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Uwaga Urząd Miejski w Nowogardzie 
przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych 

o obowiązku wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2012 r. III raty opłaty za korzystanie z po-
siadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem 
zezwoleń.

Dożynki 
gminne  

w Maszkowie
Gmina Nowogard pozyskała na 

nowogardzką oświatę 2,6 mln zł
Gmina Nowogard pozyskała unijne dofinansowanie w 

wysokości 2 634 140 zł ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na zajęcia 
dydaktyczne z dziećmi i młodzieżą oraz zakup pomocy dy-
daktycznych i wyposażenia dla szkół. Wniosek złożony w 
dniu 26 czerwca br. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Szczecinie o dofinansowanie projektu „Szkoły nowogardz-
kiej gminy na edukacyjne wyżyny” został pozytywnie oce-
niony przez Komisję Oceny Projektów, uzyskując łącznie 
112 punktów.  Projekt będzie realizowany w okresie od 
września 2012 r. do 31 lipca 2015 r. w 10 szkołach podsta-
wowych na terenie Gminy Nowogard, tj.:

- 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
- i Gimnazjum nr 3.
Celem głównym projektu jest podniesienie wyników eg-

zaminów zewnętrznych przez 1569 uczniów szkół Gminy No-
wogard w tym 740 ze szkół podstawowych i 829 z gimnazjów. 
Wniosek został złożony w ramach Priorytetu IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrud-
nionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w 
jakości usług edukacyjnych.
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Dożynki gminne w Maszkowie 
Żeby było wesoło, żeby było ładnie! (Jerzy Szaniawski)

Jak podaje nieoceniony W. Kopaliński - dożynki zwane dawniej obrzynkami, pępkiem, wieńcowinami, okrężnemi lub po 
prostu wieńcem - to obrzędowe ścięcie ostatnich kłosów, zazwyczaj wplecionych w wieniec i niesienie ich wśród śpie-
wów („Plon niesiemy, plon”) i muzyki do chaty czy dworu, gdzie je przechowywano, aby ziarno z igły siać w jesieni; od 
1927 r. organizowany jako ogólnopaństwowe święto plonów wsi polskiej.

 Druga sobota września w Maszkowie przejdzie do histo-
rii jako miejsce obchodów dożynek gminnych, wyjątkowo 
udanych na przestrzeni ostatnich lat. Ach! Cóż to były za do-
żynki! - Chciało by się powiedzieć w ślad za tytułem mod-
nego przeboju z minionej epoki. Całą wioskę wystrojono jak 
się patrzy - kolorowe wstążki wzdłuż płotów, pojedyncze i 
grupowe manekiny imitujące postaci gospodarzy uważnie 
„monitorujących” dożynkowych gości. Wieś, wsią, ale i tam 
porządek musi być. Powiem, może nie skromnie, że było to 
prawdziwe święto plonów małej wsi i mieszkańców o wiel-
kich sercach. Rozpoczęto je od uroczystej mszy dziękczynnej 
za tegoroczne plony w zabytkowym, miejscowym kościele 
celebrowanej przez czterech księży proboszczów z okolicz-
nych parafii. Poświęcono także wszystkie plony jakimi owo-
cuje nasza ziemia. Po zakończeniu części liturgicznej, z wolna 
ruszył barwny dożynkowy korowód prowadzony przez parę 
jeźdźców na dorodnych koniach, a za nimi kapela i cały ze-

spół śpiewaczy „Wesoła Ferajna” z NDK, starosta ze starości-
ną dożynek trzymający bochen chleba, delegacje poszcze-
gólnych sołectw niosący dożynkowe wieńce, pyszniące się 
złotem kłosów i bogactwem form oraz wszyscy dożynkowi 
goście wraz z mieszkańcami, kierując się w stronę central-
nego placu, gdzie zamontowano scenę plenerową. Aneta 
Drążewska - dyrektor NDK - umiejętnie wcieliła się w kon-
feransjera prowadząc całość imprezy już ze sceny powitała 
wszystkich uczestników dożynkowej ceremonii, barwnie ko-
mentując dożynkowe wieńce (i ich autorów) składane przed 
sceną przez reprezentacje poszczególnych sołectw, po czym 
zaprosiła na scenę burmistrza Nowogardu. Robert Czapla 
pełniący funkcję gospodarza dożynek powitał wszystkich 
zaproszonych gości, a wśród nich dr. Wojciecha Drożdża - wi-
cemarszałka województwa zachodniopomorskiego, Stani-
sława Kopcia - byłego posła na sejm trzech kadencji, członka 
Rady Głównej Ludowych Zespołów Sportowych i Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego, przedstawicieli Rady Powiatu z Go-
leniowa z jej wiceprzewodniczącym Czesławem Siwkiem, 
Antoniego Bielidę - przewodniczącego Rady Miejskiej w No-
wogardzie, wiceburmistrza Damiana Simińskiego, wszyst-
kich sołtysów i mieszkańców Maszkowa. Odbierając okazały 

bochen chleba z rąk starościńskiej pary (Krzysztof Bernach- 
starosta i Beata Piątak- starościna) powiedział - „Chleb z tego-
rocznych zbiorów będę dzielił sprawiedliwie tak, aby nie zabra-
kło go dla nikogo z mieszkańców naszej gminy”. Przypomniał 
także, co robi samorząd dla mieszkańców poszczególnych 
sołectw, aby im się żyło lepiej i wygodnie. Zgodnie z tradycją 
Antoni Bielida - przewodniczący Rady Miejskiej i wicebur-
mistrz częstowali wypiekami z tegorocznej mąki wszystkich 
uczestników dożynek. 

Następnie  na scenie przystąpiono do rozstrzygnięcia kon-
kursu na najładniejszy wieniec dożynkowy, spośród 16-u zgło-
szonych. Komisja konkursowa po dokonaniu oceny postano-
wiła przyznać:

- I miejsce – sołectwu Maszkowo za wieniec wykonany 
przez: Joannę Głąbecką, Teresę Turek, Marię Lep, Grażynę Cie-
ślę i Stanisława Olbińskiego,

- II miejsce – ex aequo sołectwom Żabowo i Sąpolnicy,
- III miejsce sołectwom Lestkowo i Ostrzycy,
- ponadto wyróżnienia otrzymały następujące sołectwa: 

Grabin, Dąbrowa, Jarchlino, Sikorki, Orzechowo, Konarzewo, 
Trzechel, Olchowo, Szczytniki, Wojcieszyn oraz Orzesze.

Nagrody ufundował burmistrz Nowogardu.
Rozstrzygnięto także stały konkurs pod nazwą „Zadbaj o 

siedlisko bo to twoje środowisko”. W tym roku wzięło udział w 
konkursie 10 zagród z gminy Nowogard.

- I miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł 
przyznano Annie Piesyk z Miętna,

- II miejsce i nagrodę w wysokości 800 zł otrzymali państwo 
Sabina i Zbigniew Florkowscy z Dąbrowy,

- III miejsce i nagrodę 500 zł otrzymali państwo Joanna i Ro-
bert Maślanka z Trzechla.

- Ponadto wyróżnienia  i nagrody w wysokości 300 zł otrzy-
mali: Jadwiga Nowak ze Świerczewa, Helena Krzewiak z Kar-
ska, Wiesław Pacuszka z Orzechowa, Marian Brożyna ze Świer-
czewa oraz Jarosław Olczyk z Trzechla.

