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Budżet gminy Nowogard na rok 2013
Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy, 
Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych, Mieszkańcy Gminy Nowogard.

W nawiązaniu do §1, §2 i §3 uchwały  
Nr XLIV / 365 / 10  Rady Miejskiej w No-
wogardzie z dnia 20 października 2010 r. 
w sprawie procedury uchwalania budże-
tu gminy oraz rodzaju i szczegółowości 
materiałów informacyjnych towarzy-
szących projektowi budżetu – postana-
wiam rozpocząć prace nad projektem 
budżetu gminy Nowogard na rok 2013.

Tworząc budżet gminy Nowogard na 
rok 2013, będący finansowym planem 
funkcjonowania i rozwoju wspólnoty 
samorządowej, realizując jednocześnie 

zasadę jawności gospodarki finansowej 
gminy , zwracam się z uprzejmą prośbą 
o przekazanie w terminie do dnia 30 
września 2012 r. wniosków mieszkań-
ców Gminy Nowogard oraz projektów 
planów rzeczowo – finansowych  doty-
czących działalności określonej szcze-
gółowym zakresem działania wydziałów 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, jed-
nostek organizacyjnych gminy, sołectw i 
osiedli.

W projekcie planu rzeczowo-finan-
sowego na rok 2013 należy przyjąć wiel-

kości przewidywanego wykonania na 
koniec roku 2012, zwiększając co najwy-
żej o planowany wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług.

W trakcie opracowywania wspo-
mnianych projektów proszę o konsulto-
wanie się ze Skarbnikiem Gminy.

Wnioski do projektu budżetu gminy 
Nowogard na rok 2013 przedłożone po 
30 września 2012 r. nie będą uwzględ-
niane.

Burmistrz Nowogardu
Robert  Czapla

Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie

Już w tym roku będzie gotowy! 

We wtorek, 5 czerwca dokonano uroczystego wmurowa-
nia aktu erekcyjnego budowanego przez Związek Celowy 
Gmin R-XXI Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie. 
Na tę uroczystość na plac budowy Zakładu zjechało się mnó-

stwo gości. ZCG zrzesza 27 gmin województwa zachodniopo-
morskiego, a nazwa R-XXI powstała 10 lat temu, bo wówczas 
zaczęto myśleć o Recyklingu na miarę wyzwań XXI wieku.
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Medal dla Marty Krzywanii

W baśniowych klimatach

Wernisaż nowogardzianki Bożeny Kubiak
“ Dzień bez malowania - to dzień stracony”

O tym, że miasto nasze artystycznie uzdolnionymi ludź-
mi stoi - pisałem nieraz. Potwierdzeniem mojej hipotezy 
jest kolejna wystawa, tym razem malarstwa i rysunku wielce 
utalentowanej nowogardzianki pani Bożeny Kubiak, której 
otwarcie miało miejsce 11 czerwca br w piwnicznym salonie 
wystawienniczym miejscowej biblioteki. Całość ekspozycji 
prezentuje się niezwykle kolorowo. Nic dziwnego, ponieważ 
autorka jest zafascynowana malarstwem impresjonistów i sur-
realistów, szczególnie Salvadorem Dali, czerpiąc z nich inspi-
racje do własnej twórczości. Na szczególną  uwagę zasługuje 
kilka portretów legendarnych gwiazd filmowych kunsztownie 
wykonanych oraz oryginalne  krajobrazy. Pani Bożena Kubiak 
jest amatorką w najlepszym słowa tego znaczeniu – taki rodzi-
my Janko Muzykant od malowania. Z rozbrajającą szczerością 
mówi, że nie ukończyła żadnej szkoły artystycznej (marzenie 
życia) z prozaicznych powodów - braku pieniędzy. Jest osobą 
bardzo pracowitą - dzień bez malowania to dzień stracony. 
Obdarzona fantazją i wyobraźnią tworzy swój własny, intym-
ny mikrokosmos. Napawa optymizmem fakt uczestniczenia w 
wernisażu stałych bywalców biblioteki, którzy w przyszłości 
być może staną się zalążkiem życia towarzyskiego i kultural-
nego w Nowogardzie. Jest to bądź co bądź także forma inte-
grująca lokalne społeczeństwo i podtrzymująca kruche więzi 

międzyludzkie. Właśnie poprzez luźne rozmowy przy lampce 
wina i to niekoniecznie o sztuce czy doznaniach estetycznych.

Takiej inicjatywie należy tylko przyklasnąć i życzyć powo-
dzenia bohaterce wystawy i wszystkim pracownikom biblio-
teki.

Tekst M. A. Frydryk, 
foto Franciszek Karolewski 

W dniu 24 maja burmistrz przyjmował uroczyście w restau-
racji „Kamena” pary małżeńskie, które przeżyły w związku mał-
żeńskim 50 lat, by wręczyć im „Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” przyznane przez Prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego. Niestety uroczystości nie doczekał Józef Karzywa-
nia. W dniu 12 czerwca burmistrz udał się do mieszkania pani 
Marty Krzywania, by oficjalnie wręczyć medal, dyplom z po-
dziękowaniami od władz samorządowych, upominek i kwiaty. 

