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dokończenie str. 3

Zarybianie jeziora
W poniedziałek 21 października br. z inicjatywy burmistrza Nowogardu Roberta Czapli zostało zorganizowane nieco-
dzienne dziecięce zarybianie jeziora w połączeniu z nauką o strukturze i funkcjonowaniu przyrody czyli ekologią.

Podczas uroczystości uczestniczyli również: zastępca 
burmistrza Damian Simiński, prof. Stanisław Podsiadłowski 
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prezes Koła Pol-
skiego Związku Wędkarskiego Edward Paszkiewicz, kierownik 
wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska Tadeusz Fiejdasz oraz zastępca kierownika Joanna 
Krępa.

Pierwsza część otwarcia odbyła się na Placu Wolności i 
dokonał jej burmistrz Nowogardu, witając wszystkie zebrane 
dzieci wraz z nauczycielami oraz zaproszonymi gośćmi.

Burmistrz wyjaśnił dzieciom jak dużą rolę odgrywają ryby 
w każdym jeziorze a następnie dzieci w kolorowym korowo-
dzie przemaszerowały nad jezioro, gdzie każde dziecko miało 
możliwość wypuszczenia ryby do jeziora a następnie otrzyma-
ło dyplom z podziękowaniem za obecność i udział w zarybia-
niu jeziora.

W wyniku działalności człowieka wiele jezior uległo zanie-
czyszczeniu, które objawia się silnym rozwojem roślinności 
wodnej oraz znacznym zmniejszeniem przezroczystości wody. 

Do takiej sytuacji doszło także na jeziorze nowogardzkim. 
W celu przywrócenia dobrego stanu ekologicznego jeziora 
a przede wszystkim przejrzystości wodnym konieczne było 
przeprowadzenie zabiegów rekultywacyjnych.

Ogłoszenie o komunikacji miejskiej  
w Dniu Wszystkich Świętych

Mając na uwadze, trudności z dojazdem i parkowaniem  w pobliżu cmentarza informuję, że dnia 1 listopada 2013 r. (w piątek), 
komunikacja miejska kursować będzie bezpłatnie wg rozkładu świątecznego.

Zachęcam mieszkańców do skorzystania z tej możliwości transportu.
Burmistrz Nowogardu, Robert Czapla

Zmiana  organizacji ruchu przy cmentarzu 
komunalnym w Nowogardzie

Jak co roku w okresie „Święta Zmarłych”  w dniach  od 29 października do 3 listopada zostanie wprowadzona czasowa 
organizacja  ruchu w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie.

Z ruchu  zostanie wyłączony odcinek ulicy  Cmentarnej od przejazdu kolejowego  do skrzyżowania z ulicą Młynarską oraz 
odcinek ulicy Nadtorowej od ul. Cmentarnej do bramy cmentarnej co spowoduje że ulica Nadtorowa stanie się ulicą „ślepą”.  
Na odcinku od skrzyżowania z ulicą A.Mickiewicza ulica Cmentarna w kierunku do przejazdu stanie się ulicą jednokierunko-
wą jak również ulica Młynarska na odcinku od Cmentarnej do Śienkiewicza. Ulica Mickiewicza  od ul. Sienkiewicza w kierunku 
do do Reymonta również uzyska status ulicy jednokierunkowej. 

Za powyższe utrudnienia przepraszam 
Burmistrz Nowogardu
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Wyposażenie nowego skrzydła 
nowogardzkiego szpitala

Nowogardzki szpital czekał na nowy sprzęt od czasu zakończe-
nia gruntownej przebudowy, choć wielu głosiło, że nic z tego nie 
będzie, bo miasto nie ma pieniędzy. Jednak rzeczywistość była i 
jest znacznie inna. Po zakończonym remoncie w budżecie szpitala 
zabrakło pieniędzy na jego wyposażenie. Dlatego dyrekcja zwró-
ciła się do gminy, aby ta udzieliła placówce pożyczki. Z otrzymanej 
kwoty 800 tys. zł zostało sfinansowane w pierwszej kolejności wy-
posażenie specjalistycznych gabinetów.

Szpital zwrócił się do fundacji działających w Polsce i do dnia 
dzisiejszego otrzymał już następujący sprzęt:

1. Fundacja Polsat:
Ultrasonograf USG Siemens Acuson X300 z kompletem sond 

pozwalającym na przeprowadzenie badań przesiewowych wszyst-
kim dzieciom (tym najmniejszym), USG mózgowe, jamy brzusznej 
oraz stawów biodrowych, (dzieciom starszym) USG jamy brzusz-
nej;

Inkubator zamknięty Isolette 8000 – jako idealne stanowisko 
prowadzenia opieki nad noworodkiem, zapewniając komfortowe 
warunki dla noworodka poprzez systemy wentylacji, zaawansowa-
ny monitoring pacjenta oraz systemy architektoniczne.

2. Fundacja TVN Nie jesteś sam
Inkubator otwarty czyli stanowisko do resuscytacji - przezna-

czone dla noworodków wymagających szczególnej opieki celem 
ratowania życia i zdrowia noworodka.

Ciepłe gniazdko BW3 Maby Warner – urządzenie, które w nie-
których sytuacjach zastąpić ma cieplarkę.

Do dnia dzisiejszego, tj 21.10.2013 nowogardzki szpital wzbo-
gacił się dodatkowo o następujący sprzęt:

2 stoły operacyjne firmy Schmitz i Eschmann
4 specjalistyczne łóżka dla pacjentów na OIOM (Hill-Rom Total 

Care Duo)
3 respiratory przewozowe i transportowe (Drager Evita)
4 kardiomonitory firmy Siemens

defibrylator
fotel ginekologiczny i łóżko porodowe
kardiograf Oxford Sonicaid Team Standard
3 detektory tętna płodu
7 wózków transportowych i zabiegowych
2 ssaki mobilne Medela Median
8 stolików i wózków organizacyjno-zabiegowych Maquet Mo-

dulit
stół zabiegowy Anetic
oraz inne wyposażenie potrzebne do funkcjonowania szpitala.
Pozostało jeszcze do zakupu:
dla oddziału OIOM – centrala kardiologiczna i pompy infuzyjne
Sterylizator i automatyczna myjnia
Automat szorująco-myjący.
Jak widzimy sprzętu nowego przybywa w naszym szpitalu i 

mamy być z czego dumni. Obyśmy podziwiali nowe skrzydło na-
szego szpitala z zewnątrz i byli z dumni z posiadanego sprzętu bez 
sprawdzanie go na sobie.

