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XXXV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 
BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO 

ELIMINACJE POWIATOWE W NOWOGARDZIE
W piątek, 20 kwietnia na pl. Szarych Szeregów zorga-

nizowano powiatowy turniej o charakterze prewencyj-
no-edukacyjnym pod nazwą „Turniej Bezpieczeństwa w 
Ruchu Drogowym” dla uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych.

Warto nadmienić, że Nowogard należy do tych nielicz-
nych miast w regionie, które posiada tzw. „miasteczko ruchu 
drogowego”, funkcjonalne i bardzo dobrze urządzone, stąd tu 
właśnie lokalizacja tej imprezy od wielu już lat. Tegoroczna, 
jubileuszowa edycja turnieju przejdzie do historii jako jedna 
z najlepszych. Po pierwsze – dopisała ciepła wiosenna aura, 
po drugie - frekwencja, a po trzecie - hojność sponsorów. Nad 
sprawnym przebiegiem turnieju czuwała chyba cała powiato-
wa „drogówka” policji z Goleniowa. 

Nie zamierzam komplementować wzorowej organizacji 
imprezy, aby nie posądzano nas o stronniczość. Staramy się 
podawać wiadomości w sposób obiektywny. Nie można nie 
docenić także wysiłku osób wchodzących w skład Powiato-
wego Komitetu Organizacyjnego, a byli nimi: przewodniczący 
Tadeusz Hołubowski prezes Polskiego Związku Motorowego 
w Nowogardzie, wiceprzewodniczący Liliana Szychowska - 
referent ds. Oświaty UM, sekretarz Wiesława Cedro - pedagog 
Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie, sędzia główny asp. Arkadiusz 
Radawiec, kierownik Referatu Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Goleniowi oraz członkowie-Anna Łysiak, 
dyrektor Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie ,Wojciech Szponar, 
z-ca kier. Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 

Nowe wnętrza USC.  
Śluby w Sali jasnej 

jak przyszłość...
Zaplanowane jeszcze w poprzednim budżecie pieniądze 

na remont ratusza przeznaczono na renowacje Sali Ślubów i 
sali bankietowej Urzędu Stanu Cywilnego w budynku przy pl. 
Wolności 5.

Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma KUGA i to 
ona wykonała wszystkie prace. Za 60 900 złotych wykonano 
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malowanie ścian (139,60 m. kw.), malowanie sufitów (76,28 
m. kw. ), ułożenie płytek na podłodze (79,83 m. kw.), ułoże-
nie płytek z łupków na ścianach (22,1o0 m. kw.), pomalowano 
6 grzejników, ułożono 11 parapetów, zabudowano 10 wnęk 
podokiennych, przeprowadzono montaż stolarki drzwiowej, 
położono nową instalację elektryczną o długości 375 metrów 
oraz zamontowano 12 opraw świetlnych. Prace trwały od 13 
grudnia 2011 roku do 16 marca 2012 roku.

Oficjalnego odbioru prac dokonał burmistrz Robert Czapla 
w dniu 20 kwietnia, ale już wcześniej odbyła się tutaj ceremo-
nia zaślubin młodej pary.

Życzymy młodym parom przyszłości jasnej jak wnętrza 
USC

LMM

Nowe wnętrza USC.  
Śluby w Sali jasnej jak przyszłość...

Nowe miejsca 
parkingowe

Przy ul. 5 Marca gmina wyremontowała kolejne miejsca 
parkingowe. W rejonie sklepu „Groszek” firma AZBUD wybudo-
wała plac na którym może parkować 6 pojazdów. To kolejny 
krok do zwiększenia płynności ruchu na tej ulicy.

LMM
Tak wyglądał parking przed remontem...

a tak wygląda obecnie

po remoncie             przed remontem
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Ochrony Środowiska w Nowogardzie oraz Anna Pniewska - 
placówka Straży Granicznej w Goleniowie. Turniej otworzył 
burmistrz Robert Czapla, ciepło i serdecznie witając wszyst-
kich uczestników oraz przybyłych gości: inspektora Krzysztofa 
Targońskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Golenio-
wie, majora Krzysztofa Matczaka, komendanta Placówki Straży 
Granicznej w Szczecinie.

Do pierwszej konkurencji czyli do testu ze znajomości 
przepisów ruchu drogowego przystąpiło 16 zespołów ze szkół 
podstawowych i 9 zespołów gimnazjalnych. Po egzaminach 
testowych przyszedł czas na konkurencje praktyczne – test 
jazdy po przeszkodach (RTP) oraz praktyczna jazda na tra-
sie imitującej ruch miejski (MRD). Na zakończenie, pomimo 
bezkolizyjnej jazdy trzeba było wykazać się umiejętnościami 
udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków. 

Wśród wspomnianych 16 szkół podstawowych było aż 6 z 
gminy Nowogard (SP nr 1, SP nr 3, SP nr 4, SP Błotno, SP Długo-
łęka i SP Orzechowo). Używając sportowego nazewnictwa uzy-
skaliśmy pełny sukces – wygrał zespół z SP Orzechowo (Piotr 
Klain, Marcin Ogiewa i Konrad Pasik), przed SP nr 1 (Daria Plich-
ta, Michał Pietrzak, Michał Teodorczyk). Trzecie miejsce zajęła 
SP Rożnowo.(Beata Paterak, Karol Paterak, Jakub Zakrzewski). 
Szkoła Podstawowa z Osiny zajęła doskonałe 5 miejsce (Adam 
Grzybowski, Aleksander Pakulski, Adrian Banasiewicz).

W klasyfikacji indywidualnej: 1 miejsce zajął Piotr Klain, 2 
m – Michał Teodorczyk, 3 m – Konrad Pasik.

W klasyfikacji szkół gimnazjalnych: 1 m – Gimnazjum nr 3 
Nowogard (Adrian Bicz, Cezary Pluta, Łukasz Klein), 2 m – Gim-
nazjum nr 1 Nowogard (Maciej Kuberski, Dominik Skowroński, 
Karol Fijałkowski), 3 m – Gimnazjum nr 1 Goleniów.(Emil Szty-
pa, Bartosz Wójcik, Jacek Urbański). 6 m – Gimnazjum Osina 
(Piotr Sarnikowski, Paweł Kuratnik, Tomasz Marciniak).

Również w klasyfikacji indywidualnej najlepsi byli nasi gim-
nazjaliści;

1 m – Maciej Kuberski, 2 m – Łukasz Klain, 3 m – Łukasz 
Pluta

Turniej kończyło to co najprzyjemniejsze – wręczanie na-
gród. A ponieważ nagrodami obdzielono wszystkich radość 
była tym większa – słodziła bowiem gorycz porażki tym, którym 
się nie powiodło. Nagrody wręczali m.in. starosta goleniowski 
Tomasz Stanisławski, wicestarosta Tomasz Kulinicz, burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla, oficerowie KP Policji z komendan-
tem insp Krzysztofem Targońskim i mjr Jerzy Grzymskim.