Pani Marta po wieloletniej pracy w bankowości jest na 
emeryturze. Dzieci, z postawy których jest bardzo zadowolona 
mieszkają w Szczecinie. Wnuki uzdolnione artystycznie (muzy-
ka, grafika) osiągają już sukcesy - szkoda tylko, że nie mogą 

być  bliżej babci. Brakuje tego zwyczajnego, codziennego kon-
taktu. Nie czuje się jednak samotnie dzięki wspaniałym sąsiad-
kom i przyjaciółkom. Słuchając opowieści o tych przyjaźniach, 
bezinteresownej pomocy w czasie gdy najbardziej tego po-
trzeba nabiera się wiary w ludzi. Ważna jest także aktywność, 
zainteresowanie problemami miasta, życiowe doświadczenie i 
mądrość, którymi to wartościami chce się wciąż służyć innym.

Dużo zdrowia Pani Marto!
tekst i fot. Lesław M. Marek
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Bezkolizyjna Sesja 
Rady Miejskiej

Tematem Sesji Rady Miejskiej w dniu 2 czerwca 2012 roku 
było przyjęcie uchwały dot. zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla części obrębu Słajsino-gmi-
na Nowogard, w związku z budową Regionalnego Zakładu 
Przetwarzania Odpadów w tej miejscowości. Przy wymaga-
nym kworum, uchwałę przyjęto jednogłośnie, co jest ewene-
mentem i dobrze świadczy o prospołecznej postawie wszyst-
kich radnych, zarówno z opozycji jak i koalicji SLD-PSL.

Marian A. Frydryk

Ulica Kowalska - 
dwukierunkowa

Uwzględniając wnioski mieszkańców wspólnoty mieszka-
niowej, przy ul. Kowalskiej 1, w roku ubiegłym gmina Nowo-
gard wyremontowała przyległy do wspólnoty chodnik. W tym 
roku przebudowany został parking, w wyniku czego uporząd-
kowano postój samochodów przed budynkiem. Pozwoliło to 
na wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu. Uprzejmie 
informuję, że obecnie ruch na ul. Kowalskiej, na omawianym 
fragmencie drogi jest dwukierunkowy. Szczegóły organizacji 
przedstawione są na załączniku graficznym.

Burmistrz Nowogardu, Robert Czapla
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DOBRA EDUKACJA  DLA  WSZYSTKICH
- czy u nas taka jest możliwa?

Najwcześniejszą formą szeroko pojmowanej edukacji spo-
łecznej, w  której osobiście uczestniczyłem, było kino objazdo-
we. Kiedy przyjeżdżało, na wiosce było swoiste święto. Nawet 
gospodarz, u którego nocował „kiniorz” - czuł się dowartościo-
wany. Projekcje rolniczej edukacji często schodziły na dalszy 
plan, jednak zawsze było to wydarzenie kulturalne. 

Dziś tamta forma przeszła do historii, ale… Ale przecież nie 
była to jedyna forma (przynajmniej w moim rodzinnym domu) 
– było jeszcze radio, no i oczywiście prasa. Ojciec prenumero-
wał „Dziennik Ludowy”, co już wyjaśnia, z jaką opcją polityczną 
był związany. Mama zadowalała się „Przyjaciółką” i denerwo-
wała się niekiedy, że ojciec, a z biegiem lat i ja, zaczytywaliśmy 
się w niej zbyt długo.  Jednak moją gazetą był w tamtym czasie 
harcerski „Świat Młodych”.  Za prawidłowe rozwiązanie którejś 
z krzyżówek otrzymałem nawet  nagrodę książkową. A prze-
cież książki czytał wówczas niemal każdy -  dopiero telewizja 
stopniowo powstrzymała ten narastający trend. Ale właśnie 

dziś, w dobie drastycznego wprost spadku czytelnictwa,  TVP 
mogłaby być w dalszym ciągu dobrą kontynuatorką kreowa-
nia odpowiednich postaw prospołecznych. Nie jest nią jednak 
chociażby  ze względu na cele, jakie przyświecają wszechobec-
nym tu tasiemcom reklamowym. No cóż… Każdy, kto chciałby 
od nich uciec, wnet poczuje  się niczym przysłowiowy już „ści-
gany”. Ciężar dobrze pojmowanej edukacji ogólnospołecznej 
zdolne jest udźwignąć tylko PAŃSTWO – jako jedyny repre-
zentant całego społeczeństwa. Moim zdaniem, w tym zakre-
sie aparat państwowy wprost  nie ma prawa zrzucania swych 
obowiązków na jakichkolwiek „podwykonawców”. A przecież 
dobrze pojmowana edukacja jest w dalszym ciągu potrzebna, 
wręcz konieczna – zatem bezcenna – ponieważ jej brak czy 
choćby tylko niedomogi stwarzają możliwość zaistnienia złej 
(służącej tylko wąskiej grupie społecznej) odmiany edukacyj-
nej! A więc…

Lech Jurek

Zamach na Rodzinne Ogrody Działkowe!