W konkursie pt. „Najładniejsza wieś gminy Nowogard”:
I miejsce wraz z nagrodą w wysokości 5 tys zł przyznano 

Jerzemu Kubickiemu z Karska,
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II miejsce i 3 tys zł – Zbigniewowi Florkowskiemu z Dąbro-
wy,

III miejsce i 2 tys zł  - Andżelice Saji z Wojcieszyna.
Sporo emocji wywołało ogłoszenie końcowych wyników 

II Igrzysk Sołeckich gminy Nowogard, w których udział wzię-
ło 250 zawodników w 16-u konkurencjach. Puchary i nagro-
dy otrzymały następujące miejscowości: I miejsce Wojcieszyn 
(6 tys zł), II miejsce Karsk (5 tys zł), III miejsce Kulice (4 tys zł), 
IV miejsce Czermnica (3 tys zł ), V miejsce Słajsino (2 tys zł), VI 
miejsce Orzechowo (1 tys zł). Gratulacje nagrodzonym składał 
Stanisław Kopeć, członek Rady Głównej LZS oraz szef gminne-
go zarządu LZS – Jan Tandecki.

 Na zakończenie części oficjalnej burmistrz Robert Cza-
pla, serdecznie podziękował wszystkim mieszkańcom Masz-
kowa, a szczególnie sołtysowi Krzysztofowi Bernachowi wraz 
z małżonką Edytą, bez których zaangażowania, ofiarności i 
niespożytej energii dożynkowe uroczystości nie miały by 
tyle fantazji i tak dobrej organizacji. Z kolei goście specjalni: 
Wojciech Drożdż i Stanisław Kopeć dziękując za zaproszenie, 
wygłosili krótkie lecz wymowne laudacje, życząc burmistrzo-
wi i organizatorom kolejnych udanych dożynek. Burmistrz 
otrzymał także specjalne podziękowania za zaproszenie na 
gminne dożynki od Wojewody Zachodniopomorskiego – 
Ryszarda Mićko, posłanki na Sejm RP- Renaty Zaremby i po-
sła na Sejm RP - Stanisława Wziątka.

Podczas dożynek na  licznych stoiskach rozstawionych 
wokół placu można było nie tylko delektować się swojskimi 
przysmakami, podziwiać wyroby rękodzieła artystycznego 

lokalnych twórców, ale nawet zbadać stan swojego zdrowia 
mierząc ciśnienie, poziom cukru i cholesterolu we krwi, dzięki 
nowogardzkiemu Stowarzyszeniu Diabetyków. Jedną z dodat-
kowych atrakcji był praktyczny pokaz sprzętu rolniczego. Bo-
gatą część artystyczną zapewniały: zespół śpiewaczy „Wesoła 
Ferajna” i zespół piosenki ludowej „Błyskawiczka” z NDK, „We-
sołe Gospodynie” z Dobrej, zespół „Lipka” z Kobylanki, cygański 
zespół „Tarno Foro Roma” z Białogardu. Nie zabrakło również 
atrakcji dla najmłodszych: dwoił się i troił klaun Timi ze Szcze-
cina, wciągając dzieci do wspólnych zabaw i konkursów a do 
tego należy jeszcze dodać popisy szczudlarzy, zabawne ma-
kijaże dla najodważniejszych dzieci, puszczanie dużych kolo-
rowych baniek sprzyjające radosnej atmosferze dożynkowej 
imprezy. Efektowną oprawę wieczoru stanowił pokaz Teatru 
Ognia „Fan” z Nowogardu. 

Może mam gust wypaczony i nie zawsze trafne przenośnie, 
ale właśnie te dożynki przypominały mi jeden wielki i pełen 
serdeczności rodzinny piknik w cieple odchodzącego lata. I tak 
to zapisuję. Punktem końcowym bogatego programu dożynek 
były spontaniczne i wesołe tańce wraz z karaoke, do których 
zachęcał wszystkich zespół „Avanti”. Beztroskim pląsom nie 
było końca a pianie kogutów oznajmiło, że wszystko co dobre 
szybko się kończy. Do następnych dożynek przyjdzie nam cze-
kać okrągły rok. A jakie będą i czy równie udane? - czas pokaże, 
bo czas ma czas.

Tekst: Marian A. Frydryk, 
foto: Elwira Pietrzykowska, Marian A. Frydryk

Nowogardzki Dom Kultury pozyskał dofinansowanie ze 
środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, w ramach programu Infrastruktura domów kul-
tury. Z Funduszu Promocji Kultury zakupiliśmy wyposaże-
nie o łącznej wartości 136.000,00 zł., w tym:

-zestaw nagłośnieniowy,
-zestaw oświetleniowy,
-zestaw multimedialny,
-sprzęt do pracowni ceramicznej,
-sprzęt do pracowni fotograficznej,
-sprzęt do pracowni plastycznej,
-namioty,
-wytwornica dymu.
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Dożynki parafialne w Karsku
Optymistyczne jest to, że coraz więcej małych spo-

łeczności wiejskich wykazuje coraz większą aktyw-
ność i troskę o dobre imię swojej miejscowości, to co 
nazywamy obiegowo lokalnym patriotyzmem. 

O pozytywnych zmianach w mentalności mieszkańców 
sołectw naszej gminy świadczą kolejne dożynki parafial-
ne. Tym razem zorganizowano je w Karsku w minioną 
sobotę 15 września. Organizatorami byli: Rada Sołecka i 
energiczny sołtys Jerzy Kubicki. Po mszy dziękczynnej za 
tegoroczne zbiory, odprawionej przez ks. Andrzeja Gań-
skiego w miejscowym kościele, rozdano żniwne wypieki i 
zaproszono gości wraz z mieszkańcami na tradycyjny po-
częstunek przy stołach rozmieszczonych na pomysłowo i 
estetycznie przystrojonym placyku obok świetlicy. Podany 
na dobry początek imprezy gorący żurek wiejski stanowił 
antidotum na wyjątkowo chłodne popołudnie. Dopisali go-
ście dożynkowi w osobach: burmistrza Nowogardu Ro-
berta Czapli, przewodniczącego Rady Miejskiej Antonie-
go Bielidy wraz z wiceprzewodniczącym Mieczysławem 
Laskowskim, ks. Grzegorza Legutko, proboszcza parafii 
pw. WNMP w Nowogardzie. Jak przystało na święto wsi, 
obecni byli także przedstawiciele PSL-u z okolicznych so-
łectw. Sponsorami udanych dożynek byli: piekarnia Karsk 
- Robert Ławniczak i Jacek Lisiewicz, Barbara i Waldemar 
Pędziszczakowie, właściciele piekarni i ciastkarni z Nowo-
gardu, Stanisław Ciechanowski, rolnik ze Świerczewa oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich z Karska, którym sołtys Karska 
- Jerzy Kubicki serdecznie dziękuje za hojne wsparcie. O 
przyjemną oprawę muzyczną zadbał jednoosobowy ze-
spół muzyczny Andrzeja Watrala. Wierzę sołtysowi, kiedy 
mi mówił wczesnym wieczorem- zabawa dopiero się roz-
kręca i większość naszych mieszkańców będzie się świet-
nie bawić, ile sił w nogach starczy. Zapewne ma racje, bo 
przecież dożynki są tylko raz w roku i jak tu się nie weselić. 
Jak zabawa, to zabawa...zwłaszcza w Karsku, nagrodzo-

nemu pierwszym miejscem w tegorocznym konkursie „Na 
najpiękniejszą wieś gminy”, ale o tym następnym razem. 

Tekst i foto: Marian A. Frydryk

UWAGA  
PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wyko-
nywania działalności gospodarczej na terytorium 
Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa.  
Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszcze-
nia opłaty za wpis do „rejestru przedsiębiorców”, 
są w istocie ofertami handlowymi, o czym świad-
czą informacje zamieszczone drobnym drukiem. 
Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za 
wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo 
wprowadza adresatów w błąd, sugerując publiczno-
prawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

 Ewidencje tworzone przez tego typu firmy sta-
nowią próbę powielenia ogólnodostępnych bez-

płatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych 
w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON 
(http://www.stat.gov.pl/regon/ ), w których rejestra-
cja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina 
również zamieszczony na stronie https://prod.ce-
idg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ komunikat Ministra 
Gospodarki.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do 
rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podcho-
dzić ze szczególną ostrożnością.