Impreza była „bogata” w nagrody dzięki hojności sponso-
rów, którymi byli: UM Goleniów, UM Nowogard, UG Stepnica, 
UG Osina, Stowarzyszenie na Rzecz Powiatu Goleniowskiego, 
ASPROD Kliniska, ELEKTROINSTAL Jan Bagiński, Goleniowskie 
Wodociągi i Kanalizacja,

Na zakończenie o krótkie podsumowanie turnieju popro-
siłem Tadeusza Hołubowskiego, przewodniczącego Komitetu 

Organizacyjnego: - „Głównym zamysłem całej imprezy, a ten tur-
niej jest tylko jej finalnym wyrazem, jest to, żeby wszystkie dzieci 
w szkołach podstawowych i gimnazjalnych nauczyły się pod-
stawowych przepisów ruchu drogowego. To wiedza w zakresie 
podstawowym tzn. dla pieszych i rowerzystów, ale to jest bardzo 
istotne. Ruch na drogach – wiemy jaki jest i jeśli wypuścimy mło-
dego, nieprzygotowanego człowieka na drogę może zginąć. Aby 
uniknąć tego propagujemy w szkołach naukę tych przepisów, a 
finalnym zwieńczeniem tego procesu edukacyjnego jest właśnie 
ten turniej. Uczestniczą w nim tylko przedstawiciele szkół. Każda 
szkoła wystawia drużynę w składzie trzyosobowym z opiekunem. 
W tym roku uczestniczyło 25 drużyn z naszego powiatu, co ozna-
cza, że 25 szkół przygotowało się do tego turnieju. Rozumię, ze 
oprócz tego prowadzili naukę w szkołach w szerokim zakresie. 
Ci, którzy tutaj przyjechali zostali jak mniemam wyłonieni na 
zasadach konkursu. Turniej przebiegał bardzo sprawnie, pogo-
da wspaniale dopisała, sponsorów w tym roku mieliśmy bardzo 
hojnych dlatego nagrody nie były banalne. Komitet organizacyj-
ny już od lat preferuje taką zasadę, że wynagradza wszystkich 
młodych uczestniczących w tym turnieju. Nagrodami indywidu-
alnymi za zajęcie pierwszego miejsca zarówno w szkołach pod-
stawowych jak i gimnazjalnych są rowery, których fundatorami 
tradycyjnie są starosta goleniowski i przewodniczący Rady Po-
wiatu. Drugie i trzecie miejsca nagradzane są ze środków pocho-
dzących od sponsorów jak i pozostałe nagrody także dla opieku-
nów. Ponieważ nagradzani są wszyscy to ten egalitarny system 
jest także zachętą dla innych uczniów, aby się uczyć przepisów 
ruchu drogowego – niekoniecznie w celu uczestnictwa w konkur-
sie ale dla swego bezpieczeństwa. Jestem przekonany, ze warto 
organizować tego rodzaju turnieje, bo one właśnie inspirują do 
uczenia się”.

Tekst i foto M. A. Frydryk

XXXV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 
BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO 

ELIMINACJE POWIATOWE W NOWOGARDZIE
Dokończenie ze str. 1
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Na półmetku zgodnie z harmonogramem! 
Szpital na miarę wymogów XXI wieku

W dniu 21 kwietnia minie rok od podpisania umowy 
na rozbudowę i przebudowę Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Rejonowego z firmą SKANSKA SA Oddział Budow-
nictwa Ogólnego z Leszna. Przypomnijmy, że wartość wy-
konania tej sztandarowej i zarazem największej w historii 
miasta inwestycji finansowanej przez samorząd to kwota 
18 milionów 951 tysięcy 528 złotych. Inwestycji w zdro-
wie przyszłych pokoleń naszej społeczności. Wykonawca 
wszedł na plac budowy w czerwcu 2011 roku, a planowany 
termin zakończenia to 19 maj 2013 rok.

Jak wygląda realizacja zadania po roku prac sprawdzał 
burmistrz Robert Czapla w towarzystwie kierownika Wydziału 
Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego Adama Czernikiewi-
cza oraz licznej grupy przedstawicieli lokalnych mediów.

W 2011 roku prace trwały w budynku nr 1 („nowa” część 
szpitala) oraz trwał remont i przebudowa kotłowni. Bez zakłó-
cania pracy szpitala przebudowano kotłownię i sieć ciepłowni-
czą co pozwala na ogrzewanie istniejącego budynku szpitala 
oraz sąsiednich – laboratorium, fizjoterapii i statystyki, oraz 
portiernię. Kotłownia wyposażona jest w piece na gaz oraz 
olej, a obecnie na dachu budynku nr 1 montuje się instalację 
solarną, która będzie podgrzewała wodę do bieżącego użytku.

Do marca 2012 roku prace trwały w „nowym” budynku, któ-
ry czyniono PRAWDZIWIE NOWYM – wymiana okien i drzwi, 
przebudowa ścian wewnętrznych i ciągów komunikacyjnych, 
montaż sieci kablowych. Również na zewnątrz budynku wy-
konano ogrom pracy – odwodniono cały przyległy teren, za-
bezpieczono fundamenty i zewnętrzne ściany przed wilgocią, 
Obecnie trwają prace przy instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
wentylacji i CO, prace wykończeniowe podłóg, podwieszanych 
sufitów i stolarki wewnętrznej, kładzione są tynki i wykładziny 
podłogowe. Trwają intensywne prace w trzech planowanych 
salach operacyjnych.

Na początku kwietnia rozpoczęto tzw. II etap realizacji in-
westycji w którym zaplanowano połączenie obu budynków 
– wyburzono część starego budynku w którym mieściły się ga-
binety lekarskie oraz pracownia endoskopii. Trwa wywóz gru-
zu i na koniec kwietnia planowany jest początek prac budowy 

łącznika obu budynków.
W tym miejscu trzeba wyraźnie podkreślić, że prace te nie 

mogą paraliżować normalnego funkcjonowania szpitala, któ-
ry musi leczyć i realizować warunki kontraktu z NFZ – jest to 
możliwe dzięki ścisłej współpracy personelu szpitala i kierow-
nictwa firmy. 

I taką koordynację udało się opracować co podkreślały 
obie strony – tj. kierownik budowy pan Tomasz Kobielak i pan 
Jan Słaby z dyrekcji szpitala.

Od początku marca trwają też prace przy budowie parkin-
gu z 50 miejscami – planuje się, że do końca maja gotowych 
będzie 30 miejsc parkingowych. 

Wartość dotychczas wykonanych prac wynosi ok. 8 milio-
nów złotych brutto. Inwestor płaci na bieżąco co z zadowole-
niem potwierdza przedstawiciel wykonawcy.

Warto nadmienić, że nowoczesna technika stosowana 
przez wykonawcę robót jest widoczna na każdym kroku. Już 
samo wejście na ogrodzony plac budowy jest niemożliwe dla 
osób postronnych. Zamiast cerbera postawiono bramkę wy-
posażoną w czujniki elektroniczne i potrzebny jest stosowny 
identyfikator, aby nią przejść. Całą resztę wykorzystania naj-
nowszych technologii, pozostawiamy wyobraźni czytelników. 
Potężne wiązki kabli (widoczne na foto) doprowadzone do po-
mieszczeń w tym Państwu pomogą.