Burmistrz broni praw działkowców
W dniu 28 czerwca 2012 roku w Trybunale Konstytucyjnym odbędzie się rozprawa, na której sędziowie wypowiedzą się 
czy ustawa z 8 lipca 2005 roku „O Rodzinnych Ogrodach Działkowych”jest zgodna z Konstytucją RP.

Całą ustawę zaskarżył do Trybunału Pierwszy Prezes Sądu 
Najwyższego.

Co oznacza orzeczenie o niezgodności z Konstytucją? 
Praktycznie likwidację Rodzinnych Ogrodów Działko-

wych ponieważ szeregowy działkowicz UTRACI:
- prawo użytkowania działki,
- prawo własności do naniesień i nasadzeń na działce,
- zwolnienia z podatków i czynszów na rzecz gminy,
- prawo do ochrony ogrodu przez likwidację na cele ko-

mercyjne,
- prawo do odszkodowania za majątek na działce i do dział-

ki zamiennej przy likwidacji ogrodu.

Burmistrz Robert Czapla wielokrotnie deklarował poparcie 
dla Ogrodów Działkowych w Nowogardzie i słowa dotrzymu-
je. W dniu 1 czerwca wystosował list do prof. Andrzeja Rzepliń-
skiego  Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w którym czyta-
my:

Zwracam się do Pana Profesora o odrzucenie wniosku 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o uchylenie ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 5 lipca 2005 roku. 
Zarzuty zawarte w tym wniosku to kolejna bezpodstawna 
próba zamachu na istnienie Rodzinnych Ogrodów Działko-
wych.

Rodzinne Ogrody Działkowe to często jedyne miejsce 
wypoczynku dla całej rodziny. Ogród działkowy stanowi 
oazę zieleni miasta Nowogard, a dla działkowców jest miej-
scem zdrowego wypoczynku, spędzenia wolnego czasu 
oraz spotkań rodzinnych i towarzyskich. W naszym mieście 
jest ogród o powierzchni 54 ha, w którym znajduje się 1250 
działek, na których pracuje i wypoczywa około 4 000 miesz-
kańców. Uważam, że Ustawa o rodzinnych ogrodach dobrze 
służy działkowcom, mieszkańcom miasta.

Apeluję do Pana Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o 
odrzucenie zgłoszonego wniosku i pozostawienie Ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych w obecnym kształcie.

Burmistrz Robert Czapla

opr. Lesław M. Marek

GALA LAUREATÓW 
 5 czerwca   2012 w Szczecinie odbyła się uroczystości 

wręczenia nagród laureatom konkursów przedmiotowych 
dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa zachodniopo-
morskiego. Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie reprezentowała 
Michalina Żelaznowska laureatka konkursu języka angielskie-
go. Nagrody wręczała pani  Maria  Borecka  – Zachodniopo-
morski Kurator Oświaty. 
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Stanisława Jakubczak 
już 18 lat Prezesem ZNP

We wtorek 12 czerwca burmistrz Robert Czapla i Przewod-
niczący Rady Miejskiej Antoni Bielida złożyli kurtuazyjną wizytę 
Pani StanisławieJakubczak.

Okazją do wizyty była niezwykła rocznica - otóż minęło 
dokładnie 18 lat od chwili wyboru  Pani Stanisławy na funkcję 
Prezesa Nowogardzkiego Oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. Były kwiaty i życzenia, pismo z podziękowaniami, 
drobny upominek...

Były też poważne rozmowy o problemach nie tylko nowo-
gardzkiej oświaty. Najważniejsze, że obu stronom bardzo zależy 
na rozwiązywaniu problemów z korzyścią dla uczniów, nauczy-
cieli i rodziców.

Lesław M. Marek

Wydział Edukacji, Zdrowia. Kultury, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 
informuje, że w szkołach prowadzonych przez gminę Nowogard 

są wakaty na następujące przedmioty:
PRZEDMIOT ILOŚĆ GODZIN SZKOŁA

Religia etat Szkoła Podstawowa nr 1 w  Nowogardzie
12/18 Szkoła Podstawowa nr 2 w  Nowogardzie
1,5/18 Przedszkole nr 1 w Nowogardzie

Psycholog 6/20 Szkoła Podstawowa nr 1 w  Nowogardzie
10/20 Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie
8/20 Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie 

Język niemiecki 1/18 Szkoła Podstawowa nr 2 w  Nowogardzie
Nauczyciel dzieci poniżej 6 lat 10/25 Przedszkole nr 1 w Nowogardzie

15/25 Przedszkole nr 3 w Nowogardzie
Nauczyciel dzieci  6 - letnich 13,5/22 Przedszkole nr 1 w Nowogardzie

11/22 Przedszkole nr 3 w Nowogardzie
Język angielski etat Szkoła Podstawowa nr 2 w  Nowogardzie

10/18 Szkoła Podstawowa nr 3 w  Nowogardzie
15/18 Szkoła Podstawowa w Orzechowie
14/18 Szkoła Podstawowa w Żabowie

