka – usuniêcie gruzu z wyj¹tkiem ka-
mieni, które mo¿na wykorzystaæ do odbudowy muru, usuniêcie z krawêdzi 
muru luŸnych niezwi¹zanych czêœci muru i zapraw.
3.Remont i renowacja na ca³ej d³ugoœci murów w zakres, którego wchodzi:
a)usuniêcie porostów z korony i œcian,
b)odgrzybienie na odcinkach po porostach, spodów sklepieñ nad 
przejœciem i lokalnych zagrzybieñ,
c)zabezpieczenie korony muru,
d)spoinowanie muru,
e)w wypadku koniecznoœci - uzupe³nienie warstw wewnêtrznych muru.

Odbudowê odcinka uszkodzonego, remont muru jak i jego renowacjê 
nale¿y wykonaæ zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Szczecinie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z za³¹cznikami 
umo¿liwiaj¹cymi przygotowanie ofert oraz kompletne og³oszenie o za-
mówieniu zamieszczone jest na stronie internetowej Urzêdu Zamówieñ 
Publicznych w Biuletynie Zamówieñ, na stronie g³ównej i na stronie Urzêdu 
Miejskiego w Nowogardzie www.bip.nowogard.pl
Informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu 
913 926 238 lub 913 926 243 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7:30 
do 15:30
Termin sk³adania ofert up³ywa 9.09.2011 r. godz. 9:00
Serdecznie zapraszam do sk³adania ofert.

Nowogard 23.08.2011r.

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

nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸ. zm.)
Po³o¿enie nieruchomoœci - Obrêb Lestkowo gm. Nowogard.
Oznaczenie nieruchomoœci wg ksiêgi wieczystej - K.W. SZ1O/00015285/8.
Nr dzia³ki - 4/3.
Powierzchnia dzia³ki w m2 - 2200 m2.
Opis nieruchomoœci. Przeznaczenie nieruchomoœci i sposób jej zago-
spodarowania - dzia³ka nie zabudowana. Przeznaczenie okreœlone w 
studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy i Miasta Nowogard zatwierdzonym Uchwa³¹ XLIV/345/02 Rady 
Miejskiej w Nowogardzie: cele rolne.
Forma sprzeda¿y - bezprzetargowo.
Cena nieruchomoœci - 4.796,00 z³ 
Stan w³adania - nabycie u¿ytkowania wieczystego na w³asnoœæ.

Wykaz podano do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni
tj. od dnia 23.08.2011r. do dnia 13.09.2011 r.    

 Nowogard  25.08.2011

Wszyscy wykonawcy

K.271.2.2011
dotyczy: robót remontowych nieruchomoœci, stanowi¹cej w³asnoœæ 
Gminy Nowogard po³o¿onej w Nowogardzie, ul. 3 Maja 6, gmina 
Nowogard,  na dzia³ce  nr 100, obrêb geodezyjny nr 3 miasta 
Nowogard, polegaj¹cych na: malowaniu elewacji oraz naprawie 
schodów wraz z wymian¹ istniej¹cej balustrady na balustradê ze 
stali nierdzewnej.