Aby zaspokoić ciekawość mieszkańców, co też znajdować 
się będzie w nowym obiekcie szpitala, podajemy przewidywa-
ne funkcje poszczególnych kondygnacji:

PIWNICE:
szatnie, 
pomieszczenia sanitarne dla personelu, 
pakietowanie materiałów opatrunkowych, 
pomieszczenia mycia i dezynfekcji łóżek i wózków, 
pomieszczenia magazynowe, 
PARTER:
izba przyjęć, 
gabinety diagnostyczne, 
pracownie (RTG, USG, EKG), 
oddział anestezjologii i intensywnej terapii, 
oddział chorób wewnętrznych (24 łóżka), 
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Z naszej gminy poszczególne szkoły wylosowały następu-
jące nazwy Państw:

klasy III-IV
1. SP 1 Nowogard I - EKWADOR
2. SP 2 Nowogard II - WENEZUELA
3. SP 4 Nowogard - DANIA
4. SP 1 Nowogard II - HISZPANIA
5. SP 3 Nowogard - BOŚNIA I HERCEGOWINA
6. SP 2 Nowogard I - KOREA PŁD.
klasy V-VI
1. SP 4 Nowogard - ANGLIA
2. SP 2 Nowogard I - POLSKA
3. SP 2 Nowogard II - WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
4. SP 3 Nowogard - NORWEGIA
5. SP 1 Nowogard I - WĘGRY
6. SP 1 Nowogard II - SERBIA

Mini Mundial to impreza piłkarska przygotowana z myślą o 
sportowcach szkół podstawowych województwa zachodnio-
pomorskiego. Drużyny biorące w niej udział podzielone są na 
dwie grupy wiekowe: klasy III-IV i V-VI. W turnieju eliminacyj-
nym udział bierze 6 wybranych drużyn w kategorii klas III-IV i 
6 w kategorii klas V-VI. Każda z kategorii podzielona zostanie 
w trybie losowania na dwie trzyosobowe grupy. W nich mecze 
rozgrywane będą każdy z każdym. Najlepsze dwie ekipy awan-
sują do półfinałów, gdzie zagrają na krzyż o wejście do finału 
imprezy. Finaliści obu kategorii wiekowych mają zagwaranto-
wany udział w wielkim finale Mini Mundialu, który odbędzie 
się 9 czerwca w Szczecinie.

Powtórkę losowania będzie można zobaczyć w w najbliż-
szą niedzielę (29 kwietnia) o gdzinie 18.00 w TVP Szczecin. 
Losowanie można również obejrzeć na stronie internetowej 
www.tvp.pl/szczecin.

Rozpoczynają się rozgrywki w ra-
mach turnieju Mini Mundial 2012. 24 
kwietnia br., w studiu TVP Szczecin, 
odbyło się losowanie grup elimina-
cyjnych turnieju oraz nazw państw, w 
barwach których wystąpią drużyny. 
W losowaniu wziął udział burmistrz 
Robert Czapla.

I PIĘTRO:
oddział chirurgiczny (24 łóżka) 
blok operacyjny wyposażony w dwie sale operacyjne, 
gabinety chirurgiczne,pracownie endoskopowe, 
II PIĘTRO:
oddział ginekologiczno – położniczy (12 łóżek), 
neonatologia (10 łóżek), 
zespół porodowy. 
III PIĘTRO:
pomieszczenia administracyjne. 

tekst i foto MA Frydryk i Lesław M. Marek

Na półmetku zgodnie z harmonogramem! Szpital na miarę wymogów 
XXI wieku

Ruszyły remonty 
Tak jak informowaliśmy w poprzednim numerze WS roz-

poczęły się remonty dróg i chodników. W pierwszej kolejności 
wykonany został remont chodnika biegnącego wzdłuż budyn-
ku sklepu Media Expert przy placu Wolności. 



WIADOMOŒCI   SAMORZ¥DOWE6
30.04.2012 r.

Naugarden Kreis z wizytą w Nowogardzie
15 kwietnia gościła w naszym mieście ponad dwudzie-

stoosobowa delegacja stowarzyszenia Naugarder Kreis 
z Berlina (mieszkańcy, przedsiębiorcy i rzemieślnicy Na-
ugardenstrasse - ulicy Nowogardzkiej w Berlinie).

Naszych gości w miejskim ratuszu przywitali Zastępca Bur-
mistrza Nowogardu, Damian Simiński oraz inspektor Wydziału 
Rozwoju Lokalnego i Funduszy, Paweł Nowak.

W trakcie ceremonii powitania, Przewodniczący Naugarder 
Kreis, Pan Hans Jürgen Prillwitz wręczył na ręce Wiceburmi-
strza tablicę upamiętniającą uroczystości 100 - lecia ulicy No-
wogardzkiej w Berlinie.

Korzystając ze słonecznej pogody Wiceburmistrz Damian 
Simiński wspólnie z Panem Pawłem Nowakiem zaprosili na-
szych gości na blisko dwugodzinny spacer po Nowogardzie, 

prezentując najciekawsze zakątki naszego miasta i opowiada-
jąc o walorach turystycznych Nowogardu i jego okolic.

Goście z Berlina zwiedzili ponadto zabytkowe obiekty w 
postaci Kościoła Mariackiego w Nowogardzie, czy też Zespołu 
Dworsko – Pałacowego i Kościoła w Kulicach.

W godzinach popołudniowych natomiast, przy wspólnej 
kawie omówiona została długo i krótkookresowa współpraca 
stowarzyszenia Naugarden Kreis i Miasta Nowogard, obejmu-
jąca na rok bieżący m.in. wyjazd młodzieżowej drużyny piłkar-
skiej z Nowogardu na turniej Dynamo CUP w Berlinie oraz wi-
zytę nowogardzkiej delegacji na polsko - niemieckim festynie 
rodzinnym, który jesienią Naugarden Kreis organizuje na ulicy 
Nowogardzkiej w Berlinie.

Boguszyce 

Rok bardzo pozytywnych zmian
We wtorek 17 kwietnia odbyło się w Boguszycach zebranie 

wiejskie z udziałem burmistrza Nowogardu Roberta Czapli. 
Zebranie nazwane sprawozdawczym przerodziło się w zebra-
nie planów i pomysłów na rok bieżący. Wszystko za sprawą 
pani sołtys Krystyny Maciejewskiej, która powiedziała krótko: 
„O czym ja mam mówić ? Co zrobiliśmy to widać gołym okiem. 
Mamy boisko sportowe, mamy plac zabaw, mamy najładniejszą 
w gminie rabatkę kwiatową. Spotykamy się w przytulnej remizie, 
którą ładnie wyremontowaliśmy. Dzięki pomocy jaką uzyskali-
śmy od pana burmistrza wypiękniało otoczenie kościoła, stanęły 
tam ładne murki – to zasługa osadzonych z ZK, którzy solidnie 
pracowali. Jest teraz bezpieczna droga do Wołowca, a z fundu-
szu sołeckiego zakupiliśmy kosiarkę. Braliśmy udział w sparta-
kiadach ubrani w stroje z napisem Boguszyce, i po raz pierwszy 
możemy pochwalić się taką ilością zdobytych pucharów”.

Faktycznie uczestnicy zebrania niczego więcej nie oczeki-
wali. W swoich wystąpieniach podkreślali, że jak się chce to 
wiele można. Marzy im się urządzenie placu tuż koło remizy-
-świetlicy, chcą na boisku postawić ławki, żeby nie było to tylko 
boisko ale i miejsce spotkań okolicznościowych – stąd prośba 
do burmistrza o wsparcie także przy zainstalowaniu tam ener-
gii elektrycznej z licznikiem na kartę. Wiele kłopotów sprawia 
przejezdność drogi polnej, która wymaga utwardzenia.

Długa, serdeczna i przyjacielska rozmowa z burmistrzem 
wskazywała też na problemy z którym boryka się pani sołtys 
i aktywna grupa mieszkańców – jest jeszcze wielu, którzy nie 

angażują się. Zawsze znajdują powody aby się wykręcić od 
pracy. Nie mogą zrozumieć, że funkcja sołtysa to nie jest do-
chodowy interes tylko praca wymagająca poświęcenia wła-
snego czasu i nierzadko własnych pieniędzy. Poruszany był 
także wątek niematerialny – mieszkańcy chcą także zadbać o 
kościół i jego wygląd oraz podstawowy wystrój.