Tekst: Piotr Suchy

Ślubowanie klasy policyjnej w I LO w Nowogardzie
W piątek 18 października br. na Placu Wolności w Nowogardzie odbyło się ślubowanie uczniów klasy policyjnej I Liceum 
Ogólnokształcącego.

Świadkami tej przysięgi był burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla, wiceburmistrz Damian Simiński, przewodniczący Rady 
Miejskiej Antoni Bielida, inspektor Krzysztof Targoński – ko-
mendant Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, Tomasz 
Kulinicz – wicestarosta powiatu goleniowskiego, podinsp. 
Małgorzata Figura – komendant Komisariatu Policji w Nowo-
gardzie, ks. Grzegorz Legutko – proboszcz Parafii Rzymskoka-
tolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, radni po-
wiatowi i gminni, licealiści, nauczyciele oraz rodzice.

37 uczniów tejże klasy przemaszerowało sprzed budynku 
szkoły na plac Wolności, dowodzona przez komisarza Marci-
na Kraszewskiego, aby za chwilę stanąć w idealnym szeregu 
na centralnym placu miasta, gdzie złożyli uroczystą przysięgę. 
Ponadto liczne przemówienia, hymn oraz defilada podniosły 
rangę tego wydarzenia. Następnie po części oficjalnej w No-
wogardzkim Domu Kultury uczniowie otrzymali dyplomy. Na 
koniec odbyła się część artystyczna w formie występów ta-
necznych, muzycznych w wykonaniu młodzieży LO.

Przez najbliższe 3 lata uczniowie klasy policyjnej będą zgłę-
biać tajniki służby mundurowej oraz zagadnień dotyczących 
funkcjonowania policji. Dzięki poszerzonemu programowi na-
uczania będą lepiej przygotowani do zdawania w przyszłości 
egzaminów do policji.

Życzymy wytrwałości oraz powodzenia!
Anna Narkiewicz
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dokończenie ze str. 1
W pierwszej kolejności należało zmniejszyć w wodzie za-

wartość fosforu czyli pierwiastka odpowiedzialnego za nad-
mierny rozwój roślinności wodnej. Przy pomocy specjalnie 
skonstruowanej łodzi do wody jeziora dozowano specjalny 
preparat, dzięki któremu nadmiar fosforu przekształca się w 
nierozpuszczalne formy i opada na dno jeziora. Pierwszy za-
bieg przeprowadzono w grudniu 2012 r. a kolejne 3 w czerw-
cu, sierpniu i wrześniu br.

Kolejnym etapem rekultywacji było uruchomienie aerato-
ra napowietrzającego wody jeziora. W poniedziałek 9 września 
2013 r. przy nabrzeżu jeziora w okolicy restauracji Przystań 
aerator został zwodowany i rozpoczął swoją pracę.

Trzecim etapem rekultywacji jest biomanipulacja czyli 
zarybianie jeziora szczupakiem w celu uporządkowania łań-
cucha pokarmowego w ekosystemie jeziora. Dzięki temu 
działaniu zwiększy się populacja ryb drapieżnych a zmniejszy 

ryb planktonożernych, co w efekcie doprowadzi do wzrostu 
zawartości tlenu i przejrzystości wody. Partnerami gminy w 
rekultywacji jeziora byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Uniwersytet Przyrod-
niczy w Poznaniu, Polski Związek Wędkarski w Szczecinie oraz 
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowogardzie.

Koszt kompleksowej rekultywacji jeziora wyniesie 400 000 
zł z czego kwotę w wysokości do 170 700 zł dofinansuje Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie. Była to bardzo przemyślana inicjatywa promująca 
wśród dzieci i młodzieży dbałość o specyficzny dar natury, któ-
rym są jeziora a bez ryb stają się one martwe.

Anna Narkiewicz

Zarybianie jeziora

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/14 
na nowogardzkim uniwersytecie trzeciego wieku

W czwartek, 24 października o godzinie 17.00, w sali NDK odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/14 
na Nowogardzkim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

W inauguracji wzięli udział: prof. dr hab. inż. Witold Biedunkie-
wicz - Prorektor ds. Kształcenia, dr inż. Sławomir Lisiecki z Zachod-
niopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 
Robert Czapla - Burmistrz Nowogardu, Antoni Bielida – Przewod-
niczący Rady Miasta, nadinsp. Małgorzata Figura – Komendant 
Komisariatu Policji w Nowogardzie, Kazimierz Lembas – dyr. no-
wogardzkiego szpitala, przedstawiciele władz samorządowych, 
przedstawiciele szkół, lokalnych mediów oraz słuchacze i przyja-
ciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowogardzie.

Gości przywitał Tadeusz Dziedziela - Prezes NUTW. Następ-
nie odbyła się uroczysta immatrykulacja i ślubowanie studentów 
NUTW, które poprowadziła Grażyna Kwiecień - Wiceprezes NUTW. 
Pieśń „Gaudeamus igitur” wykonał chóru pod kierownictwem 
Lecha Jurka oraz zostały wręczone legitymacje nowo przyjętym 
studentom przez Jadwigę Cichecka - Wiceprezes NUTW i prof. dr 
hab. inż. Witolda Biedunkiewicza. Niewątpliwie ogromną atrakcją 
uroczystej inauguracji roku akademickiego na NUTW był występ 
artystyczny w wykonaniu chóru Lecha Jurka, który zebrał gromkie 
brawa. Głos zabrał również burmistrz Nowogardu, który kierując 
swoje słowa do zebranych powiedział, że młodzi powinni brać 
przykład z wszystkich tu obecnych, z tej chęci i systematyczno-
ści w zdobywaniu wiedzy. Dodał również, że 3 lata temu podjęta 
przez niego decyzja, aby wspierać to przedsięwzięcie, było dobrą 

decyzją Prof. dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz dodał od siebie, że 
jest dla niego wielkim zaskoczeniem powiększająca się z roku na 
rok liczba słuchaczy. Kiedy 3 lata temu ruszał NUTW, to nie wie-
rzył, że to się uda.