Zespół CEIDG
Ministerstwo Gospodarki
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Dzień, który wstrząsnął światem

Września 1939 - data,  
o której nie wolno zapomnieć. Nigdy!

Nie wiem jak zamknąć w kilku zda-
niach ten najtragiczniejszy kataklizm XX 
wieku, aby uniknąć powszechnie znanych 
faktów z podręczników historii. Wszystko 
zaczęło się od polskiego „nie”. Polska wy-
posażona m.in. w gwarancje brytyjskie 
i francuskie, nie ugięła się pod presją 
żądań Adolfa Hitlera.1 września 1939 r. 
Wczesnym świtem lotnictwo Luftwaffe 
zaatakowało strategiczne punkty Polski, 
a hitlerowskie oddziały pancerne wdarły 
się na jej teren od południa ( ze Słowacji ), 
z zachodu i północy. Niemiecka przewa-
ga w uzbrojeniu była miażdżąca, zarówno 
w przypadku czołgów, jak i samolotów. 
A jeszcze Polska opóźniła - na żądanie 
Wielkiej Brytanii- generalną mobilizację. 
Polski plan strategiczny był nieudany. 
Przewidywał podjęcie walki wokół granic 
zamiast skupić większość sił w centrum 
kraju, opierając się na Wiśle i Sanie. Istnia-
ła jednak obawa, iż Hitler mógłby uznać, 

że osiągnął swój cel i zaoferować Zacho-
dowi zawarcie pokoju. Należało więc pod-
jąć działania obronne od samych granic.

3 września zostało odcięte Pomorze, 
a 7 września czołgi niemieckie podeszły 
pod Tomaszów Mazowiecki. 6 września 
padł Kraków. Tempo ataku wojsk niemiec-
kich na Polskę było tak szybkie, że już 4 
września rozpoczęła się ewakuacja na-
czelnych władz z Warszawy do Brześcia. 
9 września czołgi niemieckie znalazły się 
na przedpolach stolicy. Do walki u boku 
żołnierzy stanęła cała ludność Warszawy. 
Największą bitwę w kampanii wrześnio-
wej stoczyło ugrupowanie „Poznań” pod 
dowództwem gen. Tadeusza Kutrzeby, 
które wespół z wycofującą się częścią Po-
morza uderzyło na Niemców nad Bzurą 
i przemieszczając się na południe pode-
szło pod Łódź a także starało się, zresztą 
bezskutecznie, przebić do oblężonej War-
szawy. Niemcy ponieśli w tej bitwie duże 
straty. Ostateczna klęska Polski została 
przypieczętowana 17 września wkrocze-
niem Armii Czerwonej, zgodnie z tajnym 
protokółem zawartego 23 sierpnia 1939 
r porozumienia między ZSRR a III Rzeszą, 
znanego jako pakt Ribbentrop- Mołotow. 
Naczelny dowódca, marszałek Rydz- Śmi-
gły zalecił nie stawiać oporu. Mimo to nie 
uniknięto krwawych starć. Zmęczona nie-
ustannym bombardowaniem i ogniem 
artylerii Warszawa oddała się Niemcom 
dopiero 27 września. 29 września skapitu-

lowała twierdza Modlin a 2 października 
padł Hel. W dniach 2-5 października ostat-
nią bitwę stoczyła pod Kockiem grupa 
operacyjna Franciszka Kleeberga. 6 paź-
dziernika poddała się jednak z powodu 
braku amunicji. Był to ostatni akord klęski 
wrześniowej. Władze naczelne państwa 
17 września udały się do Rumunii, gdzie 
na żądanie władz niemieckich zostały in-
ternowane. Opierając się na konstytucji z 
1935 r, prezydent Ignacy Mościcki, przeka-
zał swe uprawnienia Władysławowi Racz-
kiewiczowi, a ten mianował premierem 
gen. Władysława Sikorskiego. Możemy 
być dumni z tego, że Polska była jedynym 
krajem w europie, w którym hitlerowski 
okupant nie znalazł kandydatów do kola-
boracyjnego rządu ani żadnego „ legionu 
bolszewickiego”. Podczas okupacji w na-
rodzie nigdy nie gasła iskierka nadziei na 
szybkie uwolnienie się od hitlerowskiego 
okupanta, czego dowodem było silne 
państwo podziemne i liczne akcje dywer-
syjne prowadzone przez Armię Krajową, 
której zalążkiem był Związek Walki Zbroj-
nej powołany przez gen. Władysława Si-
korskiego już 13 listopada 1939 r. Po trau-
matycznych doświadczeniach ludzkości 
w wyniku II wojny światowej, powinniśmy 
cieszyć się z tego, że przyszło nam żyć w 
wolnej i suwerennej ojczyźnie oraz zjed-
noczonej Europie bez granic.

 Tekst i foto: 
na podstawie książki „Burzliwy wiek XX”: 

Marian. A. Frydryk

1 września w samo południe, wy-
cie syren przypomniało mieszkańcom 
Nowogardu o 73. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej. 

Przypominamy, że w latach II wojny 
światowej straciło życie ok 60 milionów 
osób w tym 80 % na terenie europy. W 
ramach zbrodni ludobójstwa naziści 
zamordowali niemniej niż 5,1 miliona 
Żydów, ponadto 2,7 miliona Żydów pol-
skich oraz około 1 miliona Żydów rosyj-
skich. W czasie wojny straciło życie oko-
ło 70 procent, czyli blisko pół miliona 
populacji Romów. Pamiętając o ofiarach 
tej straszliwej wojny, przed pomnikiem 
Kombatantów RP wiązanki kwiatów zło-
żyli przedstawiciele lokalnej społeczno-
ści: kombatanci, władze samorządowe 
gminy, organizacje, stowarzyszenia oraz 

szkoły. Okolicznościowe przemówienie 
wygłosił przewodniczący Rady Miejskiej 
w Nowogardzie Antoni Bielida, przypo-
minając, iż powojenne pokolenia mają 
to wyjątkowe szczęście żyć w czasach 

pokoju, wolnej Polsce i zjednoczonej 
europie.

Tekst: Marian A. Frydryk, 
foto: Elwira Pietrzykowska
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Odbiór parkingu przy ul. Bankowej

Miastu przybyły nowe miejsca 
parkingowe 

11 września władze samorządu i kierownictwo „SM GARD-
NO” podpisały protokoły odbioru poniższych prac budowla-
nych, które polegały na przebudowie chodników i parkingów 
przy ul. Bankowej w Nowogardzie. Zakres robót obejmował 
wykonanie przebudowy chodnika o nawierzchni z kostki be-
tonowej o pow. 398 m2 wraz z dowiązaniem się do istnieją-
cego ciągu komunikacyjnego, wykonanie parkingów o pow. 
181 m2 z nawierzchnią z kostki betonowej, regulację studni, 
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz prac 
wykończeniowych. W wyniku realizacji inwestycji powstało 14 
nowych miejsc parkingowych, 
w tym 1 miejsce dla osób nie-
pełnosprawnych. Inwestycja 
zrealizowana była przy współ-
pracy ze Spółdzielnią Mieszka-
niową GARDNO, która przeka-
zała opracowaną i uzgodnioną 
dokumentację projektową na 
rzecz gminy. Dokonano wybo-
ru wykonawcy na drodze prze-
targu nieograniczonego. W 
postępowaniu przetargowym 
wpłynęło 6 ofert. Cena najdroż-
szej oferty złożonej w postępo-
waniu wynosiła 120.842,89 zł. 
Wykonawcą robót była firma 
PPHU KUGA Krzysztof Stróżew-
ski z Nowogardu, która złożyła 
najkorzystniejszą ofertę w po-
stępowaniu przetargowym.