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 6/18 Szkoła Podstawowa nr 3 w  Nowogardzie
Wychowanie  do życia  w rodzinie 1/18 Szkoła Podstawowa w Orzechowie

4,6/18 II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie 
Logopeda 4/20 Szkoła Podstawowa w Orzechowie

3/20 Szkoła Podstawowa w Strzelewie
2/20 Szkoła Podstawowa w Żabowie
2/20 Przedszkole nr 1 w Nowogardzie

Biblioteka 10/30 Szkoła Podstawowa w Orzechowie
7/30 Szkoła Podstawowa w Żabowie

Pedagog 5/20 Szkoła Podstawowa w Strzelewie
Technika 2/18 Szkoła Podstawowa w Strzelewie

2/18 Szkoła Podstawowa w Żabowie
Świetlica 13/26 Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie
Muzyka 2/18 Szkoła Podstawowa w Strzelewie
Edukacja wczesnoszkolna 7/18 Szkoła Podstawowa w Żabowie

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie się do dyrektorów wyżej wymienionych szkół w celu podjęcia rozmów o ewen-
tualnym zatrudnieniu.

Kierownik Wydziału
mgr Marlena Marchewka
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Remonty
Ukończono budowę chodnika 
Firma AZBUD ukończyła budowę chodnika wzdłuż ul. 15 

- lutego. Obecnie estetyczny i miły kolorystycznie chodnik 
stanowi dogodne przejście aż do ul. Żeromskiego. Wydział 
Inwestycji i Remontów przystąpi niebawem do opracowania 
dokumentacji na budowę wjazdów na osiedle oraz budowę 
parkingów zlokalizowanych w sąsiedztwie tego chodnika.

Remont Ośrodka Pomocy Społecznej
Zakończył się remont korytarza prowadzącego do Wydzia-

łu Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy 3 Maja. 
Prace wykonywane były bezpłatnie przez osoby osadzone w 
nowogardzkim Zakładzie Karnym.

Ruszyły remonty szkół
Ruszyły prace wykonywane przez osoby zatrudnione w ra-

mach robót publicznych.
Grupa składająca się z 7 osób, zatrudnionych przez Urząd 

Miejski dzięki dobrej współpracy z Powiatowym Urzędem Pra-
cy, wykonywać będzie prace remontowe i konserwacyjne w 
szkołach na terenie gminy Nowogard. Będą to prace nie zakłó-
cające normalnej realizacji programu nauczania.

Obecnie remontowane są toalety w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Nowogardzie, gdzie usunięto dotychczasową, 
zniszczoną, glazurę i przygotowano pomieszczenie do położe-
nia nowych kafelek.

Na plaży przygotowania do sezonu
Trwają prace porządkowe nad nowogardzkim jeziorem. W 

związku z otwarciem sezonu na plaży, w ostatnich dniach na-
wieziono piasku oraz wykoszono cały teren na nowogardzkiej 
plaży. 
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Naprawa drogi przy 
ul. Piłsudskiego

Burmistrz uwzględnił zgłaszane od lat postulaty mieszkań-
ców i spowodował naprawę odcinka drogi gminnej prowadzą-
cej do domostw przy ul. Piłsudskiego.

Prace wykona firma AZBUD, która wygrała przetarg na ro-
boty w ramach bieżącego utrzymania dróg. Na gruntowej na-
wierzchni jezdni zmieniającej się w „błotko” po każdych opa-
dach położone zostaną ażurowe kostki polbruk - eko.

LMM

Bez fanfar i przecinania wstęgi
W dniu 12 czerwca burmistrz, w obecności wiceburmi-

strza, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz kierownika 
wydziału GKMiOŚ Urzędu Miejskiego i wykonawcy, oficjalnie 
podpisa dokumenty odbioru prac na placu w rejonie Banku 
PKO BP przy pl. Wolności 5. Przebywająca wówczas w No-
wogardzie ekipa TVP Szczecin wyraziła w swoim reportażu 
zdziwienie, że taka inwestycja odbierana jest na roboczo, bez 
przecinania wstęgi. Zarówno burmistrz Robert Czapla, jak i 
zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisław Saniuk 
podkreślali, że wszelkie inwestycje są realizowane dla miesz-
kańców, a nie dla chwały władzy samorządowej.

W uzupełnieniu informuję, że na środku skwerku będzie 
postawiona lampa (włączać się będzie tak jak pobliskie oświe-
tlenie uliczne), a obok istniejących ławek będzie zamontowa-
ny stolik do gry w szachy (taki jak obok „Neptuna”).

Prace wykonała firma świadcząca usługi brukarskie 
BRUK-LIN.

tekst i foto LMM

Skwerek przed..." "... i po remoncie
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Młodzi kolarze walczą o punkty i odnoszą sukcesy
W ostatni czwartek maja na torze kolarskim w Szczecinie odbyła się VI seria Ligi Torowej. Nasi zdobyli kolejne punkty i 
odrobili straty jakie zanotowali w V serii kiedy to nie stanęli na starcie.