Wykład inauguracyjny pt. „POSTĘPY W DZIEDZINIE OPAKO-
WAŃ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OPAKOWAŃ ŻYW-
NOŚCI” wygłosił dr inż. Sławomir Lisiecki. Na zakończenie ofi-
cjalnej części inauguracji roku akademickiego NUTW wystąpili 
młodzi artyści, przygotowywani przez Ewę Sawicką.

Opracowanie i zdjęcia: Piotr Suchy
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Debata na temat „Poprawa stanu 
bezpieczeństwa na terenie wiejskim”

We wtorek, 22 października br. o godz. 12.00 w świetlicy w Trzechlu odbyła się debata na temat „Poprawy stanu bezpie-
czeństwa na terenach wiejskich”, którą zorganizował Komisariat Policji w Nowogardzie przy wsparciu UM w Nowogar-
dzie. Debata została zorganizowana dla sołtysów z terenu gminy Nowogard i gminy Osina.

W temat i w porządek debaty wprowadzili wszystkich obecnych 
podinsp. Małgorzata Figura – Komendant Komisariatu Policji w No-
wogardzie i asp. Sebastian Źróbek - Asystent ds. nieletnich w Komi-
sariacie Policji w Nowogardzie, którzy również czuwali nad spraw-
nym przebiegiem spotkania.

Debata mogła odbyć się również dzięki zaproszonym gościom, 
wśród których byli: nadkom. Leszek Nowak – Zastępca Komendan-
ta Powiatowego Policji w Goleniowie, płk Jerzy Dudzik – dyrektor 
Nowogardzkiego Zakładu Karnego, Robert Czapla – burmistrz No-
wogardu, Krzysztof Szwedo – wójt gminy Osina, Zygmunt Nawrocki 
– Komendant OSP w Nowogardzie, Kalina Owczarz – przedstawiciel 
Powiatowego Lekarza Weterynarii, Stanisław Pietrzycki – kierownik 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w UM w No-
wogardzie, Józef Korkosz – dyr. SP w Wierzbięcinie, Anna Jurgiela-
niec – sołtys m. Węgorza, ks. Krzysztof Socha – proboszcz parafii w 
Strzelewie, Aneta Drążewska – dyr. NDK, dyrektorzy szkół i instytucji 
działających na terenie gminy Nowogard i Osina oraz przedstawi-
ciele policji w osobie dzielnicowych.

Podinsp. Małgorzata Figura na wstępie przedstawiła problemy 
związane z bezpieczeństwem na terenach wiejskich i w mieście oraz 
jakie metody stosowane są np. w Anglii dla polepszenia lokalnego 
bezpieczeństwa. Podkreśliła przy tym, że zorganizowana debata 
ma pomóc nam wszystkim w wypracowaniu jak najlepszych me-
tod, które zapewnią bezpieczeństwo na terenie gminy Nowogard 
i Osina.

Następnie głos zabrał nadkom. Leszek Nowak – Zastępca Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Goleniowie, który dziękował swo-
im podwładnym za zorganizowanie tej debaty, za możliwość zapo-
znania się sołtysów z policjantami i zachęcał wszystkich obecnych 
do aktywnego udziału w debacie.

Jak ważne jest to spotkanie, podkreślali w swoim wystąpie-
niu również burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz wójt gminy 
Osina Krzysztof Szwedo. Dodać należy w tym, miejscu, że była to 
pierwsza taka debata i już została zapowiedziana następna, tym ra-
zem na terenie gminy Osina.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy przedstawili 
działania, które jako przedstawiciele poszczególnych instytucji, po-
dejmują dla podniesienia ogólnie pojętego bezpieczeństwa ludz-
kiego życia jak i mienia:

Rola i zadania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego (Stanisław Pietrzycki)

Struktura organizacyjna i zadania na rzecz poprawy stanu bez-
pieczeństwa jednostek OSP w gminie Nowogard (Zygmunt Na-
wrocki)

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykań-
skiego pomoru świń i możliwości wystąpienia tej choroby na tere-
nie naszej gminy ( Kalina Owczarz)

Rola i zadania szkoły w środowisku wiejskim w organizacji czasu 
wolnego dzieci i młodzieży (Józef Korkosz)

Inicjatywy i działania podejmowane na rzecz poprawy stanu 
bezpieczeństwa na terenie sołectwa Węgorza (Anna Jurgielaniec)

Działania parafii pw. św. Sylwestra na rzecz dzieci i młodzieży (ks. 
Krzysztof Socha)

Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenach wiejskich, a zada-
nia Policji wynikające z ustawy o Policji, szczególnie rola dzielnico-
wego (Sebastian Źróbek)

Po bloku wystąpień, miała miejsce dyskusja uczestników, którzy 
zgłaszali różnego rodzaju problemy, które dotyczyły bezpieczeń-
stwa życia i mienia mieszkańców terenów wiejskich. Nadkom. Le-
szek Nowak starał się odpowiadać na bieżąco na stawiane pytania 
i przedstawiane problemy. Miłym akcentem tej debaty była moż-
liwość poznania dzielnicowych, którzy pełnią służbę policyjną na 
terenach wiejskich obu gmin.

Była to pierwsza tego rodzaju debata i miejmy nadzieję, że nie 
ostatnia, bo problemów związanych z bezpieczeństwem na terenie 
wiejskim jest wiele, a takie spotkania pomagają znaleźć odpowied-
nie rozwiązania na zaistniałe sytuacje.

Tekst zdjęcie: Piotr Suchy

BURMISTRZ  NOWOGARDU                                                  

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech zespołów ogrodów działkowych w 
mieście Nowogard wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. 
zmianami) oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zmianami) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Nowogardzie Uchwały Nr XXV/279/13 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech zespołów ogrodów działkowych tj. dla działek nr 180, 184/1 i 185 w 
obrębie 3 miasta Nowogard (ul. Zamkowa), działek nr 2/2, 11, 12, 13 i 14 w obrębie 4 miasta Nowogard (ul. 3 Maja) oraz działek nr 157/1 
w obrębie 4 miasta Nowogard i nr 438 w obrębie 5 miasta Nowogard (ul. 15 Lutego, ul. Ogrodowa) wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard  w terminie do dnia 22 listopada 

2013 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.



WIADOMOŚCI   SAMORZĄDOWE 5
29.10.2013 r.

OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
W piątek, 18 października br. o godz.17.00, w sali kinowo-widowiskowej NDK miały miejsce uroczyste obchody Dnia Edukacji 
Narodowej w gminie Nowogard. W tym wyjątkowym dniu nie mogło zabraknąć nowogardzkich nauczycieli, którzy wraz z bur-
mistrzem Robertem Czaplą, z-cą burmistrza Damianem Simiński i Prezeską Oddziału ZNP w Nowogardzie Stanisławą Jakubczak 
oraz z zaproszonymi gośćmi, obejrzeli spektakl teatralny „Separacja” wg scenariusza i w reżyserii Mariusza Marczyka. Spektakl 
był prezentem władz miasta Nowogard dla wszystkich pracowników nowogardzkiej oświaty. Po spektaklu, na scenę zostali za-
proszeni nauczyciele i dyrektorzy szkół, którzy otrzymali Nagrodę Burmistrza, przyznawaną z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Nagrodę dla nauczycieli z danej szkoły przyznaje Burmistrz, na 
wniosek dyrektora, po uprzednim zaopiniowaniu przez radę peda-
gogiczną, zaś dyrektorom szkół, na wniosek kierownika wydziału 
właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wnioski o przyznanie 
nagrody dla nauczycieli opiniuje komisja powołana przez organ 
wykonawczy. W tym roku do komisji w składzie: Barbara Sroka – 
przewodnicząca komisji, Agnieszka Biegańska-Sawicka – członek 
komisji, Stanisława Jakubczak – członek komisji i przedstawiciel 
ZNP oraz Anna Kowalczyk-Krzywania – członek komisji i przedsta-
wiciel NZZ Solidarność, wpłyneło 25 wniosków od dyrektorów, z 
czego komisja wybrała 11 osób, które zostały nagrodzone dyplo-
mem i nagrodą pieniężną, w ramach specjalnego funduszu nagród 
dla nauczycieli, za ich osiągnięcia dydaktyczno –wychowawcze. 

A oto lista nagrodzonych nauczycieli i dyrektorów:
- nauczyciele:
- Ewa Radecka (Błotno), 
- Renata Górecka (Długołęka), 
- Eugenia Jerzykowska (Orzechowo), 
- Agnieszka Morzyc-Soroka (SP1), 
- Anna Tracz (SP1), 
- Izabela Płaczek (SP2), 
- Edyta Kucal (SP3), 
- Renata Lisowska (SP4), 
- Aleksandra Kasperczak (Gim1), 
- Małgorzata Kubiak-Baca (Gim1), 
- Jolanta Grygowska (ZSO).
- dyrektorzy:
- Jolanta Bielska (P1), 
- Ewa Wróbel (P3), 
- Elżbieta Majchrzak (P4), 
- Sebastian Szymański (SP 1), 
- Lidia Wiznerowicz-Gliwa (SP2),  
- Piotr Kazuba (SP3), 
- Tomasz Żelazowski (Błotno), 
- Danuta Ziółkowska (Długołęka), 
- Renata Fusik (Orzechowo), 
- Agnieszka Forgiel (Strzelewo), 
- Józef Korkosz (Wierzbięcin), 
- Anna Łysiak (Gim1), 
- Irena Juszczyk (Gim3), 
- Leszek Becela (ZSO).
Po wręczeniu nagród, w restauracji „u Ryśka”, odbyło się 

drugie spotkanie, w którym uczestniczyli pracownicy oświaty 
i nauczyciele zrzeszeni w ZNP. Wszystkich serdecznie przywi-
tała Prezes Oddziału ZNP w Nowogardzie Stanisława Jakub-
czak. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Adam Zygmunt 
– Prezes Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP, Robert Czapla 
– burmistrz Nowogardu, Damian Simiński – z-ca burmistrza, 
Renata Chomińska – Dyrektor Wydziału Oświaty i Edukacji w 
powiecie Goleniów, Agnieszka Forgiel – członek Zarządu Okrę-
gu Zachodniopomorskiego ZNP oraz dyrektor SP w Strzelewie, 
Krzysztof Żylak – Przewodniczący Zarządu Okręgowego Nie-
zależnych Samorządnych Związków Zawodowych Funkcjona-
riuszy i Pracowników Więziennictwa, Renata Fusik -dyrektor SP 
w Orzechowie, Jolanta Bielska – dyrektor Publicznego Przed-
szkola nr 1, Danuta Ziółkowska – dyrektor SP w Długołęce, 
Alicja Starczewska- dyrektor SP w Żabowie, Ryszard Zagórski 

– redaktor Portalu Informacyjnego wnowogardzie.pl, Krystyna 
Staniszewska – przewodnicząca SE i R ZNP przy Oddziale ZNP 
w Nowogardzie.

Podczas spotkania, burmistrz powiedział:
„Dzień Edukacji Narodowej to wielkie święto nowogardzkiej 

oświaty. Różne komentarze w ostatnich dniach krążyły na temat 
oświaty w Nowogardzie i na temat zarządzania oświatą. Przeanali-
zowaliśmy ostatnio dane ogólnokrajowe i ogólnowojewódzkie na te-
mat oświaty w Polsce. Z przykrością muszę stwierdzić, że przez oświa-
tę w naszym kraju i województwie przechodzi niszczycielski huragan. 
7,7 tys nauczycieli zwolnionych w kraju, w województwie 300, a 90 
szkół zostało zlikwidowanych, połączonych lub przekształconych. W 
gminie Nowogard postawiliśmy sobie za cel, wspólnie z zastępcą bur-
mistrza Damianem Simińskim i radnymi z koalicji PSL-SLD, że mimo 
tego, że system finansowania oświaty jest zły, to wypełnimy dwa pod-
stawowe zadania jako organ prowadzący: po pierwsze - żadna szko-
ła i placówka oświatowa nie zostanie zlikwidowana – i tak się dzieje, 
oraz po drugie, że nie będzie zwolnień nauczycieli – co jak wskazują 
dane z ZEAS-u (2012 – 272,81 zaś w 2013 - 276,27 nauczycieli, w prze-
liczeniu na pełny etat) – słowa dotrzymujemy(...)”.