Wykonawca udzielił 36 
miesięcy gwarancji na wyko-
nane prace budowlane. War-

tość wykonanej inwestycji wynosiła 94.200,00 zł. Jak bardzo 
potrzebny był ten parking widać na zamieszczonych poniżej 
zdjęciach, gdzie nie ma ani jednego wolnego miejsca do par-
kowania. Ambicją władz samorządowych jest pozyskiwanie 
nowych miejsc parkingowych dla wygody kierowców. W ra-
mach tej długofalowej akcji trwają prace zmierzające do wy-
odrębnienia kolejnych miejsc postojowych zlokalizowanych 
przy ul. 700- Lecia i 3-go Maja. Planuje się również przebudo-
wę wjazdów i parkingów przy ul. 15-go Lutego. 

Tekst i foto: Marian A. Frydryk i Elwira Pietrzykowska

Remonty
Zakończono remont nawierzchni chodnika na Placu Szarych 

Szeregów i w ulicy Blacharskiej, od skrzyżowania z ul. Szkolną 

do skrzyżowania z ul. Kard. St. Wyszyńskiego w Nowogardzie 
wykonany na zlecenie gminy Nowogard. Prace, za kwotę 61 
656,42 zł, wykonała firma AZBUD z Nowogardu, która wygra-
ła przetarg na roboty w ramach bieżącego utrzymania dróg.
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Zebranie sołeckie w Strzelewie
10 września br. w Szkole Podstawowej w Strzelewie odbyło się spotkanie mieszkańców, w którym uczestniczył gospo-
darz gminy Robert Czapla. 

Poruszono szereg aktualnych problemów, które gryzą 
lokalną społeczność takich jak: stan nawierzchni dróg, złe 
oświetlenie itp. Najwięcej emocji wzbudził podział funduszu 
sołeckiego na rok 2013. Padały różne propozycje: zakupu na-
miotu, ław, stołów, nagłośnienia i zabezpieczenia środków na 
imprezy okolicznościowe oraz na konieczne naprawy dróg 
gminnych. Po wnikliwej analizie złożonych propozycji wy-
brano te najbardziej niezbędne. Burmistrz nie uchylał się od 
rzeczowych i konkretnych odpowiedzi na licznie zadawane 
pytania, jednocześnie po zebraniu osobiście sprawdził w te-
renie podane informacje dotyczące oświetlenia oraz stanu 
nawierzchni dróg we wsi co wydłużyło zebranie do późnych 
godzin wieczornych. Wniosek jest jeden - takie spotkania na 
styku władze samorządowe a lokalna społeczność są zawsze 
potrzebne i przynoszą wymierne efekty. 

Tekst: Marian A. Frydryk, foto: Adam Czernikiewicz

Ze skrzyżowania ulic Młynarskiej  
i Sienkiewicza znikną dokuczliwe kałuże
Problem uciążliwych kałuż wody na skrzyżowaniu dróg po-

wiatowych ul. Młynarskiej i ul. Sienkiewicza był wielokrotnie 
sygnalizowany. Mieszkańcy zgłaszali występujące utrudnie-
nia w ruchu samochodów oraz pieszych. Ponadto lokatorzy 
budynku wielorodzinnego usytuowanego w bezpośrednim 
sąsiedztwie tych ulic, informowali o postępującym zawilgoce-
niu i zagrzybieniu elewacji budynku w wyniku rozchlapywania 
kałuż przez przejeżdżające pojazdy.

Pragnę poinformować mieszkańców ww. ulic, że podją-
łem decyzję o modernizacji kanalizacji deszczowej na skrzy-
żowaniu. Prace rozpoczną się już w najbliższych tygodniach a 
uciążliwy problem zniknie na zawsze. Wybudowane zostaną 

3 wpusty uliczne (tzw. kratki), którymi odprowadzone będą 
wody opadowe do kanału deszczowego funkcjonującego w 
ul. Młynarskiej. Działania te powinny skutecznie rozwiązać 
kwestię odwodnienia ww. terenu.

Jednocześnie informuję, że wciąż staramy się o środki fi-
nansowe ze Starostwa Powiatowego w Goleniowie na kom-
pleksową modernizację ulic Młynarskiej i Sienkiewicza. Nadal 
jednak nie otrzymaliśmy zapewnienia o zaplanowaniu odpo-
wiedniej kwoty w budżecie starostwa na realizację powyższe-
go zadania.

Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla
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Święto działkowca
15 września o godz. 15.00 w świetlicy Domu Działkowca 

przy ul. 3 Maja odbyła się skromna uroczystość, na którą przy-
byli liczni użytkownicy działek. Prowadzący spotkanie Prezes 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Nowogardzie Ryszard 
Wajk, po powitaniu zaproszonych gości – burmistrza Nowo-
gardu Roberta Czaplę, przewodniczącego Rady Miejskiej An-
toniego Bielidę oraz przedstawiciela Okręgowego Zarządu 
PZD w Szczecinie, a także Prezesa ROD w Kamieniu Pomor-
skim- Jerzego Mańczaka, przedstawił krótką historię Polskie-
go Związku Działkowców, który został powołany przez Sejm 
ustawą z 6 maja 1981 roku. Od ponad 100 lat polskie ogrody 
działkowe służą jako miejsce wypoczynku po pracy i integra-
cji rodzin. Od samego początku swojego istnienia działki te 
były pomyślane jako forma pomocy władz publicznych dla 
najuboższych członków społeczeństwa. Obecnie ich istnienie 
zostało zagrożone niekorzystnym wyrokiem Trybunału Kon-
stytucyjnego z dnia 11.07.2012 r. Robert Czapla w krótkim wy-
stąpieniu zagwarantował zebranym, iż dopóki będzie burmi-
strzem, ogrody działkowe zachowają swój charakter. Z okazji 
„Dnia Działkowca” Uchwałą Prezydium Okręgowego Zarządu 
w Szczecinie został uhonorowany za 25 letnią działalność spo-
łeczną – srebrną odznaką PZP – Stanisław Szałagan. Natomiast 
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. J. Słowackiego w 
Nowogardzie za najładniej zagospodarowaną działkę ogrodo-
wą wyróżnił dyplomem i książką – 31 działkowców. Otrzymali 
je z rąk sekretarza zarządu Jana Mazurka:

Krystyna Kula, Krystyna i Stanisław Biały, Maria i Dzisław 
Zauska, Kazimiera Krusińska, Aleksander Śmigiel , Krystyna 
Pasikowska , Renta i Kazimierz Krystkiewicz , Andrzej Możej-
ko, Marta Krzak, Ryszard Wszołek, Barbara i Ryszard Bednarek 
, Zdzisław Kazana , Jerzy i Barbara Pawlak , Robert Olszowy , 
Andrzej Szafran, Aneta Tamborowska, Janina i Zbigniew Sala-
mon, Grażyna Baran, Andrzej Michalski, Ryszard Pisarek, Józef 
Kaliszewski, Marek i Elżbieta Lignarscy, Grażyna i Zbigniew 
Włodek , Wioletta Witkowska,Michał Stosio, Józef Ryngiewicz, 
Bogusława Zadróżna, Halina Pietrasiuk, Danuta Szturo, Barba-
ra Szcześniak, Leszek Jurgielaniec. Na koniec serdecznie po-
dziękowano działkowcom za trud w utrzymaniu ogrodów na 
wysokim poziomie organizacyjnym i estetycznym.

