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Je¿eli jesteœ œwiadkiem:

- wycinki drzew,

- zaœmiecania powierzchni ziemi,

- wypuszczania œcieków do œrodowiska

- wwozu i sk³adowania odpadów z zagranicy

i masz w¹tpliwoœci co do legalnoœci tych dzia³añ.

Dzwoñ na ZIELONY TELEFON 

pod nr 39-26-232.

Urz¹d Miejski w Nowogardzie przypomina wszyst-
kim przedsiêbiorcom prowadz¹cym sprzeda¿ napojów 
alkoholowych o obowi¹zku wniesienia w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 31 maja 2011 r. II raty op³aty 
za korzystanie z posiadanych zezwoleñ. Niedokonanie 
op³at w ustawowym terminie i w nale¿ytej wysokoœci 
skutkowaæ bêdzie wygaœniêciem zezwoleñ.

KOMUNIKAT

2 maja odby³ siê 55 wyœcig „G³osu Szczeciñskiego”. 
Wyœcig sk³ada³ siê z dwóch etapów: ok. 11 w Osinie 
odby³ siê wyœcig indywidualny na czas, a o godz. 14 w 
Nowogardzie odby³ siê wyœcig ze startu wspólnego na 
dystansie 26 km.

Wyznaczona trasa: Nowogard – Ostrzyca – Nowogard 
okaza³a siê bardzo trudna. Obfitowa³a ona w liczne pod-
jazdy i zmiany kierunku ruchu, co przy silnym wietrze i 
niskiej temperaturze powietrza mocno da³o siê we znaki 
m³odym zawodniczkom i zawodnikom. Wszyscy zawod-
nicy przejechali trasê. 

Przed wrêczeniem pucharów i nagród, by³y wieloletni 
kolarz i wiceminister sportu w rz¹dzie Jerzego Buzka, 
Mieczys³aw Nowicki – wrêczy³ burmistrzowi Nowogardu 
Robertowi Czapli i g³ównemu organizatorowi wyœcigu 
Rajmundowi Zieliñskiemu Medale Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego.

Najlepsi kolarze otrzymali puchary i nagrody rzeczo-
we, które zosta³y wrêczone przez przedstawicieli w³adz 
powiatowych, gminnych i so³eckich.

Wyniki wyœcigu na czas: 
1.Rozmiarek Szymon – UKS Jedynka Limaro Kórnik,
2.Radzicki Adam – UKS Jedynka Limaro Kórnik,
3.Rajkowski Patryk – UKS Jedynka Limaro Kórnik.
Pierwsza trójka na lotnej premii drugiego etapu: 

1.Kurkowski Mieczys³aw – Chrab¹szcze Nowogard,
2.Rajkowski Patryk – UKS Jedynka Limaro Kórnik,
3.Gugulski £ukasz – LKS Baszta Golczewo.
Pierwsza trójka na mecie drugiego etapu: 

55. Kolarski Wyœcig
„G³osu Szczeciñskiego”

1.Szymon Rozmiarek – UKS Jedynka Limaro Kórnik,
2.Remigiusz Komisarek – Chrab¹szcze Nowogard,
3.S³awek Damian – LKS Strzelce Opolskie.
Stron¹ organizacyjn¹ zaj¹³ siê Rajmund Zieliñski – 

jeden z najwszechstronniejszych kolarzy polskich lat 
60. ubieg³ego wieku, triumfator Tour de Pologne (1964), 
olimpijczyk (1964 i 1968), czwarty œredniodystansowiec 
torowych MŒ w Brnie (1969).

Ÿród³o: www.widomosci24.pl

Nagrodzeni Medalami Polskiego Komitetu Olimpijskieg przez 

Mieczys³awa Nowickiego (w œrodku), burmistrz Nowogardu Robert 

Czapla i g³ówny organizator wyœcigu Rajmund Zieliñski.
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Dnia 30 kwietnia 2011 r. w Nowogardzkim Domu Kultu-
ry, ju¿ po raz dziesi¹ty, wrêczono wyró¿nienia honorowe 
„LAUR CISOWY”. Laureatami tegorocznej edycji Lauru 
Cisowego zostali:

Laur Cisowy 2010

Mateusz Zaremba (ur. 27 paŸdziernika 1984 w No-
wogardzie) – polski pi³karz rêczny, reprezentant Polski, 
rozgrywaj¹cy. Zawodnik Vive Targi Kielce. Jest wycho-
wankiem klubu Pomorzanin Nowogard. Do kielckiego 
klubu przyszed³ z HSV Insel Usedom. 7 sierpnia 2007 
podpisa³ piêcioletni kontrakt z Vive. Wystêpuje z nume-
rem 7. Zdobywca Pucharu Polski: 2009, 2010, 2011. Z³oty 
Medalista Mistrzostw Polski: 2009, 2010.

W 2010 roku zosta³ powo³any do kadry narodowej 
reprezentacji Polski pi³karzy rêcznych. Z sukcesem de-
biutowa³ w tym roku na Mistrzostwach Œwiata w Szwecji. 
Zdoby³ 9 bramek dla naszej reprezentacji.

Heiltje i Cornelis Folmer - znani jako Hilly i Kees, to 
ma³¿eñstwo „wielkiego serca”. Mieszkaj¹ w Holandii. 
Zajmuj¹ siê pomoc¹ charytatywn¹ dla potrzebuj¹cych 
z terenu naszej gminy od 23 lat byli z pomoc¹ 53 razy.

Pierwszy raz przybyli s³u¿bowo do Nowogardu do 
istniej¹cych wówczas Zak³adów Przemys³u Ziemnia-
czanego du¿ym ciê¿arowym samochodem i tak przy 
okazji przywieŸli ¿ywnoœæ, odzie¿ i œrodki czystoœci. 
Potrzebuj¹cych by³o wielu. 

Czêœæ z tego transportu trafi³a równie¿, do szko³y w 
której pracowa³am czyli SP3 w Nowogardzie – razem z 
kole¿ankami nauczycielkami zajê³yœmy siê rozpakowy-
waniem, sortowaniem i rozdawaniem darów najbardziej 
potrzebuj¹cym dzieciom z naszej placówki.

Hili i Kes przyje¿d¿ali do naszej szko³y jeszcze wie-
lokrotnie.

Dziêki bezinteresownej pomocy pañstwa Zofii i 
Ryszarda Góreckich, którzy ka¿dorazowo zapewniaj¹ 
pañstwu Folmer nocleg, wy¿ywienie i nawi¹zuj¹ kontakty 
z najbardziej potrzebuj¹cymi, wspó³praca i pomoc cha-
rytatywna trwa do dzisiaj.

Przekazali najbardziej potrzebuj¹cym ok. 170 ton dóbr, 
pokonuj¹c ka¿dorazowo ponad 2 500 km. Zaopatruj¹ 
rodziny w sprzêt gospodarstwa domowego, w sprzêt do 
rehabilitacji, ¿ywnoœæ, odzie¿ i œrodki czystoœci. 

To nadzwyczajne ma³¿eñstwo potrafi³o zaraziæ swym 
entuzjazmem mieszkañców swojej ma³ej miejscowoœci 
i okolic. Sponsorami i ofiarodawcami s¹ tak¿e znajomi i 
przyjaciele z Holandii i z innych czêœci Europy. Wszystkie 
przyjazdy i pomoc wymagaj¹ wiele wysi³ku i nak³adów 
finansowych ca³ej rodziny oraz zaprzyjaŸnionych osób. 
Zas³ugi w dzia³alnoœci charytatywnej doceni³a Królowa 
Beatrycze Wilhelmina w 2009r., przyznaj¹c Pañstwu Fol-
mer odznaczenie za pomoc niesion¹ naszym rodakom.

Na zdjêciu od lewej: burmistrz Robert Czapla, p. Maria Nowicka 
oraz p. Ryszard Górecki (znajomi Heiltje i Cornelis Folmer, w imieniu 
których odebrali wyró¿nienie), p. Janina i Andrzej Zaremba (rodzice Ma-
teusza), przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Antoni Bielida.
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W dniu 16 kwietnia 2011r. na strzelnicy LOK Bia³ogard 
przy ul. Zwyciêstwa 10 odby³y siê Otwarte Mistrzostwa 
Szkó³ Województwa Zachodniopomorskiego w strzelaniu 
pneumatycznym. 

W mistrzostwach uczestniczyli zawodnicy z 9 
(dziewiêciu) rejonów (Bia³ogard, Nowogard, Gryfice, Gry-
fino, Koszalin, Pyrzyce, Myœlibórz, Szczecinek-Impuls, 
Wa³cz).

Klasyfikacja rejonowa (dru¿ynowa) wg czterech naj-
lepszych wyników z ka¿dej dru¿yny.

I miejsce - Nowogard 1089 pkt.
II m. - Bia³ogard 975 pkt.
III m. - Gryfice 937 pkt.
IV m. - Myœlibórz 922 pkt.
V m. - Szczecinek - Impuls 835 pkt.
VI m. - Wa³cz 701 pkt.
VII m. - Gryfino 539 pkt.
VIII m. - Pyrzyce 435 pkt.
IX m. - Koszalin 222 pkt.

Klasyfikacja – indywidualna w poszczególnych kon-
kurencjach do czwartego miejsca, w których brali udzia³ 
nasi strzelcy.