Nastepnie zabrał głos Prezes ZNP Okręgu Zachodniopomor-
skiego Adam Zygmunt:

„Bardzo przepraszam, bo muszę zmienić teraz swoje wystąpienie. 
Przyjechałem z innym nastawieniem, żeby powiedzieć coś innego, a 
chciałbym być odpowiedzialny za swoje słowa - całe szczęście że Pan 
Burmistrz wystąpił przede mną. Chciałbym podziękować - Panie Bur-
mistrzu - na początku, za to słowo, które jest szczególnym darem w 
tym szczególnym dniu. Za tą obietnicę, którą złożył Pan nauczycie-
lom. Byłem na spotkaniach w innych miejscowościach, gdzie jest tyle 
bólu i łez. Nie wdając się w politykę, chciałbym powiedzieć o moim 
stanie ducha, w który się teraz znajduję. Po pierwsze, że trafiłem do 
małej ojczyzny ludzi szczęśliwych, że mają zapewnioną na najbliższe 
lata pracę i to na odpowiednim poziomie. Radość ma wynika z tego, 
że możecie się spotkać w tym gronie i cieszyć się z tych słów, które 
usłyszeliście. Mam też nadzieję, że taki stan rzeczy będzie trwał cały 
czas i co roku, Pan Burmistrz w swoim przemówieniu będzie przez 
minimum 25 lat powtarzał to samo(...)”.

W imieniu Starosty Powiatu Tomasza Stanisławskiego, głos 
zabrała Renata Chomińska, która zwróciła uwagę, że porównując 
oświatę za granicą i możliwości jakie tamtejsza oświata posiada, 
to my, w warunkach jakie mamy, powinniśmy być dumni z tego, 
jak kształtujemy i wychowujemy młode pokolenie. 

Na zakończenie tej części obchodów Święta Edukacji Narodo-
wej, zostały wręczone najwyższe odznaczenia ZNP – Złota Odzna-
ka. za szczególne osiągnięcia na niwie związkowej i oświatowej. 
Odznaczenia wręczyli Adam Zygmunt i Stanisława Jakubczak . 
Wśród wyróżnionych znaleźli się:

Iwona Lipińska (Błotno), Ewa Kulczyk (Długołęka), Elżbieta 
Szmyt (Gim3), Edyta Kucal (SP3), Bogumiła Olejnik (SP3), Mirosła-
wa Szymaniak (ZSP), Magda Wojciechowska (ZSP).

Wręczenie odznaczeń zakończyło tzw. część oficjalną Dnia Edu-
kacji Narodowej. Miłym akcentem dla zgromadzonych był występ ze-
społu Crescendo pod kierownictwem Ewy Sawickiej, który wykonał 
utwory zespołu „Starego Dobrego Małżeństwa” do tekstów Edwarda 
Stachury. Tegoroczny Dzień Edukacji na długo pozostanie w pamięci 
nauczycieli, którzy przy dźwiękach zespołu, bawili się niemal do rana.

Tekst i zdj. Piotr Suchy
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W związku z artykułem  
pt. „Przypieli sobie nie swoje ordery”

W związku z artykułem pt. „Przypieli sobie nie swoje ordery” opublikowanym w Dzienniku Nowogardzkim numer 
81(2215) z dnia 18 października 2013 r. odpowiadamy odnośnie zarzutów i insynuacji, które pojawiły się w/w artykule i 
prosimy o zamieszczenie tekstu sprostowania:

Ad. 1) Zła nazwa wykonawcy -
Od 1.01.2000 r. do 24.06.2008 r. firma funkcjonowała jako Przed-

siębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna. Dnia 24 czerwca 
2008 roku firma PRD SA została przemianowana na PRD POL-DRÓG 
Nowogard SA. (info ze strony http://www.prd-nowogard.com.pl) i 
dopiero w dniu 7 października 2013 roku, firma – za zgodą Sądu – 
została zarejestrowana jako PRD Nowogard S.A.

Kiedy firma stawała do przetargu, posługiwała się nazwą PRD 
POL-DRÓG Nowogard SA. i pod tą nazwą figuruje w dokumentach 
z odbioru. Złośliwość osoby piszącej, jako REDAKCJA, polega na nie-
sprawdzeniu stanu rzeczywistego w rzeczonej sprawie, a wystarczy-
łoby zadzwonić tylko do firmy PRD Nowogard S.A. i uzyskać infor-
mację. Ale to już znana praktyka DN.

Ad. 3) Złe źródła finansowania -
Dodanie przez DN do podanej przez UM nazwy dodatku tzw. 

„Schetynówka” jest zabiegiem, który na zdrowy rozum trudno inaczej 
zrozumieć jak tylko złośliwość. W dokumentach oficjalnych nie moż-
na posługiwać się nazwą potoczną (podobnie tak jak w UP w doku-
mentach nie używa się nazwy potocznej na zasiłek dla bezrobotnych 
tj. „kuroniówka”). Nazwą własną i prawidłową programu rządowego 
jest NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 
NA LATA 2012-2015.

Po drugie na stronie nowogard.pl nie było żadnej informacji o fi-
nansowaniu, a jedynie informacja, że zadanie to (przebudowa drogi 
powiatowej Nowogard – Truskolas) realizowane jest w ramach Naro-
dowego Programu, co jak widać na załączonym przez redakcję zdję-
ciu jest prawdą (jakoś tam nazwa „Schetynówka” nie istnieje, skąd 
więc ten dopis ze strony DN?). Więc zarzut ten wobec UM w Nowo-
gardzie jest sporym nadużyciem ze strony DN.

Ad. 4) Zły koszt -
prawie 2.800.000 a ponad 2.832.000 – to czepianie się szczegó-

łów i szukanie dziury w całym. To jeszcze bardziej pokazuje, jaka jest 
intencja piszącego redaktora DN.

I kwestia ostatnia – burmistrz nie odbierał hucznie tej inwestycji. 
W odbiorze uczestniczyli pracownicy wydziału GKMiOŚ (bez obec-
ności burmistrza) i dla jasności - był to udział w odbiorze technicz-
nym wykonanych prac, w których swój udział miała również gmina. 
Tylko człowiek złośliwy wyczyta ze zdania „uczestniczył w odbiorze 
technicznym”, że ktoś coś odbierał. Proponuję sięgnąć do słownika i 
sprawdzić różnicę w słowach „uczestnictwo w odbiorze” i „odbiór” i 
wtedy pisać o nieprawidłowościach. Termin uroczystego przekazania 
wyremontowanej drogi dopiero będzie podany do wiadomości, co 
też uczynimy na stronie nowogard.pl.

Ale czego tu oczekiwać od „oczytanych” redaktorów-bajkopisarzy 
z redakcji DN. Jaka gazeta takie pisarstwo.