Tekst i foto: Marian A. Frydryk

Poniżej prezentujemy pismo burmistrza do działkowców

Szanowni Działkowcy
11 lipca br Trybunał Konstytucyjny zdecydował,  że 24 arty-

kuły ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych są niezgodne 
z ustawą zasadniczą. Niekonstytucyjne artykuły tracą moc po 
upływie 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku, czyli 20 stycznia 
2014 roku.  Parlament Rzeczypospolitej Polskiej  ma teraz  czas  
na  stworzenie  praktycznie nowej ustawy. Oczywiście,  dzisiaj   
trudno   przewidzieć    jaki   kształt   będzie miała nowa ustawa, 
czy będzie broniła i na ile  interesu działkowców.

 Jednakże chciałbym wszystkich Państwa działkowców,   
zrzeszonych w obecnych Rodzinnych Ogrodach Działkowych  
zapewnić, że jako Burmistrz Nowogardu podejmę wszelkie 
działania, by obecne ogrody działkowe zachowały swój cha-
rakter zielonych terenów, gdyż działki to ważny segment kra-
jobrazu polskich miast, który w istotny sposób organizuje ży-
cie milionów ludzi.

Obecne tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych w No-
wogardzie  nie są i nie bedą przeznaczone pod żadne inne 
funkcje.  Możecie Państwo swoje ogrody uprawiać nie mar-
twiąc się o ich przyszłość. 

Z poważaniem 
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Nowogard, dnia 15 września 2012 roku
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Na pomoc nowogardzkim cisom
Drzewa pomnikowe dwa cisy pospolite rosną na terenie osiedlowym pomiędzy ul. Luboszan a ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Nowogardzie. Drzewa te są sędziwe i chore, zaatakowane przez groźnego grzyba żółciaka siarkowego 
powodującego brunatną zgniliznę drewna.

Prace pielęgnacyjno - lecznicze cisów na zlecenie gminy 
Nowogard wykonuje Zakład Usługowy „Domel” w Nowogar-
dzie. 

Wykonywany zakres prac:
- odchwaszczanie, podlewanie i nawożenie.
- cięcia sanitarne i wygrabiane obumarłego opadłego igli-

wia.
- uzupełnienie korą otoczenia wokół drzew. 
- oprysk chemiczny do zwalczanie grzyba Phomopsis ju-

niperovora w kwietniu br. i szkodnika misecznika cisowca w 
czerwcu br. 

W ostatnich dniach wykonano takie prace jak: cięcia sani-
tarne, odchwaszczanie i wygrabiane igliwia. 

W planie jest również konserwacja ogrodzenia drewniane-
go wokół drzew. 

Tekst: Marian A. Frydryk na podstawie informacji 
p. Artura Bajerskiego, foto: Elwira Pietrzykowska

Dożynki parafialne w Wołowcu

W pierwszą niedzielę września, wczesnym popołu-
dniem mszą świętą w miejscowym kościółku rozpoczęto 
tegoroczne dożynki parafialne. 

Po jej zakończeniu korowód dożynkowy udał się do po-
bliskiej świetlicy, gdzie odbyła się część główna uroczystości. 
Oprawę artystyczną zapewnił zespół „Wesoła Ferajna” z Nowo-
gardzkiego Domu Kultury, który dziarskimi, ludowymi przy-
śpiewkami rozweselał gromadzącą się publiczność. Ksiądz 
proboszcz Tomasz Perz powitał wszystkich zaproszonych go-
ści: władze samorządowe gminy w osobach Roberta Czapli 
burmistrza Nowogardu, Antoniego Bielidę przewodniczącego 
Rady Miejskiej, sołtysów, mieszkańców Wołowca i sąsiednich 
wsi, po czym staropolskim obyczajem podzielił się okazałym 
bochnem chleba z tegorocznych plonów ze wszystkimi obec-
nymi na sali. Miłym przerywnikiem były gry i zabawy dla dzie-
ci, które profesjonalnie prowadził Lech Szpon, znany nowo-
gardzki muzyk.

Jednym z punktu programu było dokonanie wyboru naj-

piękniejszego wieńca dożynkowego. Jury (Antoni Bielida, 
Kaziemierz Salamon, starosta dożynek, ksiądz Tomasz Perz 
i Marta Maciejuniec ), któremu przewodniczył burmistrz No-
wogardu przyznało III miejsce sołectwu w Grabnie, II miejsce 
zajęło sołectwo w Szczytnikach, natomiast I miejsce za oka-
zały wieniec dożynkowy przyznano sołectwu w Sikorkach i 
jednocześnie prawo do organizowania dożynek parafialnych 
w przyszłym roku. Wyróżniono także wieniec gospodyń z Wo-
łowca.

Starostami tegorocznych dożynek parafialnych byli: 
Agnieszka Balbus z Wołowca i Kazimierz Salamon z Grabina, 
a ich organizatorami była lokalna społeczność. Wrześniowe 
słońce hojnie sypało wokoło złociste konfetti, podnosząc ra-
dosny klimat tradycyjnego święta plonów.

Tekst i foto: Marian. A Frydryk
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O nie lada wyczynie Ewy Durskiej, jakim było zdobycie 
złotego medalu w pchnięciu kulą na igrzyskach paraolimpij-
skich w Londynie rozpisują się wszystkie media. Jej wynik jest 
rekordem igrzysk osób niepełnosprawnych. Nasza 35-letnia 
zawodniczka pochodząca z Nowogardu, trenująca w UKS 
Barnim Goleniów, podopieczna Waldemara Nowotnego, 
na międzynarodowych arenach startuje już od wielu lat. To 
drugie złoto tej zawodniczki, w historii jej występów na igrzy-
skach paraolimpijskich. Poprzednie wywalczyła 12 lat temu 
w Sydney. Jest też mistrzynią świata z ubiegłego roku. Impo-
nujące wyniki niepełnosprawnych sportowców są godne po-
dziwu, najwyższego szacunku i wzoru do naśladowania dla 
wszystkich sportowców reprezentujących nasz kraj. Cieszmy 
się z tego, że w naszym niewielkim mieście istnieje osoba z 
tak wielkim talentem, która jest znana w całym sportowym 
świecie.

Tekst: na podstawie informacji przekazywanych  
przez media: Marian A. Frydryk i Elwira Pietrzykowska

Ewa Durska  
- dumą mieszkańców Nowogardu

Samorząd wspiera placówki oświatowe
Razem można więcej. To nadużywane hasło sprawdziło 

się w przypadku powołania grupy remontowo-budowla-
nej z inicjatywy burmistrza Nowogardu Roberta Czapli i 
dyrektor Urzędu Pracy w Goleniowie Małgorzaty Bernac-
kiej.

 Grupa zatrudniona do prac interwencyjnych w jednost-
kach oświatowych, funkcjonuje od czerwca do września br. 
Obecnie prowadzone są prace przy odnawianiu pomieszczeń 
bibliotecznych w Gimnazjum nr 3 przy ulicy Bema, tak o nich 
mówi mgr Irena Juszczyk, dyrektor gimnazjum: „Jestem bar-
dzo zadowolona z jakości prac wykonywanych przez osoby za-
trudnione na pracach interwencyjnych, efekty już są widoczne w 
postaci starannie pomalowanych ścian 
i sufitów. Wkrótce zostaną zainstalowa-
ne nowe punkty oświetleniowe. Prace te 
zostaną zakończone 6 września. Pragnę 
zaznaczyć, że biblioteka połączona z czy-
telnią to ważne pomieszczenia w naszym 
gimnazjum, ponieważ korzystają z nich 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 oraz 
mieszkańcy osiedla. Miejska Biblioteka 
Publiczna w Nowogardzie przekazała 
nam część księgozbioru, tak że spełnia 
rolę osiedlowego punktu bibliotecznego, 
z którego każdy może korzystać. Pozo-
stało jeszcze do zrobienia pomalowanie 
ogrodzenia wokół całej szkoły na prze-
strzeni 800 metrów. Mam nadzieję, że 
podczas ferii zimowych będę mogła rów-
nież skorzystać z pomocy gminy”.