Ch³opcy szko³y gimnazjalne
KARABIN PNEUMATYCZNY (KPN 30) 
I miejsce - Jakub Cieplak, 273 pkt., Nowogard 
II m. - Marcin Kaszlej, 259 pkt., Gryfice 
III m. - Micha³ Dolaciñski, 246 pkt., Myœlibórz 
IV m. -  Makary Pluciñski, 238 pkt., Bia³ogard 
 
Ch³opcy szko³y ponadgimnazjalne
KARABIN PNEUMATYCZNY (KPN 30)
I miejsce - Micha³ Szarek, 273 pkt., Nowogard 
II m. - Jerzy Kornas, 204 pkt., Gryfino 
III m. - Patryk Kamiñski, 193 pkt. Gryfice 
IV m. - Maciek Borsuk, 152 pkt, Gryfino 
 
Ch³opcy szko³y ponadgimnazjalne
PISTOLET PNEUMATYCZNY (PPN 30) 
I miejsce - Mi³osz Olejnik, 273 pkt, Nowogard 
II m. - Pawe³ Rutkowski, 233 pkt, Wa³cz 
III m. - Karol Czekoñski, 204 pkt, Szczecinek-Impuls 
IV m. - Bartosz Paszkiewicz, 192 pkt., Wa³cz 

Dziewczêta szko³y ponadgimnazjalne
PISTOLET PNEUMATYCZNY (PPN 30) 
I miejsce - Agata Grygowska, 270 pkt., Nowogard 
II m. - Aleksandra Kadrzyñska, 216 pkt., Gryfice 
III m. - Anna Molasy, 128 pkt., Pyrzyce
IV m. - Paulina Podgórska, 127 pkt., Wa³cz 

MISTRZOSTWA
SZKÓ£ W STRZELANIU Zakoñczy³y siê wybory w 31 so³ectwach na terenie 

naszej gminy (w Boguszycach i Szczytnikach odbêd¹ 
siê w przysz³ym roku). Poni¿ej lista so³tysów na kadencjê 
2011 – 2015.

Armata Urszula - Œwierczewo
Bernach Krzysztof - Maszkowo
Bia³czak Marian - Orzechowo
Bednarek Jolanta - Strzelewo
Borowski Krzysztof - Osowo
Florkowski Zbigniew - D¹browa
Gibki Henryk - ¯abówko
Gaj Marek - Szczytniki
Gêbala Joanna - Orzesze 12
Joñca Piotr - Kulice
Kucznier Sylwia - Grabin
Kubicki Jerzy - Karsk
Kaczmarek Aneta - Jarchlino
Kania Andrzej - Wyszomierz
Kolless Katarzyna - Lestkowo
Koz³owski Jan - Sapolnica
Litwin Zbigniew - Miêtno
Laskowska El¿bieta - Olchowo
Luter Gra¿yna - Glicko
Maszyna Aniela - Trzechel
Maciejewska Krystyna - Boguszyce
Michalski Krzysztof - D³ugo³êka
Nowak Danuta - B³otno
Nag³y Monika - Czermnica
Olejnik Dariusz - Ostrzyca
Orpel Adam - Wo³owiec
Pêkala Monika - Wierzbiêcin
Rakowska Anna - Krasno³êka
Saja And¿elika-Kamila Wojcieszyn
Stañczyk Ma³gorzata - ¯abowo
Tobo³a Piotr - Brzozowo
¯³obiñska Dorota - Sikorki
¯ywica Sebastian - S³ajsino

Wybory so³eckie
Wybory w D³ugo³êce...

...i w Wierzbiêcinie.
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W ostatnim czasie g³oœno o inwestycji przy drodze 106 
pomiêdzy S¹polnic¹, Ostrzyc¹ i Korytowem. Mieszkañcy 
obawiaj¹ siê, i¿ po wykonaniu inwestycji w okolicy bedziê 
siê unosi³ nieprzyjemny zapach, unosz¹ce siê substancje 
bêd¹ Ÿle wp³ywaæ na œrodowisko, a uciekajace norki 
bêd¹ powodowaæ zagro¿enie dla okolicznych upraw.

Obawy mieszkañców tych terenów znamy, dlatego 
poprosiliœmy inwestora w osobie Grzegorza Mieleñczuka 
w³aœciciela firmy Bono Fur Farm, aby siê odniós³ do 
powy¿szych zarzutów.

Wiadomoœci Samorz¹dowe: Proszê powiedzieæ 
jaki jest stan faktyczny planowanej fermy, jak ona 
ma wygl¹daæ?

Grzegorz Mieleñczuk: Z³o¿one zosta³y dokumenty 
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska w celu 
uzyskania warunków œrodowiskowych. Jeœli warunki 
bêd¹ pozytywne bêdziemy staraæ siê o wydanie warun-
ków zabudowy.

Ferma jest przewidziana na 210 djp. Aby to lepiej 
zobrazowaæ, nawi¹zaæ do innych zwierz¹t, to  iloœæ 
zwiêrz¹t na fermie, przy pe³nym obci¹¿eniu, które 
bêdzie wystêpowaæ przez cztery miesi¹ce w roku bêdzie 
wynosi³a 80 tys szt.

Zatrudnienie na etapie budowy (ok. 2 lat) przewi-
dziane jest w granicach 50 osób, natomiast docelowo 
obs³uga fermy to bêdzie ok 25 osób.

Planowana ferma norek ma byæ trzeci¹ nasz¹ in-
westycj¹ o tym charakterze. Dwie istniej¹ce fermy, w 
Wo³owcu (gm. Nowogard) i w Wo³kowie (gm. Radowo 
Ma³e) s¹ to jedne z najlepszych ferm w kraju, nierzadko 
zajmuj¹ czo³owe miejsca na pokazach skór jak i zwierz¹t 
¿ywych w kraju i za granic¹.

W.S.: Pojawi³y siê obawy, i¿ po wykonaniu in-
westycji w okolicy bedziê siê unosi³ nieprzyjemny 
zapach, unosz¹ce siê substancje bêd¹ Ÿle wp³ywaæ 

na œrodowisko, a uciekajace norki bêda powodowaæ 
zagro¿enie dla okolicznych upraw

G.M.: Odnosz¹c siê do zarzutów to wydaje siê, i¿ 
wynikaj¹ one z nieœwiadomoœci osób je formu³uj¹cych.

Jeœli chodzi o zapachy to, ferma zwierz¹t futerkowych 
w produkcji zwiêrzêcej jest chyba najmniej uci¹¿liw¹ 
ga³êzi¹ chodowli. Wydajê siê, ¿e pokutuj¹ stare opi-
nie o karmieniu padlin¹ zwierz¹t, co mia³o miejsce w 
przesz³oœci w przypadku pierwszych prymitywnych cho-
dowli lisów sprzed 30-40 lat. Na dzieñ dzisiejszy pasze 
pochodzenia zwierzêcego stosowane w ¿ywieniu norek 
podlegaj¹ œcis³emu nadzorowi weterynaryjnemu i nie ma 
jakiejkolwiek mo¿liwoœci karmienia zwierz¹t padlin¹ wiêc 
z tytu³u karmy nie mamy tutaj smrodu.

Warto natomiast podkreœliæ rolê hodowli miêso¿ernych 
zwierz¹t futerkowych i jej ekologiczny aspekt w zago-
spodarowywaniu produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzêcego. Województwo zachodniopomorskie oraz 
wielkopolskie jest du¿ym skupiskiem ubojni drobiu, 
które produkuj¹ tysi¹ce ton produktów ubocznych po-
chodznia zwierzêcego rocznie. Podobna sytuacja jest 
jest z produktami ubocznymi z ryb pochodz¹cymi z 
zak³adów przetwórstwa rybnego. Ich utylizacja metod¹ 
tradycyjn¹ jest kosztowna i energoch³onna oraz nie 
ekologiczna. Rozwi¹zaniem problemu s¹ fermy norek 
i lisów. To naturalne, ekologiczne zak³ady utylizacyjne. 
Miêso¿erne zwierzêta futerkowe ¿ywi¹ siê siê bowiem 
produktami ubocznymi z ww. zak³adów. Najbardziej ra-
cjonalnym i najprostrzym sposobem utylizacji odpadów 
powsta³ych podczas przetwarzania surowca rzeŸnego 
jest przekszta³cenie go na cele paszowe, a nastêpnie 
dostarczenie pokarmu do ferm.

W wyniku naturalnej utylizacji otrzymujemy skórê, 
która jest wartoœci¹ eksportow¹, zatrudnienie ludzi 
zarówno przy powstawaniu inwestycji jak i póŸniejszej 
obs³udze fermy, co jest wa¿ne szczególnie na terenie 
wiejskim i szczególnie wa¿ne dla kobiet które stanowi¹ 
60 % osób pracuj¹cych na fermie.

Wracaj¹c do pojawiaj¹cych siê zarzutów zwi¹zanych 
z powstaniem fermy norek to jeœli chodzi o odchody 
zwiêrzat s¹ to suche odchody wymieszane ze s³om¹, 
które s¹ wykorzystywane jako obornik. Dla specjalisty, 
który wie jaki zapach jest wydzielany przez fermê norek 
to ów zapach jest wyczuwalny z odleg³oœci co najwy¿ej 
50 m.

Sytuacja prawna jest taka, ¿e je¿eli decyzja wydana 
przez rejonow¹ dyrekcjê œrodowiska bêdzie pozytyw-
na, to wszelkie oddzia³ywania odorowe musz¹ byæ 
zamkniête w granicach dzia³ki. Takie s¹ przepisy. Jeœli 
te warunki nie bêd¹ spe³nione i bêdzie podejrzenie 
wydzielania uci¹¿liwych zapachów przez fermê, np. 
przy zmiennym wietrze, to wówczas bêdzie wydana 
negatywna opinia..

Co do stwierdzeñ mówi¹cych o tym, i¿ norki 

Ferma norek amerykañskich
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O rozmowê poprosiliœmy równiez Krzysztofa 
Zwoliñskiego - inspektora Wydzia³u Gospodarki Komu-
nalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Œrodowiska Urzêdu 
Miejskiego w Nowogardzie, odpowiedzialnego za proces 
wydawania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach 
dla planowanych inwestycji.

Wiadomoœci Samorz¹dowe: W ostatnim czasie jest 
g³oœno o inwestycji w okolicy S¹polnicy (ferma no-
rek). Jest inwestor, który chce wybudowaæ fermê norki 
amerykañskiej i pojawiaj¹ siê g³osy temu przeciwne. 