Kolejna rzecz to artykuł o nowych chodnikach na ul. Wiejskiej. Nie 
trzeba szkół kończyć, aby wiedzieć, że najpierw się robi chodniki, a 
później wylewa asfalt. Dlaczego nie odwrotnie? Logika prosta, jak bu-
dowa cepa, aby nie zniszczyć nowej nawierzchni drogi przy remon-
cie chodnika. Takie to proste, ale MS musi dokopać burmistrzowi, bo 
inaczej tydzień nie będzie udany. Och to nasze małe nowogardzkie 
piekiełko.

Znamy pobudki, dla których redakcja DN w taki, a nie w inny spo-
sób relacjonuje fakty i przekazuje informacje na temat gminy i działań 

burmistrza. Od gazety, która w nazwie posiada przymiotnik „Nowo-
gardzki” należałoby się spodziewać obiektywnego przedstawienia 
informacji w danym temacie, wszystkich za i przeciw, pozostawiając 
czytelnikom kwestię oceny. Po ostatniej wpadce gazety znamy jed-
nak, szeroko komentowane przez forumowiczów intencje, którymi 
kieruje się DN – polityka i przyszłoroczne wybory.

Co jakiś czas DN użala się na procedury (zgodne z ustawą o dostę-
pie do informacji publicznej: Art. 13 ust 1 - Udostępnianie informa-
cji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później 
jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.), które gmina 
stosuje wobec nich. Niestety kolejny przykład „rzetelnej” informacji, 
którą opublikował DN sprawia, że wszelkie prośby z tej redakcji, będą 
przyjmowane przez UM w Nowogardzie przez złożenie zapytania we 
wniosku pisemnym wraz z określeniem sposobu odpowiedzi. W ten 
sposób gmina chce uniknąć, praktykowanego przez DN, przekręca-
nia i wybiórczego cytowania otrzymanych odpowiedzi z UM (zapyta-
nia dotychczas wysyłane były przez DN drogą mailową). Tego proble-
mu, rzetelności w przekazywaniu wiadomości mieszkańcom naszej 
gminy, nie ma z innymi przedstawicielami mediów lokalnych (wno-
wogardzie.pl, nowogardinfo.pl), powiatowych (Gazeta Goleniowska) 
czy wojewódzkich (Głos Wybrzeża, Głos Szczeciński, Radio Plus Gryfi-
ce itd.). Jedyna redakcja DN uprawia politykę interpretowania rzeczy-
wistości po swojemu i przekazywaniu tak stworzonej informacji, aby 
udowodnić mieszkańcom, że w gminie źle się dzieje, a tylko ta gazeta 
i tylko związani z nią politycy to jedyni „zbawiciele” gminy Nowogard. 
Chroń nas Panie od takich „zbawców”, co udają aniołów, a diabła mają 
za skórą. Przed tymi, którzy zrobią wszystko, aby ich wypłynęło na 
wierzch (i to chwytając się sposobów poniżej pasa).

Znając życie, to redakcja DN zamieści tylko to, co uzna za pole-
mikę związaną z artykułem, a resztę przemilczy, wmawiając po raz 
któryś z rzędu mieszkańcom, że tylko oni mają monopol polityczny i 
informacyjny w gminie Nowogard, bo inni to kłamią i uprawiają pro-
pagandę sukcesu. Celowo pod tekstem zostały umieszczone defini-
cje obu słów, którymi tak zręcznie manipuluje DN i niech czytelnicy 
sami sobie odpowiedzą np. na pytanie: Kto uprawia propagandę w 
naszym mieście?

Tekst ten jest mieszkańcom udostępniony w formie i w treści ta-
kiej, w jakiej otrzymała go redakcja DN, aby wszyscy mogli zobaczyć 
i porównać umieszczone sprostowanie i komentarz od redakcji w 
najbliższym wydaniu. Redakcja DN oczywiście sprostowania nie za-
mieściła.

Polemika (gr. pólemos – spór) – dyskusja (pisemna lub słowna) 
na sporny dla jednej ze stron temat, najczęściej na temat związany z 
polityką, sportem, religią, socjologią, sztuką, literaturą itp.

Propaganda (od łac. propagare – rozszerzać, rozciągać, krzewić) 
– celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglą-
dów i zachowań zbiorowości lub jednostki, polegające na manipula-
cji intelektualnej i emocjonalnej (czasem z użyciem jednostronnych, 
etycznie niewłaściwych lub nawet całkowicie fałszywych argumen-
tów). Gdy propaganda zmierza do upowszechnienia trwałych postaw 
społecznych, poprzez narzucenie lub zmuszenie odbiorców do przy-
jęcia określonych treści, wtedy stanowi jeden z elementów indoktry-
nacji.

Piotr Suchy
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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 drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 9, położonego w obrębie nr 3 m. Nowogard  

przy ul. 3 Maja 41 wraz z udziałem 65/1000    w częściach wspólnych budynków i  prawie użytkowania wieczystego gruntu. 

Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy nr 9 w budynku miesz-
kalnym wielorodzinnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi (ko-
mórki) w budynkach o nr ewidencyjnych 397 i 403 i udziałem 65/1000 
w częściach wspólnych budynków oraz oddaniem w użytkowanie wie-
czyste w takim samym udziale działki o numerze ewidencyjnym 90/2  o 
pow. 993 m2.

Powierzchnia użytkowa lokalu – 35,38 m2

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia przynależnego w budynku 
nr ewid. 397 – 1,51 m2

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia przynależnego w budynku 
nr ewid. 403 – 7,09 m2

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
SZO/00023610/5 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona 
żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami. 

Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu 09.08.2013r. 
Przetarg odbędzie się w dniu 28.11.2013r. o godz. 1000 w sali obrad 

Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac 
Wolności 1.

Cena wywoławcza nieruchomości             -  19.815,00 zł 
w tym:
          cena lokalu użytkowego               -   10.000,00 zł
           wraz z udziałem 65/1000
           w częściach wspólnych budynku 
         cena pomieszczeń przynależnych                -   2.115,00 zł 
          wraz z udziałem 65/1000 w częściach 
          wspólnych budynku 
         cena udziału 65/1000 w działce       -   7.700,00 zł  
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 200,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi 25% 

ceny uzyskanej w drodze przetargu, płatna przed zawarciem umo-
wy notarialnej wraz z doliczeniem podatku VAT wynoszącym 23%. 