Gmina  Nowogard w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówieñ pu-
blicznych zaprasza do z³o¿enia oferty cenowej na wykonanie  robót 
remontowych nieruchomoœci, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Nowogard 
po³o¿onej w Nowogardzie, ul. 3 Maja 6, gmina Nowogard,  na dzia³ce  
nr 100, obrêb geodezyjny nr 3 miasta Nowogard, polegaj¹cych na: 
malowaniu elewacji oraz naprawie schodów wraz z wymian¹ istniej¹cej 
balustrady na balustradê ze stali nierdzewnej.
Zakres robót obejmuje:
1.Przygotowanie starego pod³o¿a
2.Malowanie wyprawy elewacyjnej  farb¹ akrylow¹ w kolorze kremowym
3.Remont schodów zewnêtrznych wejœciowych 
4.Monta¿ balustrady ze stali nierdzewnej
Za³¹czony przedmiar robót  jest opracowaniem pomocniczym, nie 
stanowi podstawy wyceny robót, a s³u¿y jedynie orientacyjnemu wy-
liczeniu i zestawieniu planowanych do wykonania prac. Z  uwagi na 
brak szczegó³owej dokumentacji zaleca siê przed z³o¿eniem oferty 
przeprowadzenie wizji lokalnej.
Wykonawca jest zobowi¹zany do opracowania tymczasowej zmiany 
organizacji ruchu dla robót prowadzonych w pasie drogowym wraz z 
wymaganymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem.
Wymagany okres gwarancji:  24 miesi¹ce
Termin realizacji zamówienia: 2  miesi¹ce od  daty podpisania 
umowy
P³atnoœæ za wykonanie prac nast¹pi jednorazowo po zakoñczeniu robót  
i odbiorze przez zamawiaj¹cego.
Dokumenty jakie nale¿y do³¹czyæ do oferty:
1) aktualny odpis z w³aœciwego rejestru albo zaœwiadczenie o wpisie 
do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej (z dat¹ wystawienia lub po-
twierdzenia nie wczeœniejsz¹ ni¿  6 miesiêcy od daty sk³adania ofert),
2) formularz oferty.

Ofertê   nale¿y   z³o¿yæ w   terminie  do   12.09.2011 r. do godz. 9.00 w 
Urzêdzie   Miejskim   w Nowogardzie Pl. Wolnoœci 1, 72-200 Nowogard, 
Biuro Obs³ugi Interesanta pok. nr 5 z adnotacj¹: malowanie elewacji 
oraz naprawa schodów wraz z wymian¹ istniej¹cej balustrady na 
balustradê ze stali nierdzewnej”.
Oferty nale¿y sk³adaæ w zamknietêj kopercie z adnotacj¹: „nie otwieraæ 
przed 12.09.2011 godz. 9,10”

Za³¹czniki (formularz oferty, obmiar robót) do pobrania ze strony inter-
netowej www.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl.

W dniu 23.08.2011 r. dokonano odbioru wyremon-
towanych (odbudowanych) przepustów drogowych w 
drogach wewnêtrznych  gminy:

- B³otno - Bochlin w obrêbie wsi B³otno,
- w Ostrzycy w drodze stanowi¹cej dojazd do gruntów 

rolnych.
Roboty zosta³y wykonane przez Zak³ad Budownictwa 

Ogólnego i Utrzymania Dróg „AZBUD” w Nowogardzie a 
koszt odbudowy przepustów wynosi:

- w Ostrzycy - 5.363,34 z³,
- w B³otnie - wraz z remontem odcinka drogi - 

18.413,60 z³.

Remonty przepustów
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Nowogard 24.08.2011 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodar-
ce 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  2004 r. Nr 207 poz. 2108)

Burmistrz Nowogardu

Og³asza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿ dzia³ki  w 
udziale 1/14 pod budowê gara¿u, po³o¿onej  w obrêbie nr 6 m. No-
wogard przy ul. Jana Paw³a II

Przedmiotem sprzeda¿y jest dzia³ka nr 145/3 o pow. 351 m2 w udziale 
1/14, po³o¿ona w obrêbie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Paw³a II z prze-
znaczeniem pod budowê gara¿u nr 79 (dla samochodu dostawczego).
Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ Nr 28249 w S¹dzie 
Rejonowym w Goleniowie a udzia³ 1/14  nie jest obci¹¿ony ¿adnymi 
prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 30.09.2011r. o godz. 10sali obrad Komi-
sji Rady Miejskiej   /I piêtro/ Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie Plac 
Wolnoœci 1.