Wyniki: WYŚCIG ELIMINACYJNY:
1. ŁAKOMY Szymon RATUSZ Maszewo 
2. SOWINSKI Piotr PANOR.-CHRAB. Nowogard 
3. UBYCH Damian PANOR.-CHRAB. Nowogard 
6. SUCKO Maciej PANOR.-CHRAB. Nowogard 
7. LENKO Jakub PANOR.-CHRAB. Nowogard
WYŚCIG DUNSKI:
1. SOWINSKI Piotr PANOR.-CHRAB. Nowogard 
2. ŁAKOMY Szymon RATUSZ Maszewo 

3. UBYCH Damian PANOR.-CHRAB. Nowogard 
4. SUCKO Maciej PANOR.-CHRAB. Nowogard 
8. LENKO Jakub PANOR.-CHRAB. Nowogard
Punktacja po VI serii - Żak Starszy
1. ŁAKOMY Szymon RATUSZ Maszewo 75 
2. SOWINSKI Piotr PANOR.-CHRAB. Nowogard 69 
3. UBYCH Damian PANOR.-CHRAB. Nowogard 43 
4. SUCKO Maciej PANOR.-CHRAB. Nowogard 38 
8. LENKO Jakub PANOR.-CHRAB. Nowogard

Remigiusz Komisarek obok Ryszard Szurkowski Piotr Sowiński na najwyższym stopniu podium

Mini Mundial 2012
W dniu 9 czerwca br., o godzinie 10.00 na stadionie 

przy boisku bocznym zlokalizowanym przy ul. Twardow-
skiego w Szczecinie rozegrany został finał Mini Mundialu 
2012. W turnieju udział wzięły 32 drużyny z województwa 
zachodniopomorskiego. Z gminy Nowogard do finału do-
stały się cztery drużyny:

w kategorii klasy III – IV
Dania – Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie - 

opiekun Wiesław Buczyński
Bośnia i Hercegowina - Szkoła Podstawowa nr 3 w No-

wogardzie – opiekun Jacek Cieślak
w kategorii klasy V - VI
Serbia – Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie – 

opiekun Artur Danilewski
Polska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie – 

opiekun Grzegorz Górczewski.
Po rozegranych meczach w grupach oraz spotkaniach 

ćwierćfinałowych do półfinału dostały się poza Anglią, Bra-
zylią, Izraelem, Portugalią, Kolumbią i Niemcami również  
„nowogardzkie”  Bośnia i Hercegowina oraz Serbia.

Po zaciętej walce w półfinale Bośnia uległa Izraelowi 3 
– 1, a w meczu o 3 miejsce pokonała Brazylię 3  - 2, dzięki 
czemu zdobyła brązowy medal.  Natomiast Serbia wygrała 
w półfinale z Portugalią 3 – 1, a w meczu o 1 miejsce poko-
nała Niemcy 1 – 0 i została Mistrzem Turnieju. 

 Na zakończenie drużyny uhonorowane zostały 
pucharami, medalami i nagrodami rzeczowymi, a Serbia 
otrzymała od Prezesa Zachodniopomorskiego Związku 
Piłki Nożnej nagrodę główną – bilet wstępu na mecz eli-
minacyjny do Mistrzostw Świata Polska – Mołdawia, który 
rozegrany zostanie 11 września.

Wszystkim drużynom serdecznie gratulujemy!
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.minimundial.pl
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Junior młodszy
WYSCIG na 400 m. INDYWIDUALNIE na CZAS:
1. WYPYCH Karol BASZTA Golczewo 12 29,88
2. KOMISAREK Remigiusz PANOR. - CHRAB. Nowogard 10 30,63
3. BEDNARCZYK Paweł BASZTA Golczewo
PUNKTACJA po VI serii:
1. CABAN Patryk BOGO Szczecin 110 
2. KOMISAREK Remigiusz PANOR. - CHRAB. Nowogard 106
3. DANIEL Paweł BOGO Szczecin 61
10. KOLASINSKI Paweł PANOR. - CHRAB. Nowogard
Sukcesy w Chojnie

W dniu 2 czerwca nasi kolarze uczestniczyli w zawodach 
zorganizowanych przez Zachodniopomorski Związek Kolar-
ski, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS oraz władze miejscowości 
Chojna. Zdobyte przez młodych Chrabąszczy miejsca na po-
dium dały im dodatkowe przeżycia bowiem nagrody wręczał 
sam mistrz Ryszard Szurkowski.