Burmistrz dziękował za zaproszenie, skrupulatnie notował 
potrzeby. Większość próśb wymaga dokładnej analizy przez 
urzędników – jedno jest pewne – ludziom, którzy sami wiele 
potrafią burmistrz pomocy nie odmawia.

Tekst i foto Lesław M. Marek
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WYKAZ
Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art.13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

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

L.p. Położenie 
nieruchomości

Oznaczenie 
nieruchomości 
wg księgi 
wieczystej

Nr 
działki 

Powierzchnia 
działki w m2

Opis nieruchomości
Przeznaczenie 
nieruchomości  
i sposób jej  
zagospodarowania 

Forma 
sprzedaży Cena działki Forma zbycia 

1.
Obręb  nr 5 
m. Nowogard  
   

SZ1O/00045288/8   450      296 m2

Działka zabudowana 
jest budynkiem 
garażowym  
wzniesionym ze 
środków własnych 
osoby fizycznej

bezprzetargowo  32.980,00  zł

Bezprzetargowa 
sprzedaż działki 
na własność wraz 
z przeniesieniem 
własności budynku 
garażowego z 
zaliczeniem  nakładów 
poniesionych na jego 
wybudowanie 

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

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

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

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pokój nr 204, tel.(91) 39-26-225.   
Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 18.04.2012r. do dnia 09.05.2012r.                                     

Aktywni, zaradni, z sukcesami 

Zebranie wiejskie w Ostrzycy
O Ostrzycy można tylko dobrze! Przekonał się o tym bur-

mistrz Robert Czapla, który wraz z kierownikiem Wydziału 
Inwestycji i Remontów Adamem Czernikiewiczem przybył 
na zebranie wiejskie w dniu 20 kwietnia. 

Najpierw sołtys Dariusz Olejnik zaprosił na swoistą prezen-
tację Domu Ludowego (to co zobaczyłem skłoniło mnie do 
nadania temu obiektowi takiej nazwy, chociaż formalnie ona 
nie istnieje). Obszerna i dobrze utrzymana sala balowa, duże 
pomieszczenia gdzie odbywało się zebranie, imponujące zaple-
cze kuchenne z wyposażeniem dla ponad 100 osób, toaleta i 
umywalnia, aktualnie instalowane centralne ogrzewanie. Ścia-
ny dekorowane ze smakiem - tablica z historią wioski, zdjęcia 
prezentujące ważne imprezy oraz bardzo ważne osoby, które 
zaszczyciły wieś i jej mieszkańców. Całość dopełnia imponująca 
kolekcja pucharów wywalczonych przez tutejszych sportow-
ców na przeróżnych zawodach i spartakiadach.

Sprawozdanie za ostatni rok działalności sołtysa i Rady So-
łeckiej przedstawił Dariusz Olejnik – sprawozdanie, którego 
uczestnicy zebrania wcale nie potrzebowali, bo działanie widzą 
i odczuwają na co dzień – zazębiają się tutaj bowiem działania 
sołtysa, Stowarzyszenia „Nasza Ostrzyca” oraz druhów z Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Dzięki temu Ostrzyca pięknieje, a miesz-
kańcy mają okazję uczestniczyć w wielu imprezach - dwukrotnie 
gościli olimpijczyków przy okazji Wyścigu Głosu Szczecińskie-
go, korzystają z cyklicznej imprezy ”Pogoń za lisem” aktywnie 
włączając się w jego organizację. „Nasza Ostrzyca” aktywnie 
korzysta z propozycji jakie stwarzają programy „Bezdroży Po-
wiatu Goleniowskiego”. Nie zapomina sie tutaj o najmłodszych 
organizując dla nich imprezy, a i dorośli spotkali się na zabawie 
karnawałowej.

Jest jednak szereg spraw, których sami mieszkańcy nie zała-

twią i oczekują pomocy władz gminnych – zgłoszono te proble-
my. Burmistrz nie obiecywał realizacji wielkich inwestycji, a na 
poparcie tej tezy przedstawił dokładnie i szeroko stan budżetu 
obciążonego wydatkami na szpital. Mimo kłopotów Ostrzyca 
wzbogaci się o nowoczesny plac zabaw dla dzieci za ok.40 tys. 
złotych. Zainteresował się jednak wszystkimi bolączkami – roz-
wiązany będzie problem pojemnika na odpady na cmentarzu, 
udzielona będzie pomoc przy dokończeniu remontu świetlicy, 
czyszczeniu rowów i przycinaniu krzewów poprzez skierowa-
nie na wieś grupy osadzonych, naprawione zostaną barierki na 
mostku drogi Ostrzyca – Wojtaszyce, dokończony remont w re-
mizie OSP. Zebranie kończyło się o zmroku więc burmistrz oso-
biście sprawdził jak wygląda zgłaszany problem uzupełnienia 
oświetlenia ważnej drogi wiejskiej oraz uzupełnienia kilku lamp 
przy głównej drodze. 

Jestem przekonany, że było to owocne zebranie i obu stro-
nom doda impulsów do dalszego działania na rzecz rozwoju 
wsi.

Lesław M. Marek
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Program
30.04.2012
Pl. Szarych Szeregów
20.30 – Koncert zespołu LIPALI 
22.00 – Pokaz sztucznych ogni 
22.15 – Dyskoteka z DJ – house/ tech-ho-

use/techno Lr Septieme Reve (winylowi.pl); 
Souhl (winylowi.pl)

 
1.05.2012
Pl. Szarych Szeregów
14.30 – Zabawy z Wesołymi Skrzatami - pro-

gram dla dzieci 
15.30 – 20-lecie zespołu Wesoła Ferajna – 

koncert zaprzyjaźnionych zespołów
18.30 – Koncert zespołu Stone Rosses 
21.00 – Koncert zespołu Bayer Full
 
 
2.05.2012
Pl. Szarych Szeregów
15.30 Studio Art. Strit
16.00 NDK - Artystycznie
18.00 Kapela Kryzys
19.00 Raperzy
21.00 Koncert zespołu Rezerwat
23.00 Zabawa Ludowa z zespołem Bursztyn
 
IMPREZY SPORTOWE 
 
9.00 - Turniej Piłki Nożnej „Na Dolnym” V 

edycja
10.00 - Turniej o deskę Burmistrza Nowo-

gardu (Skatepark)
10.00 - Turniej o Rakietę Burmistrza Nowo-

gardu (kort tenisowy)

3.05.2012
  12.00 - składanie wieńców pod pomni-

kiem

Miejska Biblioteka Publiczna

11.00 - I etap Finału miejsko-gminnego kon-
kursu historycznego 

„Ziemia Nowogardzka naszą małą Ojczyzną”
12.30 - II etap miejsko-gminnego konkursu 

historycznego
„Ziemia Nowogardzka naszą małą Ojczyzną”
13.30 - otwarcie wystawy plastycznej „Zie-

mia Nowogardzka naszą 
Małą Ojczyzną” i wręczenie nagród w kon-

kursie  
plastycznym
- wręczenie nagród w konkursie historycz-

nym

Gminny Dzień Strażaka
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Nowo-

gardzie
 
12.00 – Pokazy sprzętu pożarniczego 
12.00 – Dzień otwarty
14.00 – Wręczenie  medali i odznaczeń po-