Cena wywo³awcza dzia³ki  -  2.669,00 z³ 
w udziale 1/14 czêœci
post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej tj. 100,00 z³.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT p³atny w 
ustawowej wysokoœci.
Przeznaczenie okreœlone w Planie zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Nowogard przyjêtym uchwa³¹ nr XXVIII/204/96 Rady Miejskiej 
w Nowogardzie z dnia 14 listopada 1996 r. (Dziennik Urzêdowy nr 4 
poz. 24 z dnia 17 marca 1997 r.) - zespó³ gara¿y.
Do ceny nieruchomoœci doliczone bêd¹ koszty przygotowania 
nieruchomoœci do sprzeda¿y    w wysokoœci 41,67³ - wycenê dzia³ki,  
,56 z³ – kartograficzne. (podstawa – Uchwa³a Nr V/87/03 Rady Miejskiej 
Nowogard z dnia  20 lutego 2003r.).

Wznowienie granic dzia³ki nabywca wykona we w³asnym zakresie.
Mo¿liwoœæ uzbrojenia dzia³ki w urz¹dzenia infrastruktury technicznej 
tj. instalacjê energetyczn¹.
Po wykonaniu przez gminê dalszej infrastruktury technicznej tj. drogi 
zostanie naliczona op³ata adiacencka.
(podstawa – Uchwa³a Nr V/29/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z 
dnia 23 lutego  2011r.)
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w 
wysokoœci 10%wartoœci  dzia³ki tj. ,90 z³ kasie Urzêdu Miejskiego 
najpóŸniej do dnia27.09.2011r. do godz.14na konto: Grupa PEKAO  
S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.
Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê wp³ywu œrodków 
pieniê¿nych na w/w  konto urzêdu.
Dokument potwierdzaj¹cy wp³acenie wadium nale¿y okazaæ komisji 
przetargowej przed przyst¹pieniem do przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokument to¿samoœci. 
Osoba, która wygra przetarg zobowi¹zana bêdzie do:
1. zabudowy terenu boksem gara¿owym zgodnie z zatwierdzonym 
projektem budowlanym 
2. rozpocz¹æ budowê w ci¹gu 1 roku, a zakoñczyæ j¹ w ci¹gu 2 lat, oba 
te terminy biegn¹ od dnia zawarcia umowy notarialnej. 
Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy, a inwestor zap³aci karê 
w wysokoœci 2.700,00 z³ terminie jednego miesi¹ca licz¹c od daty 
dorêczenia wezwania przez Gminê Nowogard do zap³aty tej kary.
Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomoœci w przypadku 
nie rozpoczêcia inwestycji w w/w terminie wg zasad okreœlonych w 
art. 594 Kodeksu Cywilnego.
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.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci 
wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu.
Podpisanie umowy notarialnej nast¹pi w terminie jednego miesi¹ca 

od dnia przeprowadzonego przetargu. 
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie 
powiadomiony najpóŸniej w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia 
przetargu.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy nota-
rialnej, wp³aconego wadium nie zwraca siê.
Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu 
zawarcia umowy notarialnej bez mo¿liwoœci roz³o¿enia na raty.
Z dniem podpisania umowy w formie aktu notarialnego na nabywcê 
przechodz¹ wszelkie ciê¿ary i korzyœci zwi¹zane z nieruchomoœci¹. 
Burmistrz Nowogardu mo¿e odwo³aæ przetarg podaj¹c do publicznej 
wiadomoœci uzasadnione przyczyny.      
Og³oszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.
nowogard.ploraz www.bip.nowogard.pl
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Nowogardzie, 
Plac Wolnoœci 1, Wydzia³ Gospodarki Nieruchomoœciami, Geodezji i 
Rolnictwa,  tel. (91) 39-26-225. 

Nowogard 29.08.2010 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. Gen. 
Józefa Bema.
Oznaczenie nieruchomoœci wg ksiêgi wieczystej - KW 
SZO/00046895/3.
Nr dzia³ki - 114.
Powierzchnia dzia³ki w m2 - 14 m2.
Opis nieruchomoœci. Przeznaczenie nieruchomoœci i sposób 
jej zagospodarowania - Dzia³ka niezabudowana przeznaczona 
na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomoœci 
przyleg³ej. Brak planu.
Forma sprzeda¿y - bezprzetargowo.
Cena nieruchomoœci - 1.400,00 z³.
Stan w³adania - wspó³w³asnoœæ.