KLASYFIKACJA WYSCIGU ze STARTU WSPÓLNEGO.
Juniorzy młodsi:
1. KOLASINSKI Rafał Golczewo 
2. Karol Golczewo 
3. KOMISAREK Remigiusz LUX PANORAMA Nowogard
7. KOLASINSKI Paweł LUX PANORAMA Nowogard
KLASYFIKACJA WYSCIGU ze STARTU WSPÓLNEGO.
Żak i dzieci:
1. ŁAKOMY Szymon RATUSZ Maszewo
2. SOWINSKI Piotr LUX PANORAMA Nowogard
3. SUCKO Maciej LUX PANORAMA Nowogard
4. UBYCH Damian LUX PANORAMA Nowogard

 Opr. LMM, foto Ryszard Posacki

Awans Pomorzanina
Pomorzanin Nowogard po roku przerwy wraca do Woje-

wódzkiej Ligi Okręgowej (V liga). Awans został wywalczony w 
ostatniej kolejce. Rywalem była Ina Ińsko, która również liczyła 
na promocję do wyższej klasy rozgrywkowej. Mecz w Nowo-
gardzie wzbudził ogromne zainteresowanie. Na trybunach 
Stadionu Miejskiego zasiadło blisko 800 osób – frekwencja jak 
na większości spotkań w II i III lidze. Po emocjonującym meczu 
Pomorzanin ostatecznie zremisował 1:1 i ostatecznie ten wy-
nik oznaczał upragniony awans.

Rok ciężkiej pracy zespołu i sztabu szkoleniowego na cze-
le z trenerem Tomaszem Surmą został uwieńczony sukcesem. 
Na 30 rozegranych spotkań Pomorzanin wygrał 19 razy, 5 razy 

zremisował i 6 razy przegrał. Stosunek bramek 65 zdobytych i 
30 straconych. Świetny rezultat sportowy był możliwy również 
dzięki owocnej współpracy zarządu Pomorzanina z władzami 
Gminy Nowogard i sponsorami. Dzięki wsparciu finansowemu 
z budżetu miasta, za co należy podziękować Burmistrzowi Ro-
bertowi Czapli oraz sponsorów z firmą PUWiS na czele piłkarze 
i trener mieli zapewnione bardzo dobre warunki do pracy.

Jak widać partnerskie relacje miejscowych władz, firm, pra-
sy i największego klubu sportowego bardzo szybko przełożyły 
się na konkretny sukces. Awans Pomorzanina to również pro-
mocja Nowogardu.

Nowy sezon już w sierpniu! 
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Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia  14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony  

na sprzedaż działki rolnej niezabudowanej,  położonej w obrębie Sikorki gm. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest działka rolna niezabudowana o nr 

ewidencyjnym 85/2 o pow. 0.25 ha (symbol użytku – RIII b - 0,01 ha, 
RIV a - 0,23 ha, RV 0,01 ha), położona w obrębie Sikorki gm. Nowo-
gard.

Bezpośrednie otoczenie wycenianej nieruchomości: pola upraw-
ne.    

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
48382 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żad-
nymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami. 

Przeznaczenie określone w obowiązującym Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Nowogard przyjętym Uchwałą Nr XLIV/345/02 Rady Miejskiej w No-
wogardzie z dnia 27 czerwca 2002 roku - cele rolne.

Przetarg odbędzie się dniu 19.07.2012r. o godz. 1000 sali ob-
rad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza nieruchomości        -  8.600,00 zł 
 postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników prze-

targu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden 
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny 
wywoławczej. 

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowa-
nia nieruchomości do sprzedaży w wysokości: za wycenę działki - 
260,00 zł, kartograficzne 12,88 zł. 

(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z 
dnia 20 lutego 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nierucho-
mościami komunalnymi).

Wznowienie granic nieruchomości nabywca  wykona we wła-
snym zakresie.

Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialności za wady 
ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podsta-
wie posiadanych dokumentów prawnych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 10%wartości nieruchomości tj. 860,00 złnajpóźniej do 
dnia 16.07.2012r. konto Urzędu: Grupa PEKAO  S.A.IO/Nowogard nr 
1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków 
pieniężnych na w/w konto.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać ko-
misji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

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

 Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument toż-
samości.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na 
poczet nabycia nieruchomości.

Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego mie-
siąca od dnia przeprowadzonego przetargu.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości 
wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy no-
tarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zosta-
nie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w 
dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do pu-
blicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Nieruchomość została ujęta w wykazie - nieruchomości przezna-
czonej do sprzedaży zgodnie z art.13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługu-
je pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 
31.05.2012r. 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie, Plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.                                                                                               

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej 
www.bip.nowogard.pl



WIADOMOŒCI   SAMORZ¥DOWE 11
22.06.2012 r.

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza  III przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego 

położonego  przy  ul. 3  Maja 41 w Nowogardzie 
o powierzchni użytkowej 35,38m2 - na okres 5 lat.

Lokal wymaga  nakładów inwestycyjnych. 
Wszelkie prace remontowe, adaptacyjne – osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do ich wykonania własnym 

staraniem i na swój koszt.
Cenę wywoławczą stawki czynszu za 1m2 powierzchni obiektu ustala się na 3,50 zł. 
Postąpienie przetargowe wynosi 0,50 zł.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 456,93 zł  (3x czynsz miesięczny wg. stawki wywoław-

czej + 23% VAT) w kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie lub na konto nr 68124038841111000042092441 PEKAO S.A. I/O 
Nowogard najpóźniej do dnia 26 czerwca 2012  r. do godziny 1430.