żarniczych
15.00 – Uroczyste zakończenie obchodów
 
Boisko „Na Dolnym”
16.00 - Otwarty Puchar Polski Strong 

Man’2012 
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TĘSKNOŚĆ DO POLSKICH DRÓG NA WIOSNĘ,CZYLI LEKCJA PATRIOTYZMU

TROCHĘ KULTURY 
Po spotkaniu w bibliotece, późnym już czwartkowym po-

południem miałem okazję i satysfakcję zobaczyć w piwnicznej 
teatralnej salce II LO w Nowogardzie spektakl o swojskiej na-
zwie- „Polskie drogi”.Przygotowany został przez panią Izabelę 
Koladyńską, niestrudzoną w artystycznych poszukiwaniach 
skromną i pracowitą polonistkę. Od wielu lat podąża konse-
kwentnie własną drogą, zaznaczając na niej swój odrębny 
ślad w postaci wielu, wielu spektakli, których tworzywem jest 
poezja w stanie czystym. Takich ludzi dziś brak. Najnowsze 
przedstawienie tylko tytułem nawiązuje do znanego sprzed 
lat serialu TV, no i jeszcze cudownym muzycznym motywem A. 
Kurylewicza, granym na żywo przez młodą pianistkę. Program 
zrobiony prostymi środkami artystycznego wyrazu jest przede 
wszystkim kwintesencją patriotyzmu,miejscami ocierający się 
o patos, moralnie czysty, a ponadto krzepiący i refleksyjny, wy-
magający od widza skupienia.

 Dla autora scenariusza, Wojtka Koladyńskiego - Polskie 
drogi to -„Kraj lat dziecinnych, co zawsze zostanie święty i 
czysty jak pierwsze kochanie , wędrowanie malachitową łąką 
morza, ...Ojczyzna, do której tęskno i droga Jasia i Małgosi do 
szkoły .Pagórki leśne, łąki zielone...i leśne jezioro ogromne. 
Nadzieja, i... blask mojego życia”.Dodam jeszcze, że to spek-
takl zrodzony z potrzeby serca, owej Krasickiego „miłości ko-
chanej ojczyzny”przyozdobiony nastrojowymi piosenkami. To 
Wyspiańskiego”wielkie słowo”.Polska w różnych dziejowych 
momentach z punktu widzenia wielkich klasyków poezji-od 
Mickiewicza po Szymborską. To także udany debiut uczniów 
pierwszych klas licealnych .Zastanawiam się tylko całkiem se-
rio, czy w odhumanizowanym i konsumpcyjnym świecie, świe-
cie pełnym brutalności , przemocy, powszechnej znieczulicy, 
gdzie jedyną wartością jest kult pieniądza-jest jeszcze miejsce 
na żarliwe strofy poezji o szlachetnym przesłaniu. Iza Kola-
dyńska wraz z całym swoim zespołem odpowiada twierdząco 
Mówi zdecydowane „ NIE tandecie, kabotynizmowi i efekciar-
stwu, a także niezbyt miłemu powiedzeniu: „Kiedy słyszę sło-
wo odbezpieczam rewolwer”.Ale czy to wystarczy w czasach 
komercjalizacji kultury i minorowych raczej nastrojów spo-
łecznych? W każdym bądź razie taaakiej polonistce, która szu-
ka nadwyżki metafizycznej w tym co robi i potrafi uruchamiać 

pokłady wrażliwości na piękno w sercach i umysłach swoich 
podopiecznych. Z całym szacunkiem należą się słowa uznania 
za niemodną dziś postawę Stanisławy Bozowskiej, za taką wła-
śnie „żeromszczyznę”,w całym słowa tego znaczeniu. O czym 
nie zapomnieli : Elżbieta Janiak, dyrektor II LO, zainfekowani 
poezją wykonawcy i uczniowie oraz wierna publiczność .Wyra-
zem tego była wiązanka czerwonych róż zapakowana w słowa 
pełne gorących podziękowań.. A ja ze swej strony mówię pani 
Izie: Zawsze w pamięci musisz mieć Itakę, dotarcie do niej jest 
Twoim przeznaczeniem.

Tekst i foto: Marian A. Frydryk

W spektaklu udział wzięli:
Kamila Bartosik, Joanna Brodniak, Kamila Brodniak, Marta 

Czernicka, Agata Dwojak, Sandra Garlińska, Jagoda Glanc, Bła-
żej Irzymski, Alicja Kalinowska, Ola Kondrat, Magdalena Kop-
czewska, Sylwia Korniluk, Maciej Pikuła, Anna Piotrowska, Ma-
ciej Przybylski, Magdalena Sarzyńska, Karol Łabenda, Roksana 
Wójcik, Kamila Zięciak, Aurelia Zubek.

Anioł Stróż sali teatralnej – Izabela Koladyńska,
Scenariusz – Wojciech Koladyński.

Burmistrz Nowogardu  
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  

w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie  
wykazów z dnia 4, 19, 20 kwietnia 2012 r. 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 
Informacje dotyczące wykazanych  

nieruchomości można uzyskać  
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Geodezji  

i Rolnictwa w Nowogardzie - pokój nr 207 tel. 913926227.
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Spotkajmy się w bibliotece
Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu
Koniec minionego tygodnia,od czwartku do niedzieli,upły-

nął pod znakiem kilku wydarzeń kulturalnych godnych odno-
towania. I tak 19 kwietnia nietuzinkowym gościem biblioteki( 
w ramach cyklicznych spotkań) była pani Jolanta Szwalbe z 
Łodzi, wydawca książek i autorka zbioru cytatów Jana Pawła 
II-go, Beniamina Franklina oraz kilku innych wielkich ludzi. 
Mnemozyne, greckie bóstwo pamięci, niepozorną z wyglądu 
osobę obdarzyła szczodrze darem wspaniałego zapamięty-
wania rzeczy, ludzi, wydarzeń. Zasobem wiedzy zaimpono-
wała publiczności w różnym wieku, którzy mimo wczesnego 
czwartkowego popołudnia przybyła na to wyjątkowe spotka-
nie. A rozpoczęła je od stwierdzenia – czas jest jednym z naj-
cenniejszych aktywów, a może i najważniejszy. Nic nie boli jak 
czas stracony i od pierwszej chwili zainteresowała audytorium 
zwykłą i niezwykłą zarazem opowieścią o życiu w ogóle, a ży-
ciu wydawcy w szczególności.