Opłata roczna w wysokości 3% ceny gruntu uzyskanej w dro-
dze przetargu płatna będzie w terminie do 31 marca każdego roku 
przez okres użytkowania wieczystego, wraz z doliczeniem podatku 
VAT wynoszącym 23%. 

Przeznaczenie określone w Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Nowogard przyję-
tym uchwałą Nr XLIV/345/02 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 
czerwca 2002 roku – zabudowa istniejąca wielofunkcyjna z dominacją 
mieszkaniowej.  

Możliwość uzbrojenia nieruchomości w urządzenia infrastruktury 
technicznej tj. wodną, sanitarną, gazową i elektryczną. 

Bezpośrednie otoczenie wycenianej nieruchomości – zabudowa 
mieszkaniowa i usługowo- handlowa. 

Nieruchomość z dobrym dostępem do drogi publicznej.  
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetar-

gu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczest-
nik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nie-
ruchomości do sprzedaży w wysokości: za wycenę działki - 260,00 zł, za 
wycenę lokalu użytkowego 340,00 zł, za wycenę budynku gospodar-
czego 130,00 zł, koszty kartograficzne 69,52 zł.  

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

Wznowienie granic nieruchomości nabywca  wykona we własnym 
zakresie.

Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte 
nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posia-
danych dokumentów prawnych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w 
wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 1.981,50 zł najpóźniej do 
dnia 22.11.2013r. na konto Urzędu: BANK  PEKAO  S.A.IO/Nowogard 

nr 6112403884 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.

Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać komisji prze-
targowej:

- dokument tożsamości, w przypadku reprezentowania przez pełno-
mocnika – pełnomocnictwo w formie pisemnej z poświadczeniem pod-
pisu lub w formie notarialnej,   

- w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje 
ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu winni stawić się oboje 
małżonkowie lub jedno z nich posiadający pełnomocnictwo (zgodę) 
współmałżonka z potwierdzonym poświadczeniem podpisu lub       w 
formie aktu notarialnego na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobo-
wiązań z tego tytułu. 

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

 W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na po-
czet nabycia nieruchomości.

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

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wy-
płacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy nota-
rialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie 
powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia prze-
targu.

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

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicz-
nej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac 
Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.

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



WIADOMOŚCI   SAMORZĄDOWE8
29.10.2013 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 póź. zm.) oraz Rozporządzenia  Rady  Ministrów 
z dnia 14 września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września  2004r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,   
położonej w obrębie Ostrzyca 23 gm. Nowogard 

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 5 w budynku 
wielorodzinnym nr 23, położony w miejscowości Ostrzyca gmina No-
wogard wraz z pomieszczeniami przynależnymi (dwie komórki     i 
piwnica) oraz udział 658/10000 w częściach wspólnych budynków i 
w prawie własności działki o numerze ewidencyjnym 322/4 o pow. 
0,4915 ha.

Lokal składa się z jednego pokoju z wnęką kuchenną.
Powierzchnia użytkowa lokalu: 21,56 m2

Pomieszczenia przynależne – piwnica i dwie komórki.
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych:
pomieszczenie gospodarcze  - komórka (I piętro)  -  12,14 m2

pomieszczenie gospodarcze  - komórka (parter)    -     7,35 m2

piwnica                                                                    -  13,47 m2  
Bezpośrednie otoczenie wycenianej nieruchomości – zabudowa 

zagrodowa.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 

SZ1O/00036650/1 w Sądzie Rejonowym        w Goleniowie i nie jest 
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani 
hipotekami.

Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu 13.09.2013r. 
Przetarg ogranicza się do właścicieli budynku wielorodzinnego nr 

23, położonego w obrębie Ostrzyca gm. Nowogard
Przetarg został ograniczony ze względu na zły stan funkcjonalny 

lokalu mieszkalnego - brak instalacji wodno – kanalizacyjnej. 
Przetarg  odbędzie się w dniu 28.11.2013r. o godz.1015 w sali 

obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
      Cena wywoławcza nieruchomości    - 17.000,00 zł. 
 obniżona o 15%
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 200,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.  
Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialności za wady 

ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na 
podstawie posiadanych dokumentów prawnych.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapo-
znać się z dokumentacją, warunkami  i regulaminem przetargu.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży w wysokości 260,00 zł - za wycenę 
działki, za wycenę lokalu 300,00 zł, koszty dokumentacji kartogra-
ficznej – 14,64 zł.   

(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia  
20 lutego 2003r.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 10% wartości  nieruchomości  tj. 1.700,00 zł. należy 
wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 22.11.2013r. 
do godz.1430 lub na konto: BANK  PEKAO  S.A. IO/Nowogard nr 
6112403884 1111000042092470.

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

W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia 
22.11.2013r. zgłoszą pisemnie uczestnictwo w przetargu w Biu-
rze Obsługi Interesanta, pokój nr 5 tut. Urzędu i wniosą vadium                      
w wyznaczonym terminie. 

Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie w dniu 27.11.2013r. 

Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać :
dokument tożsamości,
w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowią-

zuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu winni stawić się 
oboje małżonkowie lub jedno z nich wraz z pełnomocnictwem do 
udziału w przedmiotowym przetargu w formie aktu notarialnego  lub  
z potwierdzeniem własnoręczności podpisu  

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.   

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 
wpłacone 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.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 
plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225. 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej 
www.bip.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 z póź. zm.)

L.p. Oznaczenie 
nieruchomości

wg katastru 

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej 

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania 

Cena 
nieruchomości 

Stan 
władania 

Warunki 
płatności 

Forma zbycia 

1. Obręb nr 2  m. 
Nowogard  

ul. Gen. J. Bema

działka nr 112/2

o pow. 89 m2 

SZ1O/00046895/3 Działka 
niezabudowana 

Brak planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

W obowiązującym studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Nowogard –  tereny 
przeznaczone pod uprawy polowe, 
łąki i pastwiska    

9.900,00 zł własność Jednorazowo 
przed 
zawarciem  aktu  
notarialnego 

Przetarg 
ograniczony

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 zło-
ży 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 wy-
wieszenia wykazu;

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomo-
ści pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 
dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli    zło-
ży 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 wy-
wieszenia wykazu.