Osoby przystępujące do przetargu winny mieć uregulowane zobowiązania finansowe wobec wynajmującego .
W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zostanie w całości zaliczone na poczet czynszu.
W przypadku  przegrania  przetargu  wpłacone wadium zostanie wypłacone                          w całości w ciągu trzech dni po 

zamknięciu przetargu.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy dzierżawnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
Przetarg odbędzie się w dniu  29 czerwca 2012  r.  o godzinie 10 00 w budynku Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 

Plac Wolności 1 – sala obrad.
Lokal wyposażony jest w instalację:  elektryczną, wodociagową oraz kanalizacyjną. 
Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów zużycia energii elektrycznej, wody oraz kanalizacji niezależnie od 

płacenia czynszu najmu z 23 % podatkiem VAT.
Lokal można oglądać codziennie - uzgadniając ten zamiar z Zarządem Budynków Komunalnych w Nowogardzie przy ul. 

700 -  Lecia 14.
Burmistrz może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

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 
wywoławcza 
nieruchomości 

Stan 
władania  

1.

Obręb  
Szczytniki  
gm. Nowogard  
   

KW nr 
SZ1O/00050671/8   255/9     809 m2

Działka zabudowana ruinami 
budynku gospodarczego (do 
rozbiórki)  

Brak planu. 

Przeznaczenie określone  w 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Nowogard: tereny postulowanej 
zabudowy wielofunkcyjnej z 
dominacją mieszkaniowej. 

Przetarg 
nieograniczony  

   8.300,00  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 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 05.06.2012r. do dnia 26.06.2012r.                                     



WIADOMOŒCI   SAMORZ¥DOWE12
22.06.2012 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia  14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki rolnej niezabudowanej,  

położonej w obrębie Dąbrowa Nowogardzka  gm. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest działka rolna niezabudowana o nr 

ewidencyjnym 36/3 o pow. 0.4426 ha (symbol użytku – RIVa - 0,1218 
ha, RIVb - 0,0931 ha, S-RIVa – 0,2277 ha), położona w obrębie Dąbro-
wa Nowogardzka gm. Nowogard.

Bezpośrednie otoczenie działki – zabudowa zagrodowa i pola 
uprawne.

Działka posiada dobry dostęp do drogi publicznej.  
Możliwość uzbrojenia nieruchomości w urządzenia  infrastruktu-

ry technicznej tj. w instalację  energetyczną, wodną.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 44352 

w Sądzie Rejonowym       w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi 
prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami. 

Przeznaczenie określone w obowiązującym Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Nowogard przyjętym Uchwałą    Nr XLIV/345/02 Rady Miejskiej w 
Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2002 roku – tereny postulowanej 
zabudowy wielofunkcyjnej z dominacją mieszkaniowej. 

Przetarg odbędzie się dniu 19.07.2012r. o godz. 1015 sali ob-
rad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza nieruchomości         -  50.000,00 zł 
 postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 500,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników prze-

targu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden 
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny 
wywoławczej. 

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowa-
nia nieruchomości do sprzedaży w wysokości: za wycenę działki - 
260,00 zł, kartograficzne 12,88 zł. 

(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z 
dnia 20 lutego 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nierucho-
mościami komunalnymi).

Wznowienie granic nieruchomości nabywca  wykona we wła-
snym zakresie.

Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialności za wady 
ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podsta-
wie posiadanych dokumentów prawnych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 10%wartości nieruchomości tj. 5.000,00 złnajpóź-
niej do dnia 16.07.2012r. konto Urzędu: Grupa PEKAO  S.A.IO/No-
wogard nr 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do 

godz. 14.30.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków 

pieniężnych na w/w konto.
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać ko-

misji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne 

oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomo-
ści przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości 
oraz w określonym terminie i miejscu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsa-
mości.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na 
poczet nabycia nieruchomości.

Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego mie-
siąca od dnia przeprowadzonego przetargu.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości 
wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy no-
tarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zosta-
nie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w 
dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do pu-
blicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Nieruchomość została ujęta w wykazie - nieruchomości przezna-
czonej do sprzedaży zgodnie z art.13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługu-
je pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 
31.05.2012r. 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie, Plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.                                                                                               

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej 
www.bip.nowogard.pl

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla   
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Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia  14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej  

niezabudowanej,  położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Wojska Polskiego 55A.
Przedmiotem sprzedaży jest działka budowlana niezabudowana 

o nr ewidencyjnym 813/1 o pow. 0.0863 ha (symbol użytku – Bp), po-
łożona w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Wojska Polskiego 55A.

Możliwość uzbrojenia nieruchomości w urządzenia  infrastruk-
tury technicznej tj. w instalację   wodną, energetyczną, gazową i sa-
nitarną.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 28703 
w Sądzie Rejonowym w Goleniowie. 

Przeznaczenie określone w obowiązującym Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Nowogard – teren zabudowy mieszkaniowej.

Bezpośrednie otoczenie nieruchomości – zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna, hurtownia materiałów ogrodniczych. 