Debiutowała w 2008 roku opracowaniem autorskiego 
zbiorku pt. „Myśl i działaj dla przyszłości”, ale jej prawdziwym 
marzeniem było wydanie myśli Jana Pawła II-go. do tego stop-
nia, że postanowiła otworzyć własne wydawnictwo. Wcale nie 
było to takie proste, jako że w Polsce ukazuje się ok. 25 tys. 
tytułów rocznie, a wejście na rynek niezmiernie ryzykowne. 
Nie wiem czy już wtedy znała pewne przemyślenie R. Kapu-
ścińskiego: „Jestem wielkim zwolennikiem cytatów i myślę, że 
księga cytatów byłaby najdoskonalszą książką. W każdej książ-
ce jest co najmniej jedna fascynująca myśl. Normalny czytelnik 
nie będzie do tej myśli docierał, bo tych książek nie przeczyta. 
„Pani Jola jest niepoprawną optymistką, kierującą się intuicją. 
Nie dość,że się do tej pory na niej nie zawiodła, to jeszcze pod-
powiada dobre rady. Jedną z takich podpowiedzi było wzięcie 
udziału w I Kongresie Kobiet Polskich w 2009 roku. Dzięki na-
wiązanym kontaktom od tamtej pory rozpoczęła fantastyczną 
przygodę z uniwersytetami III wieku, na których ma najwięcej 
spotkań autorskich w formie wykładu - „ Nie starzeje się ten, 
kto nie ma na to czasu”. Chwytliwe i zachęcające. Nic dziwne-
go, że tych spotkań miała ok. 100 w całym kraju, a wspiera ją 
mąż „robiący” także za kierowcę W 2010 roku wydała kolejny 

zbiór „Złap na zawsze wiatr w żagle”-tysiąc inspirujących my-
śli, które mają rozbudzić w tobie przedsiębiorczość. Autorka 
w ten sposób promuje przedsiębiorczość i to bez względu na 
wiek osoby, bo taka postawa potrzebna jest przez całe życie, 
od początku do końca. Mówi- „emerytura nie jest ostatnim 
portem, do którego uda się nam dopłynąć i trzeba płynąć da-
lej, odkrywać nowe lądy i nowe porty” I dalej- „dowiedziałam 
się, że w Polsce, w przedziale wiekowym 50-65 lat jest 6 mln 
kobiet i mężczyzn, w tym 4 mln pozostaje bez pracy, chociaż 
są zdrowi. Może te myśli pomogą im wrócić do aktywności..” 
Trzeci zbiór, który wydała w 2011 roku nosi tytuł „ Wyrusz w 
drogę”.i jest zapisem 900 myśli Jana Pawła II-go, wybranych 
spośród tysiąca wypowiedzianych przez papieża podczas ho-
milii,adoracji,itp. „ To było wielkim wyzwaniem,ale się udało. 
Myśli w nim zawarte mają nas inspirować do działania. Mają 
też nie pozwolić załamać się i poddać się człowiekowi”- prze-
konuje autorka.

Wszystkie trzy książki(bardzo ładnie i starannie wydane-
),można , oprócz księgarni, kupić za pośrednictwem Internetu 
.Zainteresowanym podaję adres : Jolanta Szwalbe. pl

Optymizm emanujący z błyskotliwej narratorki podczas 
spotkania udzielił się całemu audytorium,ale najwięcej powo-
dów do zadowolenia miał pan Franciszek Tarczykowski, który 
otrzymał gratis 1 egzemplarz książki i to za trafną odpowiedź, 
kim był Ludwik Hirszfeld. Doskonały był też finał spotkania- 
mistrzostwo świata, mówiąc kolokwialnie. Pani Jola „sypała” z 
pamięci mnóstwem cytatów na każdą okazję,mądrych i opa-
trzonych barwnym komentarzem. Aby nie przynudzać przyto-
czę tylko dwa, które warto znać: „Po czterdziestce zaczyna się 
starość młodych, a po pięćdziesiątce młodość starych” (Victor 
Hugo). „Życie bez radości jest jak długa podróż bez gospody-
”(Demokryt). Bardzo ważne jest zatem, aby umieć cieszyć się 
jedną małą chwilką, bo nie wiemy co będzie za dwie chwilki. 
Cieszmy się więc tą bieżącą. Nie odkładajmy radości na póź-
niej.I tym energetycznym przesłaniem już kończę,zachęcając 
państwa w gościnne progi naszej biblioteki na kolejne spotka-
nia.

Tekst i foto : Marian A. Frydryk
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I rundy motocrossowego Pucharu Polski
22-04-2012 tor motocrossowy we Wschowej koło Leszna 

gościł uczestników I rundy motocrossowego Pucharu Polski. 
Pierwsza tegoroczna impreza rangi ogólnopolskiej przycią-
gnęła dużą liczbę uczestników. W czterech klasach wystar-
towało ogółem 168 zawodników. W klasie MX2 w której to 
wystartowało trzech Naszych zawodników: Michał Kozera, 
Krzysztof Łabuda i Kacper Serówka do treningu klasyfikacyjne-
go (czasówki) przystąpiło 68 zawodników. MX2 to motocykle o 
pojemności 250cm3 i mocy około 60KM - a przypomnijmy so-
bie że Nasz Fiat 126p „Maluch” miał ich 26 i ciągnął przyczepę 
na wczasy do Grecji. Najlepiej czasówkę pojechał Michał z szó-
stym czasem, Krzysztof jako 12 wjechał na maszynę startową 
do pierwszego biegu. Kacper z 38 czasem tylko setnymi sekun-
dy załapał się na maszynę która mieści 40 miejsc, niestety 28 
zawodników z odległych zakątków Polski nie zakwalifikowało 
się i nie mogło brać udziału w dalszej części zawodów. Niektó-
rzy z zawodników przyjechali z miejscowości oddalonych o 
500km i po nieudanych kwalifikacjach pakowali się w drogę 

powrotną do domu, cóż takie są reguły gry. Pierwszy start cał-
kiem niezły w wykonaniu Naszych chłopaków, lecz na drugim 
zakręcie jeden z zawodników wjechał w motocykl Michała, co 
spowodowało ich wywrotkę i Michał musiał zaczynać od nowa 
z przedostatniej pozycji. Bardzo dobra jazda przez cały wyścig 
i jako siódmy przekroczył linię mety, Krzysiu był 12, a Kacper 
27. W drugim biegu było dużo lepiej. Bardzo dobry start Mi-
chała i jako trzeci pokonał pierwszy skok – droga do dobrego 
miejsca była już przednim otwarta, tuż za nim jechał Krzysztof, 
a Kacper zamykał stawkę. Michał z Krzyśkiem dzielnie odpie-
rali ataki chłopaków z Lublina co zaowocowało dobrymi wy-
nikami. Michał jako piąty minął linię mety, tuż za nim był Krzy-
siu, a Kacper 36. W klasyfikacji zawodów po pierwszej rundzie 
prowadzi Jakub Maichszak ubiegłoroczny zdobywca Pucharu 
Polski. Michał Kozera zajmuje 5 miejsce, Krzysztof Łabuda 8 
miejsce i Kacper Serówka 32 miejsce. Następne ważne zawody 
rozegrane zostaną w Chełmnie I runda Mistrzostw Polski.

Sezon motocrossowy rozpoczęty
14 kwietnia 2012 r. na torze motocrossowym pod Wschową 

rozpoczął się sezon motocrossowy strefy zachodniej. Pierwsze 
zawody w tym roku przyciągnęły dużą rzeszę fanów i sympa-
tyków tego sportu. Ogólnie wystartowało 242 zawodników. 
Nasz klub reprezentowali: Tomasz Jamroży i Dariusz Pustelnik 
w klasie Quad oraz w klasie otwarta licencja Michał Kozera. 
W bardzo mocnej w tym roku klasie Quad wystartowało 17 
zawodników. Zawodnicy „KM Cisy” uplasowali się na bardzo 
dobrym 4 i 7 miejscu, więc podium było bardzo blisko, może 
następnym razem, bo stać ich na to.