W stosunkowo krótkim odstępie 
czasu osoby zatrudnione przy robót 
publicznych wykonały następujące 
prace: w Zespole Szkół Ogólnokształ-

cących położono glazurę w toaletach; następnie w Szkole 
Podstawowej nr 2 gruntownie wyremontowano piwnice oraz 
od podstaw szatnię; w Szkole Podstawowej w Błotnie pomalo-
wano wejście do szkoły; w Szkole Podstawowej w Strzelewie 
pomalowano hol oraz korytarze. Niby nic wielkiego a jednak 
każda tego typu akcja cieszy nas wszystkich, przynosząc wy-
mierne rezultaty. Oby tylko nie zabrakło środków, entuzjazmu 
i pomysłów!

Tekst: Marian. A Frydryk, 
foto: Elwira Pietrzykowska
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Pilotażowy program  
„AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie informuje, że Powiat Goleniowski przystąpił 
do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie 
lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osobie niepełnosprawnej w życiu społecz-
nym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Realizowane obszary: 
- obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- obszar B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, 
- obszar B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich, 
- obszar B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich, 
- obszar B4 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania, 
- obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym, 
- obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 
- obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dofinansowanie opłaty 

za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie ul. Pocztowa 43, w terminie do 30 WRZE-
ŚNIA 2012 roku. 

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91/418-38-60, 91/407-22-41 lub osobiście w siedzibie Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie ul. Pocztowa 43 pok. 314.

Druki wniosków są dostępne na stronie: www.pcpr.goleniow.pl
Ponadto szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie www.pfron.org.pl

Oaza spokoju i relaksu dla uczniów  
SP nr 1 w Nowogardzie

W piątek 6 września oddano w użytkowanie nową świetli-
cę przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, wygospo-
darowaną z pomieszczeń gospodarczych. 

Wartość zadania to 24630 zł. Prace remontowe wykonywała 
grupa osadzonych w ramach systematycznej współpracy władz 
samorządowych z tutejszym Zakładem Karnym. Serdeczne po-
dziękowania należą się dyrektorowi Zakładu Karnegow Nowogar-
dzie, Jerzemu Dudzikowi za nieocenioną pomoc w realizacji tego 
zadania. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał burmistrz No-
wogardu Robert Czapla wraz z dyrektorem szkoły Sebastianem 
Szymańskim. O nowej świetlicy mówią jej wychowawczynie Mar-
tyna Bator - Rogala i Anna Kruczyńska: mimo, iż dziś mamy uro-
czyste otwarcie, świetlica funkcjonuje już od 3 września. Dzieci są bardzo zadowolone, rodzice również, bo tutaj czują się bezpiecz-

ne. Mamy dużo nowych gier, pomocy metodycznych i różnych 
materiałów, dzięki czemu dzieci maja na czym pracować. Pan 
burmistrz sprawił nam miły prezent ofiarując nowe piękne bajki 
na DVD oraz słuchowiska na płytach CD. Jesteśmy bardzo zado-
wolone ponieważ możemy realizować swoje plany w świetlicy z 
prawdziwego zdarzenia, która jest przytulna i miła. Najwięcej jest 
dzieci z klas pierwszych, których rodzice pracują. Są zawsze pod 
naszą opieką przed i po lekcjach. Jesteśmy bardzo szczęśliwe, bo 
czekałyśmy na tę świetlicę od ładnych paru lat. Dziękuję za roz-
mowę i życzę sympatycznym panią wychowawczyniom dużo cie-
płych i pracowitych chwil w gronie uśmiechniętych dzieci. 

Tekst i foto: Marian A. Frydryk
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W SP w Strzelewie

W SP 2

W SP 1

W Gimnazjum nr 3W Gimnazjum nr 1

W SP w Długołęce

W SP w Błotnie

Inauguracja  
roku szkolnego  

w naszych 
szkołach
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Remont ulicy Kościelnej        
Zakończyły się prace, zlecone przez gminę Nowogard, 

związane z przebudową ulicy Kościelnej w Nowogardzie. W ra-
mach robót został wyremontowany chodnik oraz został poło-
żone nowe nawierzchnie asfaltowe na jezdni i parkingu obok 

pasażu sklepów. Ponadto uporządkowany został sposób po-
stoju samochodów na tym parkingu. Generalnym wykonawcą 
robót jest PRD Pol- Dróg Nowogard SA. Wartość robót określo-
nych przetargiem wynosi 139 355 tys. zł.  

Przebudowa placu 
Ofiar Katynia 

Burmistrz zlecił się remont chodnika na placu Ofiar Katy-
nia w Nowogardzie. Obejmuje on: rozbiórkę istniejącego kra-
wężnika, położenie chodnika z płyt betonowych i nabrzeża 
betonowego oraz ułożenie nowego chodnika o nawierzchni 
z kostki betonowej grubości 6 cm. Roboty na zlecenie gmi-
ny Nowogard wykonuje firma PPHU KUGA, za kwotę 49 tys. 
zł brutto. Termin realizacji przewidywany jest na 18.10.2012 r. 
Tam również widoczny jest postęp wykonywanych robót. 

Tekst: Marian A. Frydryk, Foto: Elwira Pietrzykowska.

ul. Kościelna przed remontem

ul. Kościelna po remoncie
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Rozegrano VIII Rundę Mistrzostw Strefy 
Polski Zachodniej w Motocrossie

W niedzielę 16 czerwca na nowogardzkim torze mo-
tocrossowym „SMOCZAK” została rozegrana VIII Runda 
Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. Na rozgrywki przyje-
chało 118 zawodników z 18 klubów, a w tym reprezentanci 
z naszego Klubu Motorowego „Cisy”. Ścigano się w dzie-
sięciu kategoriach w zależności od wieku zawodników, po-
siadanej licencji oraz pojemności skokowej silnika. 

Podczas zawodów emocji na pewno nie brakowało, 
dzięki dużej frekwencji zawodników co podnosiło wido-
wiskowość i dostarczało niesamowitych wrażeń wszyst-
kim widzom. Organizator oraz władze zawodów sprostali 
wyzwaniu jakie niosło przygotowanie tak poważnych roz-
grywek, gdzie wszystko odbywało się zgodnie z harmo-
nogramem. Nie zabrakło również burmistrza Nowogar-
du- Roberta Czapli, który swoim krótkim przemówieniem 
rozpoczął oficjalnie zawody oraz wręczał puchary triumfa-
torom wyścigów.