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

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni  
tj. od dnia 28.10.2013r. do dnia 18.11.2013 r.
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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 z póź. zm.)
L.p. Oznaczenie 

nieruchomości

wg katastru 

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej 

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania 

Cena  udziału  w 
działce  

Stan 
władania 

Warunki 
płatności 

Forma zbycia 

1.

Obręb nr 6 m. 
Nowogard, 

ul. Jana Pawła II 

działka nr 145/2

o pow. 741 m2 

KW SZ1O/00028152/1 Przedmiotem 
sprzedaży jest  
działka o nr 
ewidencyjnym 145/2 
o pow. 741 m2  w 
udziale 3/36 

pod budowę trzech 
boksów garażowych 

W obowiązującym planie  
zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Nowogard  
zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XLV/385/10 Rady Miejskiej w 
Nowogardzie z dnia 03.11.2010r. 
działka nr 145/2, obręb nr 6 m. 
Nowogard oznaczona jest symbolem 
N6/81KS - tereny obsługi komunikacji 
(zespołów garażowych).      

 3.000,00 zł 

(cena udziału 
w działce 
pod budowę 
jednego boksu 
garażowego) 

własność Jednorazowo 
przed 
zawarciem aktu 
notarialnego 

Przetarg 
nieograniczony

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 zło-
ży 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 wy-
wieszenia wykazu;

2.  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomo-
ści pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 
dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli    zło-
ży 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 wy-
wieszenia wykazu.

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

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni  
tj. od dnia 21.10.2013r. do dnia 11.11.2013r.  
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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 z póź. zm.)
L.p. Położenie  

nieruchomości
Oznaczenie nieruchomości 
wg księgi wieczystej 

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania 

Cena  
nieruchomości 

Stan 
władania 

Warunki 
płatności 

Forma zbycia 

1. Obręb nr 5 m. 
Nowogard 

 

 

SZ1O/00045288/8 Przedmiotem 
sprzedaży jest działka 
niezabudowana 

o nr ewidencyjnym 
444/12

o pow. 143 m2 

Brak planu zagospodarowania 
przestrzennego.

W obowiązującym studium  
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta i 
gminy Nowogard – zabudowa 
mieszkaniowa z dopuszczalnymi 
funkcjami uzupełniającymi 
(usługi,rekreacja, komunikacja 
wew.)

11.000,00 zł własność Jednorazowo 
przed 
zawarciem  aktu  
notarialnego 

bezprzetargowo

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

wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wy-
wieszenia wykazu;

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomo-
ści pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 
dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli    zło-
ży 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 wy-
wieszenia wykazu.

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

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni  
tj. od dnia 22.10.2013 r. do dnia 12.11.2013r.             

 
1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z 

mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli zło-
ży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego 
w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia 
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Nowogard - Wiadomości Samorządowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

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

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, Pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; Nowogardzki 
Dom Kultury, Pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny 
Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego;  Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w 
Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; HANDEL Art.-Spożywczo-Przemysłowe Roman Kwiatkowski ul. 
Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Wolności 8;  Bank Pekao S.A.,  ul. Bankowa 5;  PKO BP 
S.A., Pl. Wolności 5;  „Netto” Supermarket, ul. 700 Lecia 22; Józef Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 
5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102;  Sklep „Banan”, ul. Boh. Warszawy 103;  Sklep 
spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44;  Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego;  
Apteka „NIEBIESKA 2”, ul. Kościuszki 36/4;  Apteka „JANTAR”, ul. 700 Lecia 15;  Apteka „ASA” Sp. z o.o., 
ul. Warszawska 14;  „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul.  Armii Krajowej 51a;   Sklep „Biedronka”, 
ul. Warszawska 9;  Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy;  Market „Polo”, ul. 700 Lecia 20;  Kiosk, ul. Dą-
browszczaków;  Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla);  PHU „Pier”, ul. Wojska 
Polskiego 4;  Sklep Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51.;  Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8;  
Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C;  Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a;  Zakład Karny, ul. 
Zamkowa 7;  Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20;  Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, ul. Leśna 6c;  
Sklep spożywczy Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a;  Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema  42; 37. ENTER Laptop 
Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3;  HUSQVARNA, Warszawska 14,  Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska ul. Bema 
58,  Salon fryzjerski M.Kouhan ul. 700 Lecia 27B. FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski 
Nowogard Pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety Janusz Włodarczyk Nowogard ul. Żeromskiego 
20; Komisariat Policji Nowogard ul. Woj. Polskiego; ZBK ul. 700 -lecia 14, 

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz 
z-ca burmistrza Damian 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 

V EDYCJA RAJDU „DALEKO OD SZOSY” 
O PUCHAR BURMISTRZA NOWOGARDU
Jak co roku w październiku (19-20.10.2013) do Nowogardu zjechali wielbiciele offroadu, aby wziąć udział w zawodach 
o puchar burmistrza Nowogardu.

To już 5 edycja rajdu „Daleko od szosy”, organizowanego 
przez Nowogardzkie Stowarzyszenie 4x4 OFFROAD FACTORY. 
Tym razem do pokonania było 140 km trasy z pięcioma odcin-
kami specjalnymi.

Załogi rywalizowały w klasach: quad , turystyk, wyczyn z 
wyciągarką i wyczyn bez wyciągarki.

A oto wyniki po 2-dniowych zmaganiach:
KLASA TURYSTYK
1.PATRYK SYLKA
2.PIOTR HRYNKIEWICZ
3.GRZEGORZ PINTAL
KLASA QUAD
1.WOJCIECH KULIK
2.PAWEŁ GOEBEL
3.JAROSŁAW JEDLIKOWSKI
KLASA WYCZYN Z WYCIĄGARKĄ
1.RAFAŁ BACHOROWSKI
2.ANDRZEJ CHMIELEWSKI
3.KRZYSZTOF PIECHOWSKI
KLASA WYCZYN
1.MARIAN NOWAK & ANDRZEJ KACAŁA
2.JAROSŁAW BARAN
3.BARTOSZ GĘRZYNIECKI
W niedzielę, 20 października br. o godz. 15.00, odbyło się, 

na terenie kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego SARNI 
LAS, oficjalne zamknięcie rajdu oraz wręczenie przez burmi-

strza Roberta Czaplę nagród załogom, które w swoich katego-
riach zajęły miejsca na podium.

Opracowanie: Piotr Brodzki, Piotr Suchy
Foto: Tomasz Wrzesień, Janusz Kalinowski, Piotr Suchy