KZ: Tak. Wp³ywaj¹ do Urzêdu Miejskiego protesty 
zwi¹zane z budow¹ fermy norek amerykañskich w 
pobli¿u wsi S¹polnica i Ostrzyca.

amerykañskie robi¹ spustoszenie w naturze, ¿e 
wyniszczy³y norkê europejsk¹, to chyba ciê¿ko siê z tym 
zgodziæ. W naszym województwie norek europejskich 
nie ma praktycznie ju¿ od ponad 50 lat, a fermy norek 
amerykañskich zacze³y powstawaæ w ci¹gu ostatnich 
10-15 lat. Pomijam ju¿ kwestiê technologii produkcji. 
Norki hodowlane s¹ „wydelikacone” jeœli chodzi o ich 
¿ywienie. Ich instynk ³owczy jest znikomy i praktycznie w 
okresie zimy gdybyœmy ich np. przez 3 dni nie nakarmili 
to by zdech³y.

Nie mniej jeœli chodzi o ucieczki norek na zewn¹trz 
fermy, to na ka¿dej fermie s¹ wysokie p³oty z podbudow¹ 
betonow¹ uniemo¿liwiaj¹ce robienie podkopów, s¹ za-
bezpieczenia elektryczne, ³apki które maj¹ za zadanie 
za³apaæ norkê jeszcze na terenie fermy i wszystko to 
jest wykonane ze starannoœci¹ wynikaj¹c¹ z jedego 
prostego powodu, ¿e nie mamy zamiaru wypuszczaæ 
na zewn¹trz pieniêdzy.

Oczywiscie czêœæ zarzutów jest podsycana dodat-
kowo przez ruchy ekologiczne, które zawsze siê przy 
tego typu inwestycjach pojawiaj¹. I to wydaje siê byæ 
zrozumia³e. Ja mam pomys³ na ¿ycie zwi¹zany z budow¹ 
fermy norek a inni maj¹ pomys³ na ¿ycie polegaj¹cy na 
oprotestowaniu tego typu inwestycji.

W.S.: Na 12 maja br przewidziane jest spotkanie 
dla osób zainteresowanych maj¹ce na celu rozwia-
nie obaw zwi¹zanych z powstanie fermy?

G.M.: Przyznam siê, i¿ nie bardzo rozumiem dlacze-
go ju¿ na etapie wyst¹pienia o warunki œrodowiskowe 
zrobi³o siê zamieszanie wokó³ inwestycji. Jeœli warunki 
œrodowiskowe bêd¹ mia³y pozytywn¹ opiniê to myœlê, ¿e 
nastêpnym krokiem by³oby to, ¿e zorganizujemy spotka-
nie jako potencjalny inwestor z mieszkañcami terenu, na 
którym ma powstaæ inwestycja, a tak¿e z Rad¹ Miejsk¹ 
w Nowogardzie.

Co do miesjca spotkania to naszym zdaniem jednak 
jest naprawdê ciê¿ko rozmawiaæ z osobami zaintere-
sowanymi np. o zapachach czy uci¹¿liwych odorach, 
podczas spotkañ np. na œwietlicy czy w innym miejscu 
oddalonym od fermy. S³uch nie nie jest tym organem, 
którym siê odbiera zapachy dlatego te¿ aby rzeczywiœcie 
przekonaæ kogokolwiek o bezzasadnoœci tego typu 
zarzutów zapraszamy 12 maja br., na fermê norek w 
Wo³kowie (powiat ³obeski) na jedn¹ z istniej¹cych ferm 
gdzie mo¿na w praktyce przekonaæ siê o domniemanej 
uci¹¿liwoœci tego typu inwestycji. Postaramy siê na 
miejscu, gdzie bêdzie mo¿na rzeczywiœcie spróbowaæ 
„poczuæ temat” odpowiedzieæ na wszelkie pytania.

Oczywiœcie w ka¿dej chwili jesteœmy równie¿ do 
dyspozycji i wystarczy tylko powiadomiæ czy mnie czy 
kierownika fermy, umówiæ siê i praktycznie o ka¿dej po-
rze mo¿emy zaprosiæ na fermê zainteresowane osoby.

W.S.: Dziêkujê bardzo za rozmowê.

* * *

Nowogard 27.04.2011
GKMiOŒ.6220.2.2011

Dziêkujê za zainteresowanie i zg³aszanie obaw zwi¹zanych 
z planowan¹ inwestycja polegaj¹c¹ na budowie fermy norek 
w obrêbie wsi Ostrzyca. Omówienie problemów zwi¹zanych z 
ewentualn¹ realizacj¹ inwestycji z mieszkañcami wsi Ostrzy-
ca jest jak najbardziej zasadne. W zwi¹zku z powy¿szym 
zapraszam wszystkich zainteresowanych na spotkanie 
informacyjne na temat powy¿szego przedsiêwziêcia, które 
odbêdzie siê w dniu 12 maja 2011 r. (czwartek) o godzinie 
18.30 w œwietlicy wiejskiej w Ostrzycy.

Sk³adane przez inwestora wnioski i wyjaœnienia do Urzêdu 
Miejskiego w Nowogardzie w tej sprawie s¹ powodem 
zaproszenia na to spotkanie równie¿ przedstawicieli firmy 
Bono – Fur.

Wszystkich zainteresowanych jeszcze raz serdecznie 
zapraszam.

Z powa¿aniem
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Pismo zosta³o  wys³ane do wszystkich zainteresowanych stron

WS: Proszê powiedzieæ na jakim etapie jest omawiana 
sprawa? 

KZ: Inwestor wyst¹pi³ z wnioskiem do Burmistrza 
Nowogardu o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwa-
runkowaniach dla tej inwestycji. Jest to inwestycja, 
która pozwala na hodowlê 200 DJP (du¿ych jednostek 
przeliczeniowych) norek, co stanowi obsadê 80.000 
norek. Norka amerykañska w myœl polskiego prawa jest 
zaliczona do zwierz¹t gospodarskich. Ze wzglêdu na 
skalê obsady planowana ferma jest zakwalifikowana 
do przedsiêwziêæ mog¹cych potencjalnie znacz¹co 
oddzia³ywaæ na œrodowisko. Dla takich przedsiêwziêæ 
ocena oddzia³ywania na œrodowisko mo¿e byæ wyma-
gana. Obecnie wyst¹piliœmy do organów opiniuj¹cych 
o wyra¿enie opinii co do koniecznoœci przeprowadzenia 
tej oceny.

WS: Jaka jest procedura za³atwiania takiej sprawy? 
KZ: W tego typu sprawach procedura przebiega dwu-

etapowo. Po pierwsze Burmistrz Nowogardu przesy³a 
kartê informacyjn¹ przedsiêwziêcia, w której zawarta 
jest charakterystyka planowanej inwestycji, do Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska i Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego z proœb¹ o wyra¿enie opinii co 
do koniecznoœci przeprowadzenia oceny oddzia³ywania 
na œrodowisko. W przypadku wyra¿enia  opinii co do 
koniecznoœci przeprowadzenia tej oceny, Burmistrz 
stwierdza ten obowi¹zek w drodze postanowienia 
oraz zobowi¹zuje inwestora do sporz¹dzenia raportu 
oddzia³ywania inwestycji na œrodowisko jako jednego 
z elementów oceny. Po przed³o¿eniu sporz¹dzonego 
raportu jest on badany i udostêpniany do zapoznania 
siê opinii publicznej, ka¿dy w terminie 21 dni bêdzie 
mia³ prawo do zapoznania siê z jego treœci¹ i wnie-
sienia merytorycznych uwag i wniosków. Kolejnym 
etapem postêpowania bêdzie ustalenie uwarunkowañ 
dotycz¹cych planowania i realizacji inwestycji, które 
bêd¹ uzgodnione ponownie z Regionalnym dyrektorem 
Ochrony Œrodowiska oraz zaopiniowane przez Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego. Warunki te znajd¹ siê w 
decyzji koñcowej.

WS: Jakie dokumenty inwestor ju¿ z³o¿y³ (lub co 
brakuje)? 

KZ: Inwestor z³o¿y³ wniosek wraz z kart¹ informacyjn¹ 
przedsiêwziêcia oraz map¹ ewidencyjn¹. Na dzieñ dzi-

dokoñczenie na str. 6



WIADOMOŒCI   SAMORZ¥DOWE6
10.05.2011 r.

SZ.P Marek S³omski
Redaktor Naczelny

Dziennika Nowogardzkiego.

W nawi¹zaniu do artyku³u „Stragany postawi¹ tylko 
przyjaciele w³adzy” wobec zawartych tam przek³amañ, 
manipulacji i braku rzetelnoœci w przedstawianiu faktów, 
zgodnie z prawem prasowym  proszê o zamieszczenie 
na ³amach Dziennika Nowogardzkiego niniejszego 
wyjaœnienia.

-Sam tytu³ wprowadza opiniê publiczn¹ w b³¹d ,bo 
je¿eli pisze siê , ¿e wszystkie stoiska wystawi¹ przyja-
ciele w³adzy a dalej podaje siê, ¿e wy³¹cznoœæ ma tylko 
moja firma to trudno nawet komentowaæ tego rodzaju 
zestawienie „faktów” Je¿eli Pan Dziennikarz  pofatygowa³ 
by siê do mojej firmy to otrzyma³ by wykaz wszystkich 
wystawców , a by³o ich  10.

- Nastêpne manipulacja to  zwrot” oburzenie innych 
lokalnych przedsiêbiorców” wskazuje, ¿e jest ich kilku co 
jest nie prawd¹. Jedyn¹ osob¹, która zwróci³a siê wysta-
wienie stoiska z piwem by³a pani Jolanta Banachomska.  
Uzyska³a odpowiedŸ, ze mo¿e wstawiæ swój stragan z 
gastronomi¹, napojami czy zabawkami tylko bez piwa. 

Zgodnie z wieloletni¹ zasad¹ wprowadzon¹ przez 
browary, które wyposa¿aj¹ du¿e imprezy w sprzêt , 
zawierane s¹ umowy z jednym podmiotem gospodar-
czym, co jest logiczne  bo to gwarantuje, ¿e tylko piwo 
tego browaru bêdzie sprzedawane. Takie porozumienie  
zawar³a moja firma z browarem „Tyskie” Z tego te¿ po-
wodu ustalenia co do obs³ugi gastronomicznej odbywaj¹ 
siê na  2 miesi¹ce przed imprez¹. I tak¹ w³aœnie ofertê 
na piœmie z³o¿y³em do Burmistrza Nowogardu ju¿ w 
marcu 2011r, proponuj¹c cenê jak w latach poprzednich. 
W latach 2009, 2010 te¿ nie organizowano przetargu 
tylko,  bazowano na stawce  wy³onionej w przetargu z 
lat poprzednich. Poprzedni Burmistrz i Dyrektor Domu 
Kultury nie mieli do ceny  ¿adnych zastrze¿eñ.

Obecny Burmistrz  w wyniku negocjacji podwy¿szy³ 
stawkê o 10% oraz o pokrycie dodatkowych kosztów 
zespo³u na co ja wyrazi³em zgodê.

Pani Jola Banachomska od lat w naszym mieœcie  
ma wy³¹cznoœæ na  obs³ugê gastronomiczn¹ w tym piwo  
takich imprez jak „Œwiêto Ludowe czy Do¿ynki gminne 
bez ¿adnych przetargów i jest dobrze zorientowana, ¿e 
sprawy zwi¹zane z obs³ug¹  du¿ych imprez za³atwia siê 
du¿o wczeœniej a nie na  14 dni przed imprez¹, jak by³o 
w tym przypadku. Oprócz tego jednego przedsiêbiorcy 
nie s¹ znane inne osoby ,które by zwróci³y siê do Domu 
Kultury lub do mojej firmy i nie mia³y mo¿liwoœci wysta-
wienia swojego straganu.  A Panu radnemu Marcinowi 
Nieradce przypominam, bo chocia¿ jest m³ody to ma 
pamiêæ krótk¹. Przypomnieæ wiêc nale¿y ,¿e w  2009 roku 
Burmistrz Nowogardu i Dyrektor Domu Kultury chcieli  
powierzyæ obs³ugê gastronomiczn¹ 700 lecia i majówkê 
przedsiêbiorcy z Kamienia Pomorskiego (równie¿ bez 
przetargu).

Wówczas to  5 ciu przedsiêbiorców przysz³o do mnie, 
¿eby  zorganizowaæ i zaproponowaæ konkurencyjn¹ 
ofertê, a Pan nas w tym wspiera³.

 Wtedy te¿ podpisano umowê z moj¹ firm¹ bo by³em 
gwarantem ,¿e wszystkie wymogi co do gastronomii 
zostan¹ spe³nione. W imieniu w³asnym jak i wszystkich  
wystawców stoisk chcia³bym podziêkowaæ mieszkañcom 
Nowogardu, ¿e mimo  zimna jakie nam zgotowa³a tego-
roczna aura , odwiedzili nasze punkty handlowe i place 
zabaw.       

Z powa¿aniem Tadeusz Rzetecki
Nowogard dnia 5-05-2011r.

Pan Marek S³omski
Redaktor Naczelny

Dziennika Nowogardzkiego
Szanowny Panie Redaktorze
W artykule „220 rocznica Konstytucji 3 Maja” z dnia 

28 kwietnia 2011 podano Czytelnikom nieprawdziw¹ 
informacjê: „Po raz kolejny (po obchodach rocznicy 
smoleñskiej) ze wzglêdu na wykreœlenie przez Burmi-
strza Roberta Czaplê z oficjalnego gminnego programu 
rocznicowego nabo¿eñstw...”

Kategorycznie stwierdzam, ¿e kwestia nabo¿eñstwa 
za ofary katastrofy smoleñskiej nie by³a ujêta w progra-
mie obchodów I rocznicy katastrofy, st¹d nieprawdziwe 
jest twierdzenie, ¿e zosta³a przeze mnie wykreœlona. 
Analogicznie, nie wykreœli³em z obchodów 3 Maja Mszy 
Œw. Ma³o tego, do obchodów majówki, któr¹ organizowa³ 
Urz¹d Miejski nikt nie zg³osi³ nabo¿eñstwa. Jako burmistrz 
ca³ej Gminy Nowogard i wszystkich jej mieszkañców 
podtrzymujê deklaracjê otwartoœci na wszelkie inicjatywy 
organizowania uroczystoœci, maj¹ce s³u¿yæ naszym Oby-
watelom, jednak potrzebna jest do tego wola wszystkich 
zainteresowanych stron. W uzupe³nieniu powy¿szego 
sprostowania wnoszê o zaniechanie dzia³añ godz¹cych w 
moj¹ osobê i dzielenie spo³eczeñstwa nowogardzkiego. 

 Rozumiej¹c rolê jak¹  od lat spe³nia Dziennik No-
wogardzki w informowaniu mieszkañców naszej gminy, 
pozwolê sobie wyraziæ nadziejê, ¿e ukazuj¹ce siê w ga-
zecie informacje i artyku³y cechowaæ bêdzie rzetelnoœæ, 
obiektywizm i prawda.

Z powa¿aniem,
Burmistrz Nowogardu

Robert Czapla

siejszy z³o¿one zosta³y wszystkie dokumenty jakie s¹ 
wymagane przez przepisy prawa. Niemniej w toku pro-
wadzonego postêpowania mog¹ okazaæ siê niezbêdne 
inne dokumenty.

WS: Czy w przypadku gdy inwestor z³o¿y wszystkie 
stosowne dokumenty, i spe³ni formalne wymagania to 
burmistrz mo¿e nie wydaæ decyzji o œrodowiskowych 
uwarunkowaniach? 

KZ: Je¿eli inwestor spe³ni wszystkie wymagania 
formalne okreœlone przez ustawê oraz wymagania 
okreœlone przez organ, które gwarantuj¹ inwestorowi 
wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach 
to Burmistrz Nowogardu jako organ administracji pub-
licznej nie mo¿e odmówiæ wydania tej decyzji – dzia³a³by 
wtedy wbrew obowi¹zuj¹cemu prawu. Jak ju¿ wczeœniej 
wspomina³em decyzja o œrodowiskowych uwarunkowa-
niach nie daje podstaw do realizacji inwestycji w terenie, 
nie jest swoistym zezwoleniem. Okreœla warunki jakimi 
ma siê kierowaæ inwestor, a tak¿e poszczególne organy 
wydaj¹ce stosowne zezwolenia, ¿eby nie pogorszyæ 
stanu œrodowiska.

WS: Dziêkujê za rozmowê

W niniejszym materiale pragneliœmy przedstawiæ 
Pañstwu wypowiedzi wszystkich zainteresowa-
nych stron. W zesz³ym tygodniu próbowaliœmy 
siê skontaktowaæ przede wszystkim z so³tysem 
S¹polnicyaby wypowiedzia³ siê w imieniu mieszkañców 
maj¹cych w¹tpliwoœci, co do inwestycji. Niestety nie 
uda³o nam siê z nim skontaktowaæ. Wiêcej informacji 
opublikujemy po spotkaniu 12 maja w Ostrzycy.

Ferma norek amerykañskich
dokoñczenie ze str. 5
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Rozmowa z Marcinem Marchewk¹ skarbnikiem Gmi-
ny Nowogard.

Wiadomoœci Samorz¹dowe: Na ostatniej sesji RM rada 
dokona³a zmian w bud¿ecie gminy dotycz¹cych oœwiaty. 
Co by³o przyczyn¹?

Marcin Marchewka: Na podstawie otrzymanej z Mini-
sterstwa Finansów informacji o wynikaj¹cych z ustawy 
bud¿etowej na rok 2011 rocznych kwotach poszczegól-
nych czêœci subwencji ogólnej dla gminy Nowogard do-
konano zmniejszenia kwoty czêœci oœwiatowej subwencji 
ogólnej o kwotê 443 259,00 z³. Ministerstwo Finansów 
okreœla wysokoœæ subwencji oœwiatowej na rok 2011 
zgodnie z ustaw¹ o dochodach jst oraz na podstawie 
danych o liczbie uczniów wynikaj¹cych z systemu infor-
macji oœwiatowej w szko³ach i placówkach oœwiatowych 
wg stanu 30.09.2010 r. na terenie gminy Nowogard.

W celu zrównowa¿enia bud¿etu gminy Nowogard na 
ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie zapropo-
nowano zmniejszyæ œrodki w³asne na realizacjê zadañ 
w zakresie dzia³u „Oœwiata i Wychowanie” oraz „Eduka-
cyjna opieka wychowawcza”. Zasadne jest dokonanie 
takiego zmniejszenia poniewa¿ na tym etapie realizacji 
bud¿etu trudno jest okreœliæ inne Ÿród³o sfinansowania 
planowanych wydatków w oœwiacie.

W.S.: Czy to znaczy, ¿e gmina oszczêdza na oœwiacie? 
Nic nie dok³ada z w³asnych œrodków?

M.M.: Oczywiœcie, ¿e nie. W bud¿ecie gminy na 
rok 2011 zabezpieczono œrodki na realizacjê zadañ                          
w zakresie oœwiaty w wysokoœci blisko 28 mln z³, w tym 
blisko 1,7 mln na wydatki inwestycyjne. Bior¹c pod uwagê 
wysokoœæ planowanej subwencji oœwiatowej przez Mi-
nisterstwo Finansów na poziomie 14,5 mln z³ nale¿y 
stwierdziæ, i¿ gmina Nowogard dok³ada œrodki w³asne w 
wysokoœci ok. 13,5 mln z³. 

W.S.: Niektórzy z radnych proponowali aby nie 
zmniejszaæ œrodków na oœwiatê tylko przeznaczyæ 
brakuj¹c¹ kwotê z rezerwy celowej?

M.M.: Propozycja radnych jest jednym z rozwi¹zañ, 
nie mniej jednak nale¿y zauwa¿yæ i¿ utworzona                                     
w bud¿ecie rezerwa celowa przeznaczona jest na po-
krycie nie planowanych wydatków w dziale „Oœwiata i 
Wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”. 
Na podstawie danych z lat poprzednich niniejsza rezerwa 
przeznaczana by³a pod koniec roku bud¿etowego na 
pokrycie dodatkowych wynagrodzeñ i pochodnych dla 
nauczycieli oraz na pokrycie wy¿szych kosztów cen-
tralnego ogrzewania placówek oœwiatowych. Maj¹c na 
uwadze dobro nauczycieli a przede wszystkim uczniów 
zasadne jest pozostawienie tych œrodków w rezerwie 
celowej.

W. S.: Czy w zwi¹zku ze zmniejszeniem subwencji 
oœwiata nowogardzka mo¿e czuæ siê zagro¿ona?

M.M.: Nie. W chwili obecnej œrodki bud¿etowe w pe³ni 
zabezpieczaj¹ zadania realizowane przez placówki 
oœwiatowe. Ponadto wzorem lat ubieg³ych w sytuacji 
wymagaj¹cej pokrycia nieplanowanych wydatków w 
dziale „Oœwiata i Wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka 
wychowawcza”, Rada Miejska w Nowogardzie a tak¿e 
Burmistrz Nowogardu mog¹ dokonaæ przeniesienia 
wolnych œrodków uzyskanych w ramach oszczêdnoœci 
wynikaj¹cych z realizacji inwestycji oraz innych zadañ 
bud¿etowych.

Na oœwiacie
nie oszczêdzamy

Takie jest has³o tegorocznego ogólnopolskiego Tygo-
dnia Bibliotek, do którego Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Stefana ¯eromskiego w Nowogardzie aktywnie 
w³¹cza siê ju¿ po raz ósmy.

Ta po¿yteczna akcja s³u¿y m. in. umacnianiu rangi 
biblioteki i presti¿u zawodu bibliotekarza, edukacji i 
upowszechnianiu kultury, promocji czytelnictwa a tak¿e 
integracji spo³ecznoœci lokalnej. Od 9 do 13 maja organi-
zujemy dni otwarte biblioteki, naszym g³ównym celem jest 
promocja ksi¹¿ki i czytelnictwa. Proponujemy: wystawy, 
lekcje biblioteczne, spotkania z ciekawymi ludŸmi oraz 
dobr¹ ksi¹¿kê.

PROGRAM:
Otwarcie wystaw:
- Jan Pawe³ II
- Ksi¹¿ki z dawnych lat w naszych zbiorach
- Nasze zbiory regionalne
- Ziemia Nowogardzka – nasza ma³a ojczyzna.
9 maja (poniedzia³ek)
10.00 - W krainie Gryfitów – fina³ miejsko-gminnego 

konkursu czytelniczego organizowanego wspólnie ze 
Szko³¹ Podstawow¹ nr 3.

10 maja (wtorek)
10.00 – W krainie legend Pomorza Zachodniego – 

fina³ miejsko-gminnego konkursu czytelniczego organi-
zowanego wspólnie ze Szko³¹ Podstawow¹ nr 3

11.00 – Poranki z ksi¹¿k¹ dla maluchów
16.30 – Spotkanie z Panem Stanis³awem Œwirskim – 

d³ugoletnim nauczycielem i dyrektorem  
 nowogardzkiego LO
11 maja (œroda)
11.00 – Poranki z ksi¹¿k¹ dla maluchów
11.00 – Spotkanie z kuratorem s¹dowym Panem 

Paw³em Nowakiem na temat „Czy jestem bezkarny”, 
postêpowanie s¹dowe w sprawach nieletnich ( spotkanie 
przeznaczone dla   uczniów gimnazjów)

12.30 - Spotkanie z kuratorem s¹dowym Panem 
Paw³em Nowakiem na temat „Czy jestem bezkarny”, 
postêpowanie s¹dowe w sprawach nieletnich ( spotkanie 
przeznaczone dla   uczniów LO)

12 maja (czwartek)
11.00 – Spotkanie z Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej 

w Nowogardzie Panem Antonim Bielid¹ (spotkanie dla 
uczniów szkó³ ponadpodstawowych)

 - Podró¿e po kontynentach. Azja. – lekcja biblioteczna 
dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych

- Biblioteka – jej zbiory i zasady korzystania – lekcja 
biblioteczna dla uczniów szkó³ ponadpodstawowych.

13 maja (pi¹tek)
10.00 – W œwiecie Muminków – lekcja biblioteczna 

dla m³odszych klas szkó³ podstawowych
11.00 –  Biblioteka – jej zbiory i zasady korzystania – 

lekcja biblioteczna dla uczniów szkó³ ponadpodstawowych.

Prosimy opiekunów grup zorganizowanych o 
wczeœniejszy kontakt telefoniczny: 913926-260.

Tradycyjnie ju¿ w miesi¹cu maju d³u¿nikom 
przetrzymuj¹cym ksi¹¿ki darujemy karê.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

           

BIBLIOTEKA ZAWSZE
PO DRODZE,

NIE MIJAM – WCHODZÊ
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30 kwietnia - prezentacje placówek oœwiatowych i zespo³ów z Nowogardzkiego Domu Kultury

1 maja - Miêdzynarodowe Œwiêto Pracy30 kwietnia - koncert zespo³u VAVAMUFFIN

1 maja - koncert Stachursky

3 maja - Œwiêto Konstytucji 3 Maja2 maja - koncert  Julisza Nyka
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Samorz¹dowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” 
dnia 28.05.2011 r. organizuje bezp³atny wyjazd na ba-
dania mammograficzne dla Pañ w wieku 50- 69 lat do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Sk³ada siê z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
W czasie oczekiwania na miejscu prowadzony 

bêdzie bezp³atny program „Profilaktyka Wad S³uchu” 
przez specjalistów.Panie Bêd¹ mog³y zbadaæ s³uch i 
uzyskaæ dalsze zalecenia.

Czynna bêdzie równie¿ Prywatna Poradnia 
Endokrynologiczna,panie z problemami endokrynnymi 
i nie tylko bêd¹ mog³y skorzystaæ z wizyty prywatnej 
(konsultacja+USG 45z³).

Rejestracja i szczegó³owe informacje Samodziel-
ny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w 
godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 oraz u Lidii Bogus po 
godz.14.30 tel.505393636.

Dobrowolna wp³ata na cele statutowe 5 z³. 
PAMIÊTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAÆ SAMA! 
Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE
DLA PAÑ z TERENU

 NOWOGARDU i OKOLIC

3 maja, ju¿ po raz piêtnasty Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej im. S. ¯eromskiego w Nowogardzie, odby³y siê 
w fina³y gminnego konkursu „POZNAJEMY ZIEMIÊ NO-
WOGARDZK¥„. W tegorocznej edycji wziê³o 26 uczniów 
szkó³ podstawowych i 13 uczniów gimnazjów (w kategori 
konkurs wiedzy) oraz nades³ano 260 prac plastycznych z 
13 nowogardzkich placówek oœwiatowych.

Konkurs wiedzy.
Eliminacje gminne w kategorii szko³y podstawowe 

wygrali nastêpuj¹cy uczniowie:
I miejsce – Wiktoria Kiryk z liczb¹ punktów 21 po 2 

etapach.
II miejsce – Sandra Kobus z liczb¹ punktów 19 po 2 

etapach.
III miejsce – Micha³ Têb³owski z liczb¹ punktów 18 

po 2 etapach.
Eliminacje gminne w kategorii gimnazja wygrali 

nastêpuj¹cy uczniowie:
I miejsce – Michalina Konieczna z liczb¹ punktów 22 

po 2 etapach.
II miejsce – Daria Siembida z liczb¹ punktów 18 po 

2 etapach.
III miejsce – Cezary Niziñski z liczb¹ punktów 16 po 

2 etapach.

POZNAJEMY ZIEMIÊ
NOWOGARDZK¥
wyniki konkursu

Konkurs plastyczny.
Oddzia³y „0” szkó³ podstawowych i przedszkoli
Najlepsze prace w tej kategorii to:
I miejsce: Bart³omiej Jeremicz - Szko³a Podstawowa 

nr 4 w Nowogardzie.
II miejsce: £ukasz Kuku³a - Szko³a Podstawowa nr 4 

w Nowogardzie.
III miejsce: Alicja Kaczmarek - Przedszkole nr 4 w 

Nowogardzie.

Uczniowie kl. I – III szkó³ podstawowych 
Najlepsze prace w tej kategorii to:
I miejsce: Natalia Mañka – Szko³a podstawowa nr 3 

w Nowogardzie.
II miejsce: Karol Jankowski – Szko³a Podstawowa w 

D³ugo³êce.
III miejsce:Aleksander Osajda – Szko³a Podstawowa 

nr 1 w Nowogardzie.
Nagroda specjalna dyrektora Miejskiej Biblioteki Pub-

licznej im. Stefana ̄ eromskiego w Nowogardzie dla Wik-
torii Kubiak ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Nowogardzie.

Uczniowie kl. IV – VI szkó³ podstawowych 
Najlepsze prace w tej kategorii to:
I miejsce: Daria Denda³ – Szko³a Podstawowa nr4 3 

w Nowogardzie.
II miejsce: Jan Sawicki – Szko³a Podstawowa w 

D³ugo³êce.
III miejsce: Julita Kaleta – Szko³a Podstawowa nr 3 

w Nowogardzie.
Uczniowie gimnazjów 
Najlepsze prace w tej kategorii to:
I miejsce: Joanna Mielewczyk – Publiczne Gimnazjum 

nr 3 w Nowogardzie.
II miejsce: Konrad Sidor – Publiczne Gimnazjum nr 

1 w Nowogardzie.
III miejsce: Anika Ró¿alska – Publiczne gimnazjum 

nr 1 w Nowogardzie.
Nagrody wrêczali: Burmistrz Nowogardu Robert 

Czapla i Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Nowogardzie 
Antoni Bielida.
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Zarz¹dzenie Nr 43/2011
Burmistrza Nowogardu
z dnia 6 maja 2011 roku

w sprawie ustalenia kwot dotacji w zwi¹zku z og³oszonymi konkursami 
ofert na realizacjê zadañ publicznych Gminy Nowogard na rok 2011.

§1 Zarz¹dzam nastêpuj¹cy podzia³ œrodków finansowych na rzecz orga-
nizacji pozarz¹dowych w Gminie Nowogard:
1. W zakresie zadania: „Prowadzenie zajêæ pozalekcyjnych dla dzieci i 
m³odzie¿y oraz promowanie przedsiêbiorczoœci na terenie Gminy No-
wogard”:

1) Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Nowogard - 5.000 z³
2) Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjum Trójka” - 12 000 z³
3) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” - 10 500 z³
4) Akademia Wspierania Inicjatyw Spo³ecznych AWIS - 7 800 z³

2. W zakresie zadania: „Wspieranie inicjatyw spo³ecznych i koordynowanie 
pracy organizacji pozarz¹dowych na terenie Gminy Nowogard”:

1) Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarz¹dowych -  24 690,54 z³
2) Akademia Wspierania Inicjatyw Spo³ecznych AWIS - 1 650 z³

3. W zakresie zadania:” Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy 
Nowogard”:

1) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Ko³o Nowogard - 10.000 z³
2) Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Lila Ró¿” - 15 
000 z³
3) Samorz¹dowa Fundacja Opieki Medycznej  „Zdrowie” – 30 000 z³

4. W zakresie zadania: ”Ochrona œrodowiska i edukacja ekologiczna na 
terenie Gminy Nowogard” 

1) Wojewódzki Zwi¹zek Pszczelarzy Ko³o Pszczelarzy w Nowogardzie 
– 2 000 z³

5. W zakresie zadania: ”Rozwój wsi oraz organizacja i upowszechnianie 
dóbr kultury w spo³ecznoœci wiejskiej na terenie Gminy Nowogard” 

1) Stowarzyszenie ,,¯abowiaki”– 5 400 z³
2) Stowarzyszenie ,,Jutrzenka”– 1 767 z³
3) Stowarzyszenie Mieszkañców D¹browy „D¥B” - 4 500 z³

6. W zakresie zadania: ”Prowadzenie opieki spo³ecznej na terenie Gminy 
Nowogard”

1) Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej - 13 558 z³
2) Stowarzyszenie Dla Dzieci Niepe³nosprawnych „Serduszko” – 10 
000 z³
3) CARITAS Archidiecezji Szczeciñsko Kamieñskiej – 11 000 z³
4) Koœció³ Ewangelickich Chrzeœcijan Zbór w Nowogardzie - 9 642 z³

7. W zakresie „Wspieranie, organizowanie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu na terenie Gminy Nowogard”

1) Stowarzyszenie „Wiejskie Kluby Sportowe” - 12 000 z³
2)Nowogardzkie Centrum Rozwoju Izraeli Krav Maga - 2 830 z³
3)Nowogardzkie Stowarzyszenie 4x4 Offroad Faktory - 9 400 z³
4) Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” - 16 000 z³
5) Ludowy Klub Sportowy „Pomorzanin” - 207 000 z³
6) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Siatkarz” - 4 715 z³
7) Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk 09” - 7 000 z³
8) Miejsko – Gminne Zrzeszenie  Ludowe Zespo³y Sportowe Nowogard 
- 48 900 z³
9) LOK KSS  „Tarcza” Goleniów Sekcja Strzelecka w Nowogardzie - 28 
300 z³
10) Uczniowski Kub Sportowy „JEDYNECZKA” Nowogard - 9 400 z³
11) Klub Motorowy „CISY” - 32 000 z³
12) Uczniowski Klub Sportowy  Dwójka – 1 890 z³
13) Klub Sportowy „HANDBALL NOWOGARD” – 11 300 z³
14) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy  TOP Wierzbiêcin – 29 000 z³
15) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Panorama – Chrab¹szcze” - 46 
935 z³
16) Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Nowogard  – 46 930 z³
17) Klub Motorowy „CISY”– 26 400 z³

§2 Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

15 kwietnia br., w restauracji Kamena w Nowogardzie 
odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia medali przyznanych 
przez Prezydenta RP parom, które wytrwa³y w zwi¹zku 
ma³¿eñskim 50 lat.

W gminie Nowogard, par którym w 2010 roku spe³ni³o 
siê 50-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego by³o 33.

Oto jubilaci:
Jadwiga i Zenon Berezowscy
Anna i Marcin Bondarowiczowie
Maria i Józef Brodniakowie
Honorata i Edward Chor¹¿yczewscy
Helena i Franciszek Dawidczykowie
Helena i Jan Dudziewiczowie
Eugenia i Czes³aw Gibcy
Emilia i Julian Grzelakowie
Jadwiga i Józef Igrasowie
Barbara i Jan Jackowiakowie 
Kazimiera i Zbigniew Jab³oñscy
Maria i Jerzy Jagodziñscy
Janina i Stanis³aw Jarz¹bowie
Janina i Stanis³aw Jawtoszukowie
Janina i Adam Karmanowie
Stefania i W³adys³aw Komisarczykowie
Stanis³awa i Benedykt Leciejewscy
Edith i W³adys³aw Mazurowie
Jadwiga i Janusz Miêtkowscy
Stanis³awa i Jan Mrozowie
Ingeborg i Ryszard Mrówczyñscy
Danuta i Zdzis³aw Paw³owscy
Teresa i Czes³aw Pietrzakowie
Regina i Kwiryn Piwowscy
Janina i Mieczys³aw Sza³ajowie
Leontyna i Jan Stasiewiczowie
Teresa i Roman Schramm
Krystyna Stanis³aw Warzecha
Marianna i Stanis³aw Wasiccy
Zofia i Feliks Wiliñscy 
Teresa i Zdzis³aw Witkowscy
Janina i Jerzy Wolscy
Miros³awa i Rajmund Zieliñscy

Aktu dekoracji Jubilatów dokona³ burmistrz Robert 
Czapla razem ze swoim zastêpc¹ Damianem Simiñskim 
i Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej Antonim Bielid¹. Ju-
bilaci otrzymali równie¿ wi¹zanki kwiatów oraz dyplomy. 
Po odœpiewaniu tradycyjnego „Sto lat” i wypiciu lampki 
szampana, zagrano marsz Mendelssohna. Uroczystoœæ 
zakoñczy³a siê poczêstunkiem dla odznaczonych par i 
ich goœci.

Piêædziesiêciolecie
po¿ycia ma³¿eñskiego 
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Nowogard, dnia 04.05.2011 r.

WEZKiS.425.6.2011
Urz¹d Miejski w Nowogardzie  w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówieñ 
publicznych zaprasza do z³o¿enia oferty cenowej w zakresie:
- prowadzenia zajêæ gimnastyki korekcyjnej oraz
- opieki w czasie zajêæ gimnastyki korekcyjnej na p³ywalni Fala w Goleniowie.
Cel i zakres zadania
1. Poprawienie kondycji zdrowotnej dzieci i m³odzie¿y szkolnej Gminy 
Nowogard.
2. Zajêcia gimnastyki korekcyjnej bêd¹ prowadzone w szko³ach podsta-
wowych i gimnazjalnych gminy Nowogard.
3. Opieka dzieci i m³odzie¿y szkolnej obejmowaæ bêdzie 4 godziny tj. 2 
godz. zajêæ na p³ywalni i 2 godz. w czasie przewozu na i z p³ywalni Fala w 
Goleniowie (dzieci  i m³odzie¿ bêd¹ odwo¿one do miejsc ich zamieszkania).
Kwalifikacje do realizacji zadania:
1.Osoba prowadz¹ca ww. zadania  powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce wy-
magania:
- powinna byæ absolwentem szko³y wy¿szej lub œredniej zawodowej i 
absolwentem zak³adów kszta³cenia nauczycieli - o kierunku (specjalnoœci) 
wychowanie fizyczne, je¿eli w trakcie nauki lub po jej ukoñczeniu naby³a 
kwalifikacje do prowadzenia zajêæ gimnastyki korekcyjnej,
- powinna byæ absolwentem szko³y wy¿szej  lub œredniej zawodowej i 
absolwentem zak³adów kszta³cenia nauczycieli - o kierunku (specjalnoœci) 
wychowanie przedszkolne lub nauczanie pocz¹tkowe, po uzyskaniu kwa-
lifikacji w zakresie gimnastyki korekcyjnej.
2. Ukoñczone kursy i szkolenia w zakresie prowadzenia zajêæ gimna-
styki korekcyjnej powinny byæ potwierdzone stosownymi dyplomami, 
œwiadectwami i certyfikatami.
Wybrana oferta cenowa obowi¹zywaæ bêdzie od 18 maja 2011 roku do 
31 grudnia 2011 roku (bez okresu wakacyjnego).
Ofertê wraz z kopiami dokumentów o kwalifikacjach nale¿y z³o¿yæ pisem-
nie  w zamkniêtej kopercie do dnia  13 maja 2011 roku do godziny 14.00 
w Biurze Obs³ugi Interesanta Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie Plac 
Wolnoœci 1,  72-200 Nowogard pok. 5.
Ofertê zatytu³owaæ  „ Prowadzenie zajêæ gimnastyki korekcyjnej z dzieæmi 
i m³odzie¿¹ szkoln¹ gminy Nowogard”. 

Formularz oferty na stronie www.nowogard.pl

Nowogard, dnia  21.04.2011 r.