Zwycięzcy w poszczególnych klasach:

MX Open: I ms-ce: Jakub Majchrzak ( Racing Club 
Leszno )

II ms-ce: Dariusz Przybysz ( Klub Motocross Polska 
Dobromil )

III ms-ce: Piotr Dereń ( MOTOKLUB OBORNIKI )

MX Weteran: I ms-ce: Andrzej Szalbierz ( MKS Nekla )
II ms-ce: Janusz Piotrowski (WKM Wschowa )
III ms-ce Mathijs Beerkens ( MKS Nekla )

Quad Open 2K AB: I ms-ce: Łukasz Lorenc ( Automo-
bilklub Gorzowski )

II ms-ce: Bogdan Powalacz ( WKM Wschowa )
III ms-ce: Piotr Panek ( Gdański AutoMotoKlub )

Quad Open 2K C: I ms-ce: Gabor Zienkiewicz (WKM 
Wschowa)

II ms-ce: Dariusz Pustelnik ( KM CISY Nowogard )
III ms-ce: Wojciech Biernaczyk ( Ostrowski Klub Moto-

crossowy)

MX 1 : I ms-ce: Sebastian Rymacki (MKS Nekla )
II ms-ce: Marek Begier ( MKS Nekla )
III ms-ce: Marcin Wójcik (Klub Motocross Polska Do-

bromil )

MX 2: I ms-ce: Tomasz Stelmaszyk ( LSM BRY-TECH 
RACING Lublin )

II ms-ce: Bogusław Sulkowski ( MKS Nekla )
III ms-ce: Marcin Polnar ( PKS Korona Elbląg )

MX 2 Junior: I ms-ce: Krzysztof Kudłaty ( Motoklub 
Oborniki)

II ms-ce: Jakub Nowicki ( MKS Nekla )
III ms-ce: Patryk Rybarczyk ( MKS Nekla )

MX 85: I ms-ce: Nikolas Dal Canton ( Ostrowski Klub 
Motocrossowy )

II ms-ce: Lubomir Sobol ( KM Szczecin )
III ms-ce: Arkadiusz Janusz ( WKM Wschowa )

MX 65: I ms-ce: Wojciech Kucharczyk ( RTM Radom )
II ms-ce : Marcin Bandosz ( MKS Nekla )
III ms-ce: Maciej Przybysz ( Klub Motocross Polska Do-

bromil )

MX Kobiet: I m-ce: Żaneta Zacharewicz ( KM CISY No-
wogard )

II m-ce: Anita Drewniok ( MX Koszalin )
III m-ce: Agata Stachowiak ( MKS Nekla )
Wszystkim zwycięzcą serdecznie gratulujemy i życzy-

my dalszych sukcesów.

Tekst i foto: Elwira Pietrzykowska
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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 póź. 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 pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 810 o pow. 321 m2 

niezabudowanej,  położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Wojska Polskiego 57b.

Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyj-
nym 810 o pow. 321 m2 niezabudowana (symbol użytku grunto-
wego Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane), położona w 
obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Wojska Polskiego 57b. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 
31582 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona 
żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich  ani hi-
potekami.

Przetarg ogranicza się do użytkowników wieczystych oraz 
właścicieli, których działki bezpośrednio przylegają do sprzeda-
wanej nieruchomości.

Przetarg na zbycie nieruchomości został ograniczony, po-
nieważ nieruchomość nie stanowi samodzielnej działki prze-
znaczonej pod budowę.  

Przetarg  odbędzie się w dniu 12.10.2012r. o godz.1000 w 
sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac 
Wolności 1.

Przeznaczenie określone w obowiązującym studium uwa-
runkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Nowogard – teren zabudowy mieszkaniowej.

Bezpośrednie otoczenie wycenianej nieruchomości – zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Możliwość uzbrojenia działki w urządzenia infrastruktury 
technicznej tj. wodną, energetyczną, gazową i sanitarną. 

Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta No-
wogard, o kształcie foremnym,     z gorszym dostępem do drogi 
publicznej. 

Cena wywoławcza działki    -  30.000,00 zł. 
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 300, 00 

zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.  
Do wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie poda-

tek VAT w wysokości 23%.
Wznowienie granic działki nabywca wykona we własnym 

zakresie. 
Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialności za 

wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwier-
dzić na podstawie posiadanych dokumentów prawnych.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowa-
nia nieruchomości do sprzedaży    w wysokości 260,00 zł - za 
wycenę działki, koszty dokumentacji kartograficznej – 12,88 
zł.  (podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z 
dnia  20 lutego 2003r.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-
dium w wysokości 10% wartości  nieruchomości  tj. 3.000,00 
zł. należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 
09.10.2012r. do godz.1430 lub na konto: Grupa  PEKAO  S.A. IO/
Nowogard nr 6112403884 1111000042092470.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środ-
ków pieniężnych na w/w konto urzędu. 

W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia 
09.10.2012r. zgłoszą pisemnie uczestnictwo w przetargu w 
Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 5 tut. Urzędu i wniosą 
vadium w wyznaczonym terminie. 

Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w prze-
targu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie w dniu 11.10.2012r. 

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy oka-
zać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.  

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument 
tożsamości.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fi-
zyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w 
podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.   

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zosta-
nie na poczet nabycia nieruchomości.

Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego 
miesiąca od dnia przeprowadzonego przetargu. 

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w cało-
ści wpłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

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

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca 
zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia roz-
strzygnięcia 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 
publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225. 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie interneto-
wej www.bip.nowogard.pl
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Urząd Miejski w Nowogardzie 
Pl. Wolności 1 72-200 Nowogard

Burmistrz Nowogardu 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
podinspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy 

 
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe 
2. Staż pracy – co najmniej 1 rok stażu pracy 
3. Język niemiecki, biegle w mowie i piśmie 
4. Umiejętność biegłej obsługi komputera i sprzętu biu-

rowego
5. Dobry stan zdrowia
6. Obywatelstwo polskie
7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie 

z pełni praw publicznych
8. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem 

sądu za umyślne przestępstwo ścigane                   z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe: 
1. Dyspozycyjność
2. Umiejętność pracy w zespole
3. Doświadczenie w pracy w zespole międzynarodowym
4. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków z Unii Europej-

skiej

Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:
1. Współpraca z partnerami zagranicznymi, miastami part-

nerskimi: przygotowywanie umów, porozumień, inicjowanie 
i prowadzenie współpracy w zakresie gospodarki, kultury i 
turystyki. 

2. Kompleksowe przygotowywanie i nadzorowanie prze-
biegu wizyt delegacji zagranicznych: tłumaczenie, ustalanie 
harmonogramu wizyt, wymiana korespondencji.

3. Kompleksowe przygotowywanie i uczestniczenie w wy-
jazdach zagranicznych władz samorządowych w roli tłuma-
cza. 

4. Przygotowywanie i nadzór nad wymianą młodzieży we 
współpracy ze szkołami zagranicznymi polskimi, zagraniczny-
mi, jednostkami kultury oraz organizacjami pozarządowymi. 

5. Opracowywanie wniosków na pozyskanie środków ze-
wnętrznych w ramach współpracy zagranicznej.

6. Przygotowywanie i aktualizacja oferty turystycznej mia-
sta Nowogard w tym informacje dotyczące bazy noclegowej 
i gastronomicznej.

7. Opracowywanie materiałów promocyjnych gminy No-
wogard.

8. Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za działal-
ność kulturalną, sportową, oświatową            i rekreacyjną na 
terenie gminy Nowogard w zakresie promocji imprez o cha-
rakterze kulturalnym, sportowym i turystycznym.

9. Podejmowanie działań umożliwiających rozwój i pro-
mocję turystyki w gminie Nowogard, współpraca w tym za-
kresie z mediami oraz serwisami internetowymi.

10. Opracowywanie kalendarza imprez Gminy we współ-
pracy z jednostkami organizacyjnymi gminy.

Warunki pracy na danym stanowisku:
Wymiar czasu pracy – pełny etat. Sytuacje stresowe, ko-

nieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. 
Wyjazdy zagraniczne.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzę-
dzie Miejskim w Nowogardzie, w rozumieniu przepisów o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych w sierpniu 2012r. wyniósł – 5,63 % 

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy
4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – 

świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy jeżeli 
kandydat jest w stosunku pracy 

6. Kopie innych dokumentów o posiadanych certyfika-
tach, kwalifikacjach i umiejętnościach

7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełno-
sprawność (dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzy-
stać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 
2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

8. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skaza-
ny prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe

9. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdro-
wotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku

10. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych oso-
bowych o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych”

11. Oświadczenie o treści: “oświadczam, że posiadam peł-
ną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni 
praw publicznych”

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać 
do dnia 27 wrześniaa 2012r. do godz. 15.30 w zamkniętych, 
opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: 
“nabór na stanowisko podinspektora w wydziale Rozwoju Lo-
kalnego i Funduszy “ w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. 
Wolności 1 (pok. Nr 201 kadry). Nie ma możliwości przyjmo-
wania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określo-
nym terminie nie będą rozpatrywane. 

Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Urszula 
Berezowska nr tel. (091)3926293.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną 
telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną. 
Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną 
umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie.

Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość za-
trudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas określony a 
następnie na czas nieokreślony.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie.
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WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Zgodnie z art. 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 późn. zm.) Burmistrz Nowogardu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy Nowogard przeznaczonych do dzierżawy.

L.p. Położenie 
nieruchomości

Oznaczenie 
nieruchomości 

wg księgi 
wieczystej

Nr działki, 
powierzchnia 

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie 
nieruchomości  

i sposób jej  
zagospodarowania 

Warunki 
dzierżawy

Cena 
wywoławcza 

nieruchomości  

Warunki 
płatności UWAGI

1. Obręb Olchowo  
gmina Nowogard SZ1O/00025865/1

311/3 część 
działki o pow. 
18,0811 ha  

Działka 
niezabudowana 

Grunty orne, klasy: 
RIVa, RIVb 
z przeznaczeniem 
na cele rolne  

Dzierżawa 
na okres 
2 lat. 

40,00 zł za 1 ha 
rocznie

4 raty płatne do:
- 15 marca, 
- 15 maja, 
- 15 września, 
- 15 listopada

Przetarg 
nieograniczony

2. Obręb Olchowo  
gmina Nowogard SZ1O/00025865/1

311/3 część 
działki o pow. 
7,1641 ha  

Działka 
niezabudowana 

Użytki zielone, klasy:  
ŁIV, ŁV, ŁVI, PsIV, 
W-ŁIV, W-ŁV, 
W-ŁVI 
z przeznaczeniem 
na cele rolne

Dzierżawa 
na okres 
2 lat. 

30,00 zł za 1 ha 
rocznie

4 raty płatne do:
- 15 marca, 
- 15 maja, 
- 15 września, 
- 15 listopada

Przetarg 
nieograniczony

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. w dniach od 11.09.2012r. do 02.10.2012r.

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Zgodnie z art. 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 późn. zm.) Burmistrz Nowogardu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Nowogard przeznaczonych do dzierżawy.

L.p. Położenie 
nieruchomości

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej

Nr działki, 
powierzchnia 

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie 
nieruchomości  

i sposób jej  
zagospodarowania 

Warunki 
dzierżawy

Cena 
wywoławcza 

nieruchomości  

Warunki 
płatności UWAGI

1. 
Obręb Olchowo  
gmina 
Nowogard

SZ1O/00025865/1
311/5 działka o 
pow. 
2,8840 ha  

Działka 
niezabudowana 

Grunty orne, 
klasy: RIVb, RV  z 
przeznaczeniem na 
cele rolne  

Dzierżawa 
na okres 
2 lat. 

40,00 zł za 1 ha 
rocznie

4 raty płatne do:
- 15 marca, 
- 15 maja, 
- 15 września, 
- 15 listopada

Przetarg 
nieograniczony

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. w dniach od 11.09.2012r. do 02.10.2012r.

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Zgodnie z art. 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 późn. zm.) Burmistrz Nowogardu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Nowogard przeznaczonych do dzierżawy.

L.p. Położenie 
nieruchomości

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej

Nr działki, 
powierzchnia 

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie 
nieruchomości  

i sposób jej  
zagospodarowania 

Warunki 
dzierżawy

Cena 
wywoławcza 

nieruchomości  

Warunki 
płatności UWAGI

1. 
Obręb Olchowo  
gmina 
Nowogard

SZ1O/00025865/1
311/7 część 
działki o pow. 
15,4931 ha  

Działka 
niezabudowana 

Grunty orne, klasy: 
RIVa, RIVb, RV z 
przeznaczeniem na 
cele rolne

Dzierżawa 
na okres 
2 lat. 

40,00 zł za 1 ha
rocznie

4 raty płatne do:
- 15 marca, 
- 15 maja, 
- 15 września, 
- 15 listopada

Przetarg 
nieograniczony

2.
Obręb Olchowo  
gmina 
Nowogard

SZ1O/00025865/1
311/7 część 
działki o pow. 
6,0023 ha  

Działka 
niezabudowana 

Użytki zielone, klasy: 
ŁIV, ŁV, PsIV, W-RV, 
W-ŁIV, W-ŁV z 
przeznaczeniem na 
cele rolne

Dzierżawa 
na okres 
2 lat. 

30,00 zł za 1 ha
rocznie

4 raty płatne do:
- 15 marca, 
- 15 maja, 
- 15 września, 
- 15 listopada

Przetarg 
nieograniczony

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. w dniach od 11.09.2012r. do 02.10.2012r.
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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

- Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz z-ca burmistrza Damian 
Simiński przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy ponie-
działek w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.45.
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida 
przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 17.00-18.30.
- Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów 
odbywa się w Wydziale Kancelarii, pok. nr 8, I piętro, pl. Wolności 1.

Informacje o pracy Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl 
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl 

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe”  
można otrzymać w następujących punktach:

1. 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.

Turniej tenisa ziemnego
22 września 2012r. o godz. 10.00 na korcie państwa Mał-

gorzaty i Wojciecha Kubickich w Warnkowie przy ul. Kościusz-
ki 16L odbędzie się turniej tenisa ziemnego

Organizatorami są: właściciele kortów i Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZE SZANSE” działa-
jące przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 
Nowogardzie, a fundatorem nagrody głównej jest Burmistrz 
Nowogardu.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Szczegó-
łowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 663 366 
399.

Kina Orzeł

21.09.2012 godz. 19.00
22.09.2012 godz. 19.00
23.09.2012 godz. 19.00
JAK URODZIĆ I NIE ZWARIOWAĆ
Dramat, komedia, romans, USA, 2012, 110’
Dramat, komedia, romans, Wlk. Brytania, 2012, 112’
Cena 12 zł, 11 zł ulgowy; Od 15 lat

28.09.2012 godz. 19.00
29.09.2012 godz. 19.00
30.09.2012 godz. 19.00
SZEPTY
Horror, Wlk. Brytania, 2012, 107’
Dramat, komedia, romans, Wlk. Brytania, 2012, 112’
Cena 12 zł, 11 zł ulgowy; Od 15 lat

Informujemy, że 
rozpoczynamy  

zapisy na zajęcia 
na rok akademicki 2012/2013  

w ramach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Nowogardzie.  
W programie:  język niemiecki, 

informatyka, komunikacja 
interpersonalna, warsztaty fotograficzne, 

gimnastyka, aqua aerobik, 
nordic walking, wykłady.

Zapisy w każdą środę od godziny 15.00 
do 16.00  w biurze UTW:  pok. 25, CEiP 

Profit,  ul. Wojska Polskiego 3, e-mail: 
kontakt@utw.nowogard.pl,

Tel. 724 561 122

Burmistrz Nowogardu informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazów 

z dnia 24 sierpnia 2012 r. oraz z dnia 3, 7, 11 wrze-
śnia 2012r. nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy. 

Informacje dotyczące wykazanych nierucho-
mości można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami Geodezji i Rolnictwa w Nowo-
gardzie - pokój nr 207 tel. 913926227.