Wykaz podano do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni
tj. od dnia 29.08.2011 r. do dnia 19.09.2011 r.
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Nowogard - Wiadomoœci Samorz¹dowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

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

- Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz z-ca burmistrza 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 

Biuletyn „Wiadomoœci Samorz¹dowe”
mo¿na otrzymaæ w nastêpuj¹cych punktach:
1. Urz¹d Miejski w Nowogardzie-Biuro Obs³ugi Interesantów, Pl. 

Wolnoœci 1, pok. 5; 2. so³ectwa; 3. Nowogardzki Dom Kultury, Pl. Wolnoœci 
7, 4. Powiatowy Urz¹d Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolnoœci 9; 5.  Samo-
dzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardziei, ul. Wojska Polskie-
go; 6. Centrum Edukacji i Przedsiêbiorczoœci „Profit”w Nowogardzie, ul. 
Wojska Polskiego 3; 7. Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Wolnoœci 8; 8. 
Bank Pekao S.A.,  ul. Bankowa 5; 9. PKO BP S. A., Pl. Wolnoœci 5; 10. 
„Netto” Supermarket, ul. 700-Lecia 22; 11. Józef Sosnowski – sklep, ul. 
Poniatowskiego 5/1; 12. El¿bieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 
102; 13.  Urz¹d Pocztowy, ul. Warszawska 14; 14 Sklep „Banan”, ul 
.Boh. 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. Zam-
kowa 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.

Opozycja w rozsypce 

Na ostatniej Sesji Rady Miasta w dniu 31 sierpnia 
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Antoni Bielida poinfor-
mowa³, ¿e radny Cezary Marcinkowski wyst¹pi³ z Klubu 
Radnych Prawicy i zadeklarowa³ siê jako radny niezale¿ny. 
W zwi¹zku z tym Klub Radnych Prawicy przesta³ istnieæ. 
Przypominamy, ¿e Klub musi liczyæ co najmniej trzech 
cz³onków. Po wyst¹pieniu radnego Marcinkowskiego  
pozostali w klubie tylko radny: Marek Krzywania i radny 
Marcin Nieradka. O motywach wyst¹pienia z Klubu radnego 
Marcinkowskiego , a w konsekwencji o decyzjach podjêtych 
przez Krzywaniê i Nieradkê poinformujemy wkrótce.

LMM

Rozpad³ siê
Klub Radnych Prawicy

Tereny nad jeziorem wzbogacaj¹ siê o nowe obiekty 
i staj¹ siê bardziej estetyczne.

Nowe asfaltowe nawierzchnie alejek spacerowych i 
dróg przy zejœciu z ul. Szkolnej, nowy parking przy placu 
gdzie zwykle ustawia siê scenê plenerow¹, nowe ³awki 
przy g³ównej alejce najbli¿szej jeziora.

Zniknê³a rozwalaj¹ca siê szachownica zast¹piona 
przez now¹, przystosowan¹ do gry du¿ymi lub... ¿ywymi 
szachami, wyposa¿ona w ³awki i kosze na odpadki.

Popêkana nawierzchnia przy bramie wjazdowej na 
pla¿ê zostanie zast¹piona kostk¹ polbrukow¹ i bêdzie 
uzupe³niaæ ju¿ po³o¿one kostki na œcie¿ce do zje¿d¿alni 
i pod odremontowanymi „grzybkami”.Niebawem ruszy 
budowa skateparku i boiska wielofunkcyjnego (mo¿e 
byæ wykorzystane jako boisko do gry w siatkówkê lub 
kort tenisowy).

Wszystkie te elementy s¹ czêœci¹ wielkiego planu 
rewitalizacji terenów nad jeziorem i stanowi¹ jego czêœæ 
sk³adow¹. Nie bêd¹ te¿ przeszkod¹ przy planowanej 
przebudowie kanalizacji deszczowej w tym rejonie. 

LMM

Z gospodarsk¹ trosk¹...
Tereny nad jeziorem