W klasie otwartej licencja Michał wykręcił drugi czas i jako 
drugi wjechał na maszynę startową. Start z maszyny z mo-
torami o dużo większej mocy nie poszedł już tak gładko i w 
pierwszym zakręcie był dopiero 11. Po dobrej jeździe przebił 

się do czołówki i jako 4 minął linię mety, na więcej nie star-
czyło czasu. Wygrał ubiegłoroczny zdobywca Pucharu Polski 
Majchrzak. Drugi bieg to dużo lepszy start, jako 4 wyszedł z 
maszyny startowej co bardzo pomogło w prowadzeniu dalszej 
części wyścigu. Po trzecim okrążeniu był 2 lecz wściekle atako-
wany przez miejscowego zawodnika na dwa okrążenia przed 
metą został brutalnie sfaulowany przez tego zawodnika, który 
to specjalnie wjechał w motocykl Michała i zakończył marze-
nia o podium. Stłuczona noga nie pozwoliła na kontynuowa-
nie dalszej jazdy. 22 kwietnia ważne zawody o Puchar Polski 
we Wschowej, szybkie leczenie i następny start.

źródło: www.kmcisy.nowogard.pl

SZLAKAMI NOWOGARDU” za nami
W sobotę 14.04.2012 KLUB MOTOROWY „CISY” organizo-

wał imprezę turystyczno przeprawową „SZLAKAMI NOWO-
GARDU”. Już o wczesnych godzin porannych bo około szóstej 
rano zaczęli przyjeżdżać chętni by wziąć udział w imprezie. Na 
starcie stanęło czterdzieści dziewięć załóg w samochodach 
terenowych i dwadzieścia quadów. Przy pięknej pogodzie od 
godziny 6.30 zawodnicy wyjeżdżali na trasę według kolejno-

ści zgłoszenia się 
do biura zawodów. 
Uczestnicy jechali 
według mapy nazy-
wanej roadbookiem 
na którym podana 
jest odległość od ma-
newru do manewru i 
kierunek jazdy z za-
znaczonymi punk-
tami kontrolnymi, 
których łącznie z torem off-roadowym „smoczak” było 100. Po 
całodniowych zmaganiach pierwsze załogi zaczęły się meldo-
wać około godziny szesnastej, koniec rajdu i zdanie kart star-
towych przewidziana była na godzinę osiemnastą. Na mecie 
stawiły się prawie wszystkie załogi, niestety niektórym skapi-
tulowały ich pojazdy. Po podliczeniu wyników odbyło się ofi-
cjalne wręczenie pucharów zakończone miłym piknikiem.

Michał Warkalewicz
Więcej zdjęć i wyniki rajdu na stronie 

www.kmcisy.nowogard.pl
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WYKAZ
Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art.13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

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

L.p. Położenie 
nieruchomości

Oznaczenie 
nieruchomości 

wg księgi 
wieczystej

Nr 
działki 

Powierzchnia 
działki w ha

Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości  i sposób 

jej  zagospodarowania 

Forma 
sprzedaży Cena działki    Stan 

władania  

1.

Obręb  Dąbrowa  
Nowogardzka 
gm. Nowogard  

   

KW 44352   36/3      0,4426 ha

Działka rolna niezabudowana
Przeznaczenie określone w Studium 

uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

gminy: tereny postulowanej 
zabudowy wielofunkcyjnej z  

dominacją mieszkaniowej  

Przetarg   
nieograniczony

50.000,00  zł   własność 

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

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

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa wła-
sności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli 

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

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

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 
21 dni  tj. od dnia 19.04.2012r. do dnia 10.05.2012r.

WYKAZ
Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art.13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

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

L.p. Położenie 
nieruchomości

Oznaczenie 
nieruchomości 

wg księgi 
wieczystej

Nr 
działki 

Powierzchnia 
działki w ha

Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej  

zagospodarowania 

Forma 
sprzedaży

Cena 
działki 

   Stan 
władania  

1.
Obręb  Sikorki  
gm. Nowogard  

   
KW 48382   85/2      0,25 ha

Działka rolna niezabudowana

Przeznaczenie określone w 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

gminy: cele rolne 

 Przetarg   
nieograniczony

8.600,00  zł        
własność 

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

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

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

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

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

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 
21 dni  tj. od dnia 19.04.2012r. do dnia 10.05.2012r.
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Kolejne inwestycje drogowe

Będzie remont  
ul. Kościelnej i 15 Lutego

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w środę 25 kwietnia, burmistrz Robert Czapla wniósł projekt 
uchwały przeznaczającej środki na inwestycje drogowe i parkingowe. Rada uchwałę podjęła i niebawem kolejne ulice 
odzyskają swój blask.

Kapitalny remont otrzyma ul. Kościelna (między ulicami 
Kardynała Wyszyńskiego i Warszawską). Ulica będzie miała 
nową nawierzchnię asfaltową, parkingi i chodniki. Dostoso-
wane do przepisów zostanie przejście dla pieszych. Gmina 
posiada gotową dokumentację na remont tej drogi. Nieba-
wem ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonaw-
cy i ruszą roboty. Koszt zadania to ok. 160 tysięcy złotych.

Druga inwestycja to ulica 15 Lutego. W minionym mie-
siącu, burmistrz zlecił wymianę części chodnika po lewej 
stronie jezdni, patrząc od torów kolejowych. Nowy chod-
nik bardzo podoba się mieszkańcom, stąd decyzja o kon-
tynuowaniu oczekiwanej przez lata inwestycji. Dokończony 
zostanie chodnik do skrzyżowania z ulicą Żeromskiego. Z 
estetycznego i ładnego polbruku zostaną wykonane wjaz-
dy do sklepów i osiedla, a stara i popękana betonowa na-
wierzchnia parkingów zostania zastąpiona estetyczną kost-
ką. Jeśli wystarczy środków wymieniona zostanie również 
nawierzchnia chodnika po prawej stronie ulicy do skrzyżo-

wania z ul. Młynarską. Koszt zadania to ok. 170 tysięcy zło-
tych.

Dobre informacje mamy też dla mieszkańców bloków 
przy ul. 700-Lecia, naprzeciwko Polo-Marketu. 16 tysięcy 
złotych zostanie skierowane na zaprojektowanie parkin-
gów, wewnątrz tego małego osiedla. Dziś kierowcy parkują, 
gdzie się tylko da: na jezdni, na trawnikach, przy koszach na 
śmieci, blokując do nich dostęp. Nowe parkingi uporządku-
ją ruch na tym terenie oraz pozwolą na estetyczne zagospo-
darowanie przestrzeni.

180 tysięcy złotych trafi na remont dróg wiejskich. 
Mieszkańcy poszczególnych sołectw często zwracają się 
do burmistrza z prośbami o wsparcie. Bieżący remont jed-
nej drogi został już zlecony – dojazdowej do Gardna, która 
obecnie jest prawie nieprzejezdna. Kolejne drogi wiejskie 
zostaną wytypowane w najbliższych tygodniach, o czym 
oczywiście poinformujemy.

Red.

Odblokować plany

W Olchowie wreszcie będzie  
można się budować

Uchwalony, w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej plan zagospodarowania przestrzennego dla Olchowa, praktycz-
nie sparaliżował możliwości rozwojowe miejscowości. Nie można było tam niczego wybudować: ani domu, ani warszta-
tu, ani zakładu pracy.

Plan pozwalał oczywiście na budowę, ale pod warunkiem 
podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej, której... nie było. 
Podjęto próby zaprojektowania kanalizacji, ale z uwagi na to, 
że niektórzy właściciele nie życzyli sobie, aby mówiąc kolo-
kwialnie, rura przechodziła przez ich tereny, wykonawca mimo 
kilkukrotnych prób dokumentacji nie mógł ukończyć. Wła-
sność - rzecz święta. W tej sytuacji Olchowo pod względem, 
m.in. budownictwa mieszkaniowego, zostało sparaliżowane.