GKMiOŒ.7021-AA/2 /2011
 Z pominiêciem procedur okreœlonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z 
póŸn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy  zapraszam do  z³o¿enia 
oferty cenowej na wykonanie renowacji œcian wewnêtrznych w kaplicy na 
cmentarzu komunalnym w Nowogardzie za pomoc¹ tapety natryskowej. 
Szczegó³owa kolorystykê oraz wielkoœæ kropli natrysku zostanie uzgod-
niona po wy³onieniu wykonawcy.
Termin realizacji zamówienia  15 czerwiec 2010r.
Dokumenty jakie nale ¿y do³¹czyæ do oferty:
- kosztorys ofertowy wykonany na  podstawie opisu przedmiotu zamówienia
- aktualny odpis z w ³aœciwego rejestru albo zaœwiadczenie o wpisie do 
ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej (z dat¹ wystawienia lub potwierdzenia 
nie wczeœniejsz¹ ni¿ 6 miesiêcy od daty sk³adania ofert).
Ofertê  nale¿y z³o¿yæ do dnia 19.05.2011r. Do godz 10.00 w Biurze 
Obs³ugi Interesanta Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie pl. Wolnoœci 1, 
pok. nr 5. z dopiskiem „Oferta cenowa nie otwieraæ przed 20.05.2011r”
Osoby upowa¿nione do kontaktu: 
1. Tadeusz Fiejdasz  tel. 091 39 26 243
2. Adam Aniuksztys tel. 091-39 26 242
Za ³¹czniki (formularz oferty, ksi¹¿ka przedmiarów oraz szczegó³owy za-
kres prac, pogl¹dowy materia³ fotograficzny) na stronie www.nowogard.pl

Z powa¿aniem, 
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Nowogard dnia  05.05.2011 r 
Zarz¹d Budynków Komunalnych

w Nowogardzie

ZBK/1/2011
Dotyczy: Wykonania elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkal-
nego  po³o¿onego w Nowogardzie przy ul. Armii Krajowej 7 
 Z pominiêciem procedur okreœlonych w ustawie  z dnia 29 stycznia 
2004 r Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. z 2007 r, nr 223 ,poz 1655 
z póŸn.zm.) na podstawie art.4 pkt 8 tej ustawy zapraszam do z³o¿enia 
oferty cenowej na wykonanie   elewacji budynku wraz z dociepleniem. 
Zakres robót przewidzianych do realizacji zadania  obejmuje:
Przygotowanie starego pod³o¿a
- Ocieplenie œcian styropianem gr 10 cm metoda lekk¹ mokr¹ zgodnie 
z instrukcj¹ ITB 334/96
- Malowanie wyprawy elewacyjnej dwukrotne farb¹ silikonow¹
Szczegó³owy zakres prac znajduje siê  w za³¹czonym przedmiarze robót  
Termin realizacji zamówienia:
2 miesi¹ce od daty podpisania umowy.
P³atnoœæ za wykonane prace nast¹pi jednorazowo po zakoñczeniu robót 
i odbiorze przez zamawiaj¹cego.
Dokumenty jakie nale¿y do³¹czyæ do oferty:
Kosztorys ofertowy sporz¹dzony na podstawie przedmiaru robót
Wype³niony druk oferty
Kserokopie aktualnego odpisu z w³aœciwego rejestru albo zaœwiadczenie 
o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej ( z dat¹ wystawienia lub 
potwierdzenia nie wczeœniejsz¹ ni¿ 6 miesiêcy od daty sk³adania ofert
Oznakowanie oferty:
Oferta na wykonanie zadania „Wykonanie elewacji budynku mieszkal-
nego przy ul. Armii Krajowej 7 w Nowogardzie.
Ofertê nale¿y z³o¿yæ do dnia 20.05.2011 do godz.14.00 w Zarz¹dzie 
Budynków Komunalnych w Nowogardzie ul.700-Lecia 14 pok.109
Osoba upowa¿niona do kontaktu:
Gra¿yna Grosicka  tel 91 39 26 267i

Kierownik ZBK Wies³aw Kaliszewski
Za³¹czniki  do pobrania na stronie www.bip.nowogard.pl

w zak³adce „Zamówienia publiczne spoza ustawy”

Zarz¹d Budynków Komunalnych
w Nowogardzie

Og³asza I przetarg nieograniczony  na dzier¿awê lokalu 
u¿ytkowego- gara¿u przy ul. 700-Lecia 14 w Nowogardzie o po-
wierzchni u¿ytkowej    67,80 m2 na okres  6 lat .
Cenê wywo³awcz¹  stawki czynszu za 1m? powierzchni lokalu 
ustala siê na  6.00z³. Post¹pienie przetargowe wynosi 1.00z³
Przystêpuj¹cy do przetargu winni wp³aciæ  wadium w wysokoœci 
1501,08 z³ (3x czynsz miesiêczny wg. stawki wywo³awczej + 23% 
VAT) w kasie Zarz¹du Budynków Komunalnych w Nowogardzie 
lub na rachunek w PKO S.A I O/Nowogard nr 12 12 40 38 84 1111 
0000 42 09 23 82  najpóŸniej do dnia 03.06.2011 r do godz.14.00
Osoby  przystêpuj¹ce do przetargu  winny mieæ uregulowane 
zobowi¹zania finansowe wobec wynajmuj¹cego (ZBK)
W przypadku wygrania przetargu wp³acone wadium zostanie w 
ca³oœci zaliczone na poczet czynszu . 
W przypadku przegrania przetargu wp³acone wadium zostanie 
wyp³acone w ca³oœci w ci¹gu trzech dni po zamkniêciu przetargu . 
Osobie  , która wygra przetarg , a uchyli siê od zawarcia umowy 
dzier¿awnej , wp³aconego wadium nie zwraca siê . 
Przetarg odbêdzie siê w dniu  06.06.2011 r o godzinie   10.00w 
budynku ZBK w Nowogardzie ul.700-Lecia 14 –œwietlica.
Lokal jest   wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹ .Najemca 
zobowi¹zany bêdzie do ponoszenia kosztów  podatku od 
nieruchomoœci oraz zu¿ycia energii elektrycznej , niezale¿nie od 
p³acenia czynszu najmu z 23% podatkiem VAT. 
Pomieszczenie mo¿na ogl¹daæ  od  25.05.2011 do 31.05.2011 r 
-   po wczeœniejszym uzgodnieniu z Zarz¹dem Budynków Komu-
nalnych w Nowogardzie przy ul 700-Lecia 14 , tel. 091 39 26-267
Kierownik ZBK mo¿e odwo³aæ przetarg podaj¹c do publicznej 
wiadomoœci uzasadnione przyczyny.
Nowogard dnia  05.05.2011 r 

Kierownik ZBK Wies³aw Kaliszewski
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Nowogard 02.05.2011 r.
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸ. zm) oraz 
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia  14 wrzeœnia 2004r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie 
nieruchomoœci (Dz. U. z 14 wrzeœnia 2004r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu
Og³asza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿

nieruchomoœci rolnej niezabudowanej,
po³o¿onej w obrêbie Lestkowo 1a gm. Nowogard.

Przedmiotem sprzeda¿y jest dzia³ka rolna nr 297/4 o pow. 1838 
m2niezabudowana, po³o¿ona w obrêbie Lestkowo 1a gm. Nowogard.
Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ KW Nr 
SZ10/00051113/6 i nie jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi 
prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbêdzie siê dniu10.06.2011r. o godz.10sali obrad Komisji Rady 
Miejskiej /I piêtro/ Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolnoœci 1.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci - 12.000,00 z³.
post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej tj. 120,00 z³.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Wznowienie granic dzia³ki nabywca wykona we w³asnym zakresie.
Przeznaczenie okreœlone w Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Nowogard zatwierdzo-
nym Uchwa³¹ XLIV/345/02 Rady Miejskiej w Nowogardzie: cele rolne. 
Do ceny nieruchomoœci doliczone bêd¹ koszy przygotowania 
nieruchomoœci do sprzeda¿y w wysokoœci tj. za wycenê dzia³ki - 250,00 
z³., koszty geodezyjne– 1.300,00 z³. koszty kartograficzne ,78 z³.
(podstawa – Uchwa³a Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 
lutego 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomoœciami 
komunalnymi).
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w 
wysokoœci 10%wartoœci nieruchomoœci tj..200,00 z³ w kasie Urzêdu 
Miejskiego najpóŸniej do dnia .06.2011r. do godz.14na konto: Grupa 
PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 1111 0000 4209 2470.
Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê wp³ywu œrodków 
pieniê¿nych na w/w konto urzêdu. 
Dokument potwierdzaj¹cy wp³acenie wadium nale¿y okazaæ komisji 
przetargowej przed przyst¹pieniem do przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokument to¿samoœci.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ polskie osoby prawne i fizyczne oraz 
cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomoœci przez 
cudzoziemców je¿eli wp³ac¹ wadium w podanej wysokoœci oraz w 
okreœlonym terminie i miejscu.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet 
nabycia nieruchomoœci.
Podpisanie umowy notarialnej nast¹pi w terminie jednego miesi¹ca od 
dnia przeprowadzonego przetargu.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci 
wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli siê od zawarcia umowy notarial-
nej, wp³aconego wadium nie zwraca siê.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie po-
wiadomiony najpóŸniej w ci¹gu 21dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu.
Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu 
zawarcia umowy notarialnej bez mo¿liwoœci roz³o¿enia na raty.
Burmistrz Nowogardu mo¿e odwo³aæ przetarg  podaj¹c do publicznej 
wiadomoœci uzasadnione przyczyny.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Nowogardzie, Plac 
Wolnoœci 1, tel. 091-39-26-225 lub 091-39-26-226.                                                                                               

Goleniowska drogówka skontrolowa³a w Nowogardzie 
autokar, który mia³ zawieœæ przedszkolaki na wycieczkê. 
Niestety dopiero trzeci podstawiony przez przewoŸnika 
autobus, by³ sprawny technicznie. 

Wczoraj rano policjanci Referatu Ruchu Drogowego 
pojechali do Nowogardu, ¿eby skontrolowaæ stan tech-
niczny autokaru udaj¹cego siê z przedszkolakami na 
wycieczkê. Funkcjonariusze podczas kontroli sprawdzaj¹ 
nie tylko stan techniczny pojazdu, ale te¿ trzeŸwoœæ 
kieruj¹cego i posiadanie wymaganych dokumentów. W 
trakcie kontroli policjanci dostrzegli niesprawny uk³ad 
hamulcowy i oœwietlenie pojazdu. W zwi¹zku ze stwier-
dzonymi nieprawid³owoœciami, przewoŸnik podstawi³ 
drugi autokar, który te¿ zosta³ poddany kontroli. Niestety 
równie¿ w tym autobusie, stwierdzono identyczne usterki. 
Policjanci równie¿ w tym przypadku, zakazali dalszej 
jazdy autobusu. W obu przypadkach funkcjonariusze 
zatrzymali dowody rejestracyjne. Dopiero trzeci z podsta-
wionych autokarów by³ sprawny i otrzyma³ od policjantów 
zielone œwiat³o. 

Niepokoj¹ce jest to, ¿e to nie pierwszy przypadek, 
kiedy policjanci wezwani na miejsce wyjazdu wycieczki, 
nie dopuszczaj¹ autokaru do dalszej jazdy, z uwagi na 
z³y stan techniczny pojazdu.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê okresem wakacyjnym i 
zwiêkszon¹ iloœci¹ zorganizowanych wyjazdów, prosimy 
o zg³aszanie terminów wyjazdów w celu ewentualnych 
kontroli, z trzydniowym wyprzedzeniem do Referatu 
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Go-
leniowie pod nr tel 91-460-2570.

podkom. Marta Maciejuniec
Rzecznik Prasowy

Komendanta Powiatowego Policji
w Goleniowie

Trzeci autokar
by³ sprawny
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Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸ. zm) oraz 
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia  14 wrzeœnia 2004r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie 
nieruchomoœci (Dz. U. z 14 wrzeœnia 2004r. Nr 207 poz.2108).

Burmistrz Nowogardu
Og³asza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿ dzia³ki 

budowlanej,  po³o¿onej w obrêbie nr 2 m. Nowogard przy 
ul. Genera³a Józefa Wybickiego 9.

Przedmiotem sprzeda¿y jest dzia³ka budowlana niezabudowana o nr 
ewidencyjnym 127/2 o  704 m2, po³o¿ona  w obrêbie nr 2 m. Nowogard 
przy ul. Genera³a Józefa Wybickiego 9.
Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ KW Nr 42350 i nie 
jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi prawami osób trzecich 
ani hipotekami.
Przetarg odbêdzie siê dniu10.06.2011r. o godz.10sali obrad Komisji Rady 
Miejskiej /I piêtro/ Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolnoœci 1.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci  - 70.400,00 z³.
post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej tj. 710,00 z³.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Do wylicytowanej ceny nieruchomoœci doliczony zostanie podatek 
VAT 23%.
Do ceny nieruchomoœci doliczone bêd¹ koszy przygotowania 
nieruchomoœci do sprzeda¿y w wysokoœci tj. za wycenê dzia³ki - 250,00 
z³., koszty kartograficzne ,78 z³. 
(podstawa – Uchwa³a Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 
lutego 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomoœciami 
komunalnymi).
Przeznaczenie okreœlone w Studium uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta przyjête uchwa³¹ nr 
XLIV/345/02 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2002 
r. - zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem funkcji uzupe³niaj¹cej. 
Mo¿liwoœæ uzbrojenia nieruchomoœci w urz¹dzenia infrastruktury 
technicznej.
Dzia³ka nie posiada przeprowadzonych badañ geologicznych.
Wznowienie granic nieruchomoœci nabywca  wykona we w³asnym zakresie.
Droga gruntowa, prowadz¹ca do dzia³ki nr 127/2 jest nie widoczna w 
terenie, wymaga wyrównania powierzchni.  
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w 
wysokoœci 10% wartoœci nieruchomoœci tj.7.040,00 z³  w kasie Urzêdu 
Miejskiego najpóŸniej do dnia 07.06.2011r. do godz.1430 lub na 
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.
Dokument potwierdzaj¹cy wp³acenie wadium nale¿y okazaæ komisji 
przetargowej przed przyst¹pieniem do przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokument to¿samoœci.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ polskie osoby prawne i fizyczne oraz 
cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomoœci przez 
cudzoziemców je¿eli wp³ac¹ wadium w podanej wysokoœci oraz w 
okreœlonym terminie i miejscu.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet 
nabycia nieruchomoœci.
Podpisanie umowy notarialnej nast¹pi w terminie jednego miesi¹ca od 
dnia przeprowadzonego przetargu.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci 
wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli siê od zawarcia umowy notarial-
nej, wp³aconego wadium nie zwraca siê.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie po-
wiadomiony najpóŸniej w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu.
Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu 
zawarcia umowy notarialnej bez mo¿liwoœci roz³o¿enia na raty.
Burmistrz Nowogardu mo¿e odwo³aæ przetarg  podaj¹c do publicznej 
wiadomoœci uzasadnione przyczyny.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Nowogardzie, Plac 
Wolnoœci 1, tel. 091-39-26-225 lub 091-39-26-226.                                                                                               

W dniach od 26 maja do 1 czerwca 2011 r. ju¿ po 
raz siedemnasty zorganizowany zostanie w ca³ej Pol-
sce Sportowy Turniej Miast i Gmin w formule i nazwie, 
jak¹ jest Europejski Tydzieñ Sportu dla Wszystkich. Ta 
najwiêksza sportowo – rekreacyjna impreza o zasiêgu 
ogólnopolskim - anga¿uj¹ca samorz¹dy wszystkich 
szczebli, stowarzyszenia, instytucje dzia³aj¹ce w sferze 
kultury fizycznej oraz organizacje pozarz¹dowe - sta³a 
siê ju¿ piêkn¹ tradycj¹ i z ka¿dym rokiem zyskuje coraz 
wiêksze rzesze zwolenników. 

Celem Turnieju jest aktywacja ruchowa jak najwiêkszej 
liczby obywateli (w tym mieszkañców gminy Nowogard). 
Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest udzia³ w zorga-
nizowanych imprezach turniejowych: grach sportowych i 
rekreacyjnych, zawodach, turystyce lub innej aktywnoœci 
ruchowej w wybranym przez siebie dniu lub przez ca³y 
okres trwania Turniej.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o osobiste 
zaanga¿owanie w organizacjê Turnieju oraz nadsy³anie 
swoich propozycji aktywnoœci ruchowej wg za³¹cznika nr 
1 do dnia 13 maja 2011 r. do Wydzia³u Edukacji, Zdrowia, 
Kultury i Sportu Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie lub 
na e-mail: lszychowska@nowogard.pl. Jednoczeœnie 
proszê o przes³anie wype³nionego sprawozdania z prze-
biegu Turnieju (za³¹cznik nr 2) po zakoñczeniu Turnieju. 
(za³¹czniki do pobrania na stronie www.nowogard.pl).

Liliana Szychowska

XVII Sportowy Turniej
Miast i Gmin 2011
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Urz¹d Miejski w Nowogardzie
72-200 Nowogard, pl. Wolnoœci 1

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

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

- kierownik      913926203
- dowody osobiste     913926215
- ewidencja ludnoœci     913926212

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

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

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

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

 Urz¹d Stanu Cywilnego:
- kierownik      913926230

 Wydzia³ Bezpieczeñstwa
      i Zarz¹dzania Kryzysowego:

- kierownik      913926234
 Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy:

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

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

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

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

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:

Pozosta³e instytucje:
ZEAS       913925947
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej   913926289
Zarz¹d Budynków Komunalnych    913926265
Biblioteka Miejska     913926260
Biblioteka Pedagogiczna     913920648
Nowogardzki Dom Kultury - ndk@smj.pl   913926283
Powiatowy Urz¹d Pracy w Goleniowie 
 filia w Nowogardzie    913921376
      913921813
Wydzia³ Komunikacji filia w Nowogardzie 
 Rejestracja pojazdów    915792702
 Prawo jazdy    915792703
 Licencje     913921852 

Biuro Powiatu Goleniowskiego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa -  915792082
      915792083
      913925766
Celowy Zwi¹zek Gmin R-XXI
e-mail: czg@nowogard.pl
- dyrektor      913927121
      913920310
Pogotowie Ratunkowe 999,   915777951
Stra¿ Po¿arna  998,    913920118 
Policja, komisariat  997,    915792311
Pogotowie elektryczne    913921274
Pogotowie wodoci¹gowe    913920879
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy
- sekretariat     913921559
- centrala      913921356
      913921800
      913921806
      913921877

Nowogard - Szczecin
  5.45 F*,  7.10 F, 7.25 D*, 8.09 Dm, 9.10 D*, 10.10 F*, 10.55 

C, 12.19 D*, 13.54 F*, 16.10D*, 16.44 F*, 16.55 Bm, 17.55 Bm, 
17.39 Fm*, 18.49 Fm*, 18.50 Cm, 19.30 G, 20.05 Dm, 21.47 Dm

Szczecin (stanowisko 4) - Nowogard
6.30 D, 7.00 F*, 9.15 F*, 10.10 D, 11.30 F*, 13.00 D*, 14.00 

D*, 14.45 F*, 15.15 F, 16.00 D*, 18.15 Dm*, 19.10 Bm, 19.15 
Dm*, 19.35 Bm, 20.30 Dm*, 22.20 Dm.

Oznaczenia:
B – Kursuje w niedziele
C – Kursuje w soboty, niedziele i œwiêta (z wyj¹tkiem Œw. B. Na-

rodzenia; N. Rok i Œw. W. Nocy)
D – Kursuje codziennie (z wyj¹tkiem Œw. B. Narodzenia; N. Rok 

i Œw. W. Nocy)
F – Kursuje w dni robocze od poniedzia³ku do pi¹tku
G – Kursuje w pi¹tki (nie kursuje w Œw. B. Narodzenia, w Wielki 

Pi¹tek oraz Œw. W. Nocy)
I – Kusuje w soboty
m – Nie kursuje w Wigiliê i Sylwestra
* - Têczowa Linia 
Uwaga! Podró¿ni w okresie przed i Œwi¹tecznym, mog¹ 

nast¹piæ zmiany w obowi¹zuj¹cym rozk³adzie jazdy 
Informacja PKS: 091/46-98-315 lub 091/39-21-887

Rozk³ad jazdy poci¹gów:
Nowogard-Szczecin: 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 15.07, 17.22, 18.38.
Nowogard-Ko³obrzeg: 7.50,11.28, 12.59, 15.10, 17.24, 20.32, 22.03.
Informacja PKP Szczecin tel. 9436

Rozk³ad jazdy autobusów:

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. Za-
mkowa 7.; 31. Sklep Spozyczo Przemys³owy „KOGUTEK”, ul. ̄ eromskiego 4; 
32. Sklep „PROMYK”, ul. ̄ eromskiego 20; 33. Sklep Spo¿ywczo Przemys³owy 
„SANDRA”, ul. Leœna 6c; 34. Sklep Spo¿ywczy Krakowiak Anna, ul. Gen 
Bema 40/a; 35; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema  42.