Przetarg odbędzie się dniu 27.07.2012r. o godz. 1015 sali ob-
rad Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza nieruchomości         -  80.000,00 zł 
 postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 800,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Do wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie podatek 

VAT w ustawowej wysokości. 
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników prze-

targu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden 
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny 
wywoławczej. 

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowa-
nia nieruchomości do sprzedaży w wysokości: za wycenę działki - 
260,00 zł, kartograficzne 12,88 zł. 

(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z 
dnia 20 lutego 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nierucho-
mościami komunalnymi).

Wznowienie granic nieruchomości nabywca  wykona we wła-
snym zakresie.

Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialności za wady 
ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podsta-
wie posiadanych dokumentów prawnych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 10%wartości nieruchomości tj. 8.000,00 złnajpóź-
niej do dnia 24.07.2012r. konto Urzędu: Grupa PEKAO  S.A.IO/No-
wogard nr 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do 
godz. 14.30.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków 
pieniężnych na w/w konto.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać ko-
misji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

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

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsa-
mości.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na 
poczet nabycia nieruchomości.

Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego mie-
siąca od dnia przeprowadzonego przetargu.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości 
wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy no-
tarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zosta-
nie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w 
dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do pu-
blicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Nieruchomość została ujęta w wykazie - nieruchomości przezna-
czonej do sprzedaży zgodnie z art.13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługu-
je pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 
08.06.2012r. 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie, Plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej 
www.bip.nowogard.pl

Z up. Burmistrza Nowogardu,  Damian Simiński  
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Nowogard - Wiadomoœci Samorz¹dowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

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

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

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

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać 
w następujących punktach:

1. 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 „JANTAR”, ul. 700 lecia 15.; 19. Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14.; 20. 
„Pracownia optyczna” ul. Armii Krajowej 51a.;  21. Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 
9; 22. Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy; 23. Market „Polo”, ul. 700 lecia 20; 24. 
Kiosk, ul. D¹browszczaków;, 25. Kiosk, skrzy¿owanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego 
(obok Lidla).; 26. PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 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. ¯eromskiego 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 37. HUSQVARNA, Warszawska 14

Dzień Dziecka na boisku
Liczna grupa rodziców doceniła piłkarskie pasje swoich mi-

lusińskich i zorganizowała super turniej - zaproszono drużyny 
rówieśników (rocznik 2001 i młodsi) z Wolina, Świnoujścia, Pło-
tów, Węgorzyna i Ińska. Pod szyldem Pomorzanina Nowogard 
wystartowały 3 drużyny. Inicjatywę rodziców poparł burmistrz 
Robert Czapla - długo kibicował, a potem wręczał ufundowa-
ne przez siebie puchary i medale, a działacze Pomorzanina 
zabezpieczyli technicznie i organizacyjnie. Drużyny rywalizo-
wały najpierw w grupach - każdy z każdym, a następnie poko-
nani walczyli parami o miejsca 5,6,7 i 8, natomiast zwycięskie 
drużyny grały półfinał , mały finał (o miejsce trzecie) i wielki fi-
nał o zwycięstwo w turnieju. Drużyny Pomorzanina okazały się 
gościnne - po przegranych meczach w eliminacjach pozostała 
im walka o miejsca 5 - 8. Z grupy A do półfinału awansowała 
Vineta Wolin i Polonia Płoty, a z grupy B Ina Ińsko i Flota Świno-
ujście. W półfinale Ina pokonała Polonię Płoty 3:0, a Flota wy-
grała z Vinetą 1:0. W meczu o brązowe medale Vineta rozgro-
miła Polonię Płoty aż 6:0, a w meczu o złoto Flota wygrała z Iną 
1:0. Wybrano również najlepszego bramkarza - został nim Filip 
z Iny Ińsko, najlepsi zawodnicy to Kevin z Iny i Jonatan Cac-
kowski z Floty. Jedyna zawodniczka w turnieju Natalia Szmyt 

z Pomorzanina 2 otrzymała nagrodę dla najlepszego obrońcy. 
Statuetkę dla najmłodszego uczestnika turnieju otrzymał Max 
Labocha rocznik 2006. Gratulujemy! Kilkugodzinny turniej 
okazał się bardzo dobrym sposobem na Dzień Dziecka - spor-
towe emocje, zacięta walka, radość zwycięstw, strzelonych 
bramek i smutek po porażce. Uśmiechy podczas dekoracji - 
wszak medale otrzymali wszyscy - będzie to cenna pamiątka 
święta spędzonego na stadionie nowogardzkiego „Pomorza-
nina”. Straconą energię można było uzupełnić w specjalnym 
namiocie - rodzice byli wyjątkowo hojni - napojów, słodyczy i 
pyszności z rożna było pod dostatkiem. 

tekst i foto LMM

Burmistrz Nowogardu 
informuje o wywieszeniu 

na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazu z dnia 12 

czerwca 2012r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Informacje dotyczące wykazanych nieruchomości można 

uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i 
Rolnictwa w Nowogardzie - pokój nr 207 tel. 913926227.