Z pomocą przyszły obecne władze gminy: obaj burmi-
strzowie oraz radni z Mieczysławem Laskowskim na czele. 
Jeszcze na początku ubiegłego roku, podczas zebrania wiej-
skiego, przedstawili sytuację mieszkańcom, a następnie obyły 
się liczne konsultacje społeczne prowadzone przez zastępcę 
burmistrza Damiana Simińskiego. Efektem współpracy władz 
gminy z mieszkańcami Olchowa, jest uchwała, jaką na minioną 
sesję Rady Miejskiej wniósł burmistrz Robert Czapla. Uchwała 
o zmianie planu przestrzennego zagospodarowania dla tego 
obrębu otwiera drogę do wprowadzenia rozwiązań, mających 
na celu umożliwienie budowy i rozwoju tej pięknej, położonej 
nad jeziorem miejscowości.

Głównym założeniem uchwały jest wprowadzenie do pla-
nu zapisu dopuszczającego budowę zbiorników bezodpływo-

wych na ścieki (potocznie nazywanych szambami) oraz przy-
domowych oczyszczalni ścieków. Już niebawem plan trafi w 
ręce urbanistów.

Dobra wiadomość jest też dla właścicieli działek, którym 
plan narzucił z góry ich sposób użytkowania. Do ratusza tra-
fiały m.in. sygnały o tym, że nie można na danym terenie po-
stawić małego zakładu pracy, warsztatu, czy domu, ponieważ 
teren był przeznaczony tylko pod rolnictwo. Te zmiany też 
będą możliwe. Już teraz można kontaktować się z wydziałem 
architektury urzędu miejskiego, żeby zgłaszać swoje wnioski. 
Będą one na bieżąco przekazywane urbanistom, a następnie 
uwzględniane w planie.

Droga konsultacji społecznych, jaką przyjęły obecne wła-
dze samorządowe, przy uchwalaniu tak ważnych dokumen-
tów, jakim jest niewątpliwie plan przestrzennego zagospoda-
rowania, wydaje się najlepsza z możliwych. Każdy mieszkaniec 
i właściciel działki ma wpływ na to, co się dzieje na jego terenie. 
I zamiast niepotrzebnie utrudniać ludziom życia, po ludzku im 
się pomaga. Władza jest po to, by służyć ludziom, a obecni 
włodarze widać, że o tym pamiętają.

Red.
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Nowogard - Wiadomoœci Samorz¹dowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

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

- Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz z-ca burmistrza Da-
mian Simiński przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy 
poniedziałek w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.45.
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida 
przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 17.00-18.30.
- Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków 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. Urz¹d Miejski w Nowogardzie-Biuro Obs³ugi Interesantów, Pl. Wolnoœci 
1, pok. 5; 2. so³ectwa; 3. Nowogardzki Dom Kultury, Pl. Wolnoœci 7, 4. Powia-
towy Urz¹d Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolnoœci 9; 5. Samodzielny Publiczny 
Szpital Rejonowy w Nowogardziei, ul. Wojska Polskiego; 6. Centrum Edukacji 
i Przedsiêbiorczoœci „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; 7. Miejska 
Biblioteka Publiczna, Pl. Wolnoœci 8; 8. Bank Pekao S.A.,  ul. Bankowa 5; 
9. PKO BP S. A., Pl. Wolnoœci 5; 10. „Netto” Supermarket, ul. 700-Lecia 22; 
11. Józef Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; 12. El¿bieta Horniak – 
sklep, ul. Boh. Warszawy 102; 13.  Urz¹d Pocztowy, ul. Warszawska 14; 14 
Sklep „Banan”, ul .Boh. Warszawy 103., 15. Sklep spo¿ywczo-przemys³owy, 
Stanis³aw Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44.; 16. Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 
lutego.; 17. Apteka „NIEBIESKA 2”, ul. Koœciuszki 36/4.; 18. Apteka „JAN-
TAR”, 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. D¹browszczaków;, 25. Kiosk, skrzy¿owanie 
ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla).; 26. PHU „Pier”, ul. Wojska Pol-
skiego 4; 27. Sklep Spo¿ywczy, ul. Armii Krajowej 51.; 28. Sklep spo¿ywczy 
„DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; 29. Sklep „Rodzynek”, ul. 3 maj¹ 31C; 
30. Sklep spo¿ywczo-monopolowy, ul. Bat. Ch³opskich 1a.; 31. Zak³ad Karny, 
ul. Zamkowa 7.; 32. Sklep Spozyczo Przemys³owy „KOGUTEK”, ul. ¯erom-
skiego 4; 33. Sklep „PROMYK”, ul. ¯eromskiego 20; 34. Sklep Spo¿ywczo 
Przemys³owy „SANDRA”, ul. Leœna 6c; 35. Sklep Spo¿ywczy Krakowiak 
Anna, ul. Gen Bema 40/a; 36; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema  42.; 37. ENTER 
Laptop Serwis, ul. Wyszyñskiego 7/3

LOKAL DO WYNAJĘCIA
Tel. 91- 39-26-242

Gmina Nowogard posiada w swych zasobach do 
wydzierżawienia na czas określony lokal użytkowy 
położony przy ul. 3 Maja 52 o pow. 69,28 m2.
Osoby zainteresowane dzierżawą zapraszamy do 
składania pisemnych ofert do 30 kwietnia 2012 r. 
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, plac Wolności 1.

na m/c MAJ 2012
TERMIN TYTUŁ FILMU CENA BILETU OD LAT

04.05.2012 
godz. 19.00
05.05.2012 
godz. 19.00
06.05.2012
godz. 19.00

TERYTORIUM 
WROGA

Dramat wojenny, 
Francja 2012, 107’

12 zł
11 zł ulgowy

15

11.05.2012 
godz. 19.00
12.05.2012 
godz. 19.00
13.05.2012 
godz. 19.00

JAK UPOLOWAĆ 
FACETA
Komedia 

kryminalna, USA, 
2012, 91’

12 zł 
11 zł ulgowy

15

18.05.2012 
godz. 19.00
19.05.2012 
godz. 19.00
20.05.2012 
godz. 19.00

BÓG ZEMSTY
Akcja, dramat, 

thriller, USA, 2012, 
108’

12 zł 
11 zł ulgowy

15

25.05.2012 
godz. 19.00
26.05.2012 
godz. 19.00
27.05.2012 
godz. 19.00

I ŻE CIĘ NIE 
OPUSZCZĘ... 
Melodramat, 

Niemcy, USA 2012, 
104’

12 zł 
11 zł ulgowy

15

01.06.2012 
godz. 16.00
02.06.2012 
godz. 16.00
03.06.2012 
godz. 16.00

ALVIN I 
WIEWIÓRKI 3

Animacja, 
Familijny, USA, 

2012, 87’

12 zł 
11 zł ulgowy

15

01.06.2012 
godz. 19.00
02.06.2012 
godz. 19.00
03.06.2012 
godz. 19.00

PRZETRWANIE
Dramat, 

przygodowy, USA, 
2012, 117’

12 zł 
11 zł ulgowy

15

Bilety do nabycia w kasie kina „Orzeł” na 1 godzinę przed seansem
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

Samorządowa Fundacja Opieki 
Medycznej „Zdrowie” 
dnia 19 maja 2012 r. 

organizuje wyjazd na badania 
mammograficzne do NZOZ 

Medical Care CriDO 
Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne

- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny 

Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w 
godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 oraz u Lidii Bogus 

tel. 505393636.
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.

PAMIĘTAJ! 
O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam 
Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus


