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Otwarcie lodowiska „Bia³y Orlik”

Zimy ci u nas ani œladu, chocia¿ na wiêkszych 
po³aciach kraju œnie¿no-bia³o. Tak siê szczêœliwie z³o¿y³o, 
ze uruchomienie sztucznego lodowiska zbieg³o siê z 
pierwszym dniem ferii zimowych. 16 stycznia br., w samo 
po³udnie, oficjalnie dokonano otwarcia Bia³ego Orlika, 
czyli lodowiska sezonowego.

W skromnym otwarciu uczestniczy³y w³adze 
samorz¹dowe naszej gminy: burmistrz Robert Czapla, 
zastêpca burmistrza Damian Simiñski, przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Antoni Bielida i grupa radnych oraz pra-
cownicy UM – kierownik Wydzia³u Inwestycji i Remontów 
Adam Czernikiewicz, który czuwa³ nad realizacj¹ obiektu 
i Jaros³aw Soborski zastêpca kierownika Wydzia³u Roz-
woju Lokalnego i Funduszy, autor projektu zaakcepto-
wanego i dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Inwestycja wpisuje siê w rz¹dowy program 
popularyzacji dyscyplin sportowych. Na jej budowê gmina 
Nowogard pozyska³a ponad 200 tysiêcy z³ z Ministerstwa 
Sportu

Goœci i liczn¹ grupê u¿ytkowników z ³y¿wami (by³y 
nawet maluchy z rodzicami) powita³ gospodarz obiektu, 
dyrektor Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych pan Leszek 
Becela.

Nasze lodowisko zlokalizowane jest bowiem na te-
renie kompleksu sportowych boisk Orlik 2012. przy tych 
szko³ach.

Otwieraj¹c profesjonalnie wykonane lodowisko bur-
mistrz przypomnia³, ¿e w latach 2010 -2011 by³y pierwsze 
próby stworzenia sztucznego lodowiska na placu Szarych 
Szeregów – przy pomocy stra¿y po¿arnej, które jednak 
nie do koñca spe³nia³o swoj¹ rolê ze wzglêdu na zbyt 
du¿¹ zale¿noœæ od warunków pogodowych. „Myœlê, ¿e 
mieszkañcy nasi powinni mieæ mo¿liwoœæ rekreacji, wypo-
czynku i uprawiania sportu równie¿ zim¹ i st¹d idea budo-

Przedsmak
bia³ego szaleñstwa

wy tego lodowiska. Dzisiaj rozpoczynaj¹ siê ferie zimowe, 
wiêc wszyscy z tego lodowiska mog¹ korzystaæ. Niech 
s³u¿y jak najlepiej mieszkañcom równie¿ w nastêpnych 
latach” – powiedzia³ na zakoñczenie burmistrz Robert 
Czapla, wrêczaj¹c dzieciom torby ze s³odyczami.

Na koniec dobra wiadomoœæ dla u¿ytkowników – jak 
zapewni³ burmistrz gmina przeznaczy³a 200 tys. z³otych 
na gruntown¹ przebudowê drogi dojazdowej do „Mojego 
Boiska Orlik 2012”.

tekst i foto MA Frydryk

W zwi¹zku ze zmian¹ przepisów ustawy z dnia 10 
marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej, informujê , ¿e uleg³ zmianie termin 
sk³adania wniosków w tej sprawie, a mianowicie:

- od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012r. , wraz 
z fakturami VAT dokumentuj¹cymi zakup oleju 
napêdowego za okres od 1 wrzeœnia 2011 r. do 31 
stycznia 2012 r.

- od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012r., wraz 
z fakturami VAT dokumentuj¹cymi zakup oleju 
napêdowego za okres od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 
2012 r.

Komunikat
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Urz¹d Miejski w Nowogardzie przygotowuje interne-
towy serwis informacyjny, którego zadaniem jest dostar-
czenie potencjalnym inwestorom aktualnych informacji 
o terenach inwestycyjnych i innych nieruchomoœciach 
w celu prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej (np. hale 
produkcyjne, magazyny, budynki gospodarcze itp.), ofe-
rowanych do sprzeda¿y lub dzier¿awy przez podmioty 
zlokalizowane na terenie naszej gminy. 

Utworzenie serwisu pomo¿e w szybkim pozyskaniu 
nowych i dynamicznych przedsiêbiorców zainteresowa-
nych inwestowaniem w Nowogardzie.

W zwi¹zku z powy¿szym, zwracamy siê do wszystkich 
zainteresowanych o przesy³anie szczegó³owych infor-
macji na temat posiadanych nieruchomoœci na adres: 
jsoborski@nowogard.pl b¹dŸ osobiste dostarczenie ofert 
do siedziby Wydzia³u Rozwoju Lokalnego i Funduszy, 
Plac Wolnoœci 3, pok. 201. 

Mile widziane jest do³¹czenie do oferty zdjêæ, mapy, 
planów lokalizacyjnych, itp. Ka¿da oferta zostanie 
umieszczona w trzech jêzykach: polskim, angielskim i 
niemieckim. Zamieszczenie oferty jest bezp³atne!

Dodatkowo, oferta zostanie zamieszczona na por-
talu www.ofertyinwestycyjne.pl, która posiada bardzo 
wysok¹ pozycjê w wiêkszoœci wyszukiwarek, na wiele 
s³ów kluczowych. Oferty inwestycyjne, tereny inwesty-
cyjne, grunty inwestycyjne, invest offers to pozycja Nr 1 
w najwiêkszych wyszukiwarkach internetowych. Strona 
widoczna jest tak¿e jako dzia³ki inwestycyjne, tereny ko-
mercyjne, nieruchomoœci komercyjne i zajmuje czo³owe 
miejsce w wyszukiwarkach. 

Co wiêcej, otrzymaj¹ Pañstwo promocjê oferty inwe-
stycyjnej w nowym serwisie www.wrotapolski.eu.

Zapraszamy do wspó³pracy!
Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy

Urz¹d Miasta w Nowogardzie

Szanowni
Mieszkañcy!

Pogoda dopisa³a i w dniu 18 stycznia burmistrz Robert 
Czapla w towarzystwie pilotuj¹cych inwestycjê z ramienia 
Urzêdu Miasta mia³ mo¿liwoœæ odbioru prac wykonanych 
przy budowie parkingu przy ul. Kowalskiej po pe³nej oce-
nie. Zarówno same miejsca parkingowe (a jest ich 21, w 
tym 2 dla osób niepe³nosprawnych) jak i otoczenie robi¹ 
wra¿enie. Zaniedbane pobocze za dawnym „miejscem 
parkingowym” wyczyszczono i wyrównano (po wysiewie 
trawy bêdzie estetycznie), trzepaki i ³awki przeniesiono 
w bezpieczne miejsce poza parking. Przy odbiorze prac 
stwierdzono jedynie koniecznoœæ przyciêcia ga³êzi drzew 
nad miejscami parkowania i w rejonie latarni.

Prace wykona³a firma Nowogardzkie Centrum Budow-
lane wy³oniona w przetargu nieograniczonym za kwotê 
46 859,26 z³. Jak siê okazuje program budowy parkingów 
nie trafi³ na pó³kê, a jest systematycznie realizowany.

tekst i foto LMM

S¹ nowe miejsca
parkingowe

Ulica Kowalska

Burmistrz
w „prywatnym ¿³obku”

Burmistrz Robert Czapla oczekuje na propozycje w 
sprawie uruchomienia w Nowogardzie bardzo potrzebnej 
placówki jak¹ niew¹tpliwie jest ¿³obek.

Aby z autopsji poznaæ wszelkie problemy zwi¹zane 
z prowadzeniem takiej placówki odwiedzi³ jedyny w 
Nowogardzie „prywatny ¿³obek” (¿³obek umieszczono w 

cudzys³owie poniewa¿ jest to tylko placówka opiekuñcza). 
Odwiedzane przez burmistrza „Maluszkowo” to normalne 
mieszkanie – w jednym pokoju jest bawialnia, w drugim 
odpowiednie ³ó¿eczka do spania i le¿akowania. Jest 
dostosowana do potrzeb maluchów ³azienka i kuchnia. 
Burmistrz interesowa³ siê faktycznymi kosztami utrzyma-
nia, terminami otwarcia placówki (dni i godziny), umowami 
jakie podpisuj¹ rodzice, sprawami odp³atnoœci za pobyt. 
Chcia³ poznaæ zasady wy¿ywienia maluchów i sposoby 
sprawowania opieki lekarskiej. Prowadz¹ca placówkê 
sama jest jednoczeœnie w³aœcicielk¹ i opiekunk¹. Od 
poniedzia³ku do pi¹tku przebywa tutaj piêcioro dzieci 
w wieku od pó³ roku do ukoñczenia dwóch lat. Z jej 
doœwiadczeñ wynika, ze w odpowiednio przystosowanym 
mieszkaniu 3-pokojowym mo¿na zorganizowaæ ¿³obek 
dla oko³o dziesiêciorga dzieci, ale wówczas konieczne 
jest zatrudnienie drugiej opiekunki. Wskazane jest by 
placówka urz¹dzana by³a na parterze, z dostêpem do 
zacisznego i zielonego podwórka.

Po takiej wizycie burmistrz wyposa¿ony w now¹ 
ustawê o organizowaniu placówek zwanych ¿³obkami 
jest lepiej przygotowany do rozmów z ludŸmi, którzy 
wyra¿¹ chêæ organizowania opieki nad najm³odszymi 
nowogardzianami.

Tekst i foto LMM 
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na m/c luty 2012
3-5.02.2012 godz. 19.00

JEDEN DZIEÑ
Melodramat, USA, 2011, 108’, od lat 15

Cena biletu: 12 z³, 11 z³ ulgowy

10-12.02.2012 godz. 19.00
SZPIEG

Thriller szpiegowski, Francja, Niemcy 2011, 127’,
od lat 15

Cena biletu: 12 z³, 11 z³ ulgowy
 

16-18.02.2012 godz. 16.00 
ALE CYRK

Animacja familijna, Dania, 2011, 78’, B/O
Cena biletu: 11 z³

17-19.02.2012 godz. 19.00
POKA¯ KOTKU CO MASZ W ŒRODKU
Komedia, Polska, 2011, 93’, od lat 15

Cena biletu: 12 z³, 11 z³ ulgowy

24-26.02.2012 godz. 19.00
DZIENNIK ZAKRAPIANY RUMEM

Dramat, USA, 2011, 120’, od lat 15
Cena biletu: 12 z³, 11 z³ ulgowy

BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA „ORZE£”
NA 1 GODZINÊ PRZED SEANSEM

Uwaga!!! Godziny seansów filmowych
mog¹ ulec zmianie.

Koalicja powiedzia³a „NIE” dla Orlika na Bema     
OdpowiedŸ radnych 

WypowiedŸ radnego Wspólnego Nowogardu To-
masza Szafrana opublikowana na ³amach Dziennika 
Nowogardzkiego nr 6 w dniu 20 stycznia br. uwa¿amy 
za mijaj¹c¹ siê z prawd¹, œwiadomie b¹dŸ nie. Fakty 
wygl¹daj¹ nastêpuj¹co: Wniosek z dnia 15 wrzeœnia 
2011 roku dotycz¹cy zabezpieczenia œrodków finanso-
wych na budowê boisk sportowych na Osiedlu Bema 
zosta³ z³o¿ony przez radnych Polskiego Stronnictwa 
Ludowego.

Kolejny fakt: do 15 wrzeœnia 2011 roku radni Wspól-
nego Nowogardu nie z³o¿yli ¿adnego wniosku do 
bud¿etu gminy Nowogard na rok 2012. Dopiero w dniu 
25 listopada 2011 roku radni WN ustnie, podczas Sesji 
Rady Miejskiej zaproponowali zabezpieczenie œrodków 
na budowê kompleksu boisk „ Moje Boisko Orlik 2012” 
- wniosek nie spe³nia³ wymogów formalnych ze wzglêdu 
na brak wskazania Ÿróde³ finansowania tego zadania (jak 
budowaæ, nie mówi¹c za co?) W umowie koalicyjnej klu-
bów SLD – PSL jest zapis o rozbudowie bazy sportowej 
gminy Nowogard, co jednoznacznie wskazuje na to, ¿e 
koalicja nie jest przeciwna budowie bazy sportowej na 
Osiedlu Bema.

Nie mów fa³szywego
œwiadectwa przeciwko

bliŸniemu swemu!

Na spotkaniu z burmistrzem dyrektor Gimnazjum nr 
3 i dyrektor Szko³y Podstawowej Nr 4 stwierdzi³y, i¿ przy 
tych szko³ach widzia³yby potrzebê budowy kompleksu 
boisk wielofunkcyjnych, niekoniecznie Orlika 2012.

W tej chwili priorytetem jest to, by Orliki powsta³y w 
gminach, które ich nie posiadaj¹. Dotychczas jeszcze 
19 gmin nie posiada takich boisk, 8 spoœród nich z³o¿y³o 
wnioski o ich budowê, a s¹ pieni¹dze na 3 obiekty. Brak 
jest informacji z Ministerstwa Sportu dotycz¹cych naboru 
wniosków – nie wiadomo czy program ten bêdzie kon-
tynuowany i na jakich zasadach. Prawdopodobnie na 
województwo przypadnie budowa jednego lub dwóch 
takich obiektów, a jeœli taka szansa siê pojawi to koalicja 
SLD - PSL, po konsultacjach z dyrektorami szkó³ i Rad¹ 
Osiedla okreœli jakie boiska bêd¹ adekwatne dla tych 
szkó³ i przyst¹pi do ich realizacji pod warunkiem, ¿e gmi-
na bêdzie posiada³a niezbêdne na ten cel œrodki.Radny 
Szafran, celowo lub bezwiednie wprowadzi³ mieszkañców 
w b³¹d twierdz¹c, ¿e musia³ przekonywaæ, namawiaæ 
radnych z Osiedla Bema do pomys³u budowy boiska na 
ich terenie wyborczym.

Zaprzeczeniem tego stwierdzenia jest wypowiedŸ rad-
nego Marcina Wolnego na ostatniej Sesji RM, któr¹ cytu-
jemy z protoko³u: „Radny Wolny odnosz¹c siê do tematu 
budowy Orlików stwierdzi³, ¿e stoi na stra¿y zwiêkszania 
siê infrastruktury sportowej. Doda³, ¿e osobiœcie otrzyma³ 
informacjê, ¿e odbêd¹ siê jeszcze dwa nabory wniosków 
o dofinansowanie zadañ zwi¹zanych z ich budow¹. Za-
znaczy³, ¿e jest za tym, aby boiska Orlik by³y w naszej 
gminie. Natomiast jest przeciwny blokowaniu pieniêdzy w 
bud¿ecie jeœli nie jest uruchomiony taki program. Ponadto 
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej równie¿ poruszany by³ 
ten temat. Doda³, ¿e Skarbnik Gminy udzieli³ informacji, 
ze jeœli œrodki na powy¿sze zadanie nie znajd¹ siê w 
bud¿ecie, a bêdzie taka wola Rady to mo¿na dokonaæ 
zmian, aby te œrodki w bud¿ecie siê znalaz³y. Koñcz¹c 
twierdzi³, ¿e boisko Orlik bardzo by siê przyda³o na Osie-
dlu Bema, gdzie osobiœcie mieszka”.

Przedstawione powy¿ej fakty nie maj¹ na celu jakiej-
kolwiek polemiki z radnym Tomaszem Szafranem, a s¹ 
tylko obiektywnym przekazaniem opinii publicznej reali-
zacji programu koalicyjnego dotycz¹cego infrastruktury 
sportowej Gminy Nowogard.

Chcielibyœmy zaznaczyæ, ¿e dzisiaj g³ównym proble-
mem jest brak w bud¿ecie pieniêdzy na cele inwestycyj-
ne, poniewa¿ g³ówny ich strumieñ zosta³ skierowany na 
rozbudowê szpitala. W momencie kiedy gmina bêdzie 
posiada³a wolne œrodki inwestycyjne – rozwa¿y wszelkie 
potrzeby inwestycyjne, czyli równie¿ budowê boisk na 
Osiedlu Bema.

Radni Klubu Koalicyjnego SLD-PSL

Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza...

W sobotê, 11 lutego organizowane jest spotkanie z 
wyj¹tkowym programem - GRY I ZABAWY RUCHOWE, 
INTELEKTUALNE I ROZRYWKOWE

Spotykamy siê o godz.12.00 w Zespole Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych (dawne Technikum Rolnicze).

Organizatorzy przypominaj¹ o odpowiednim ubiorze 
rekreacyjno – sportowym.

Szczegó³y spotkania omówione bêd¹ na planowych 
zebraniach w dniu 1 i 8 lutego.

Inf. Ryszard Zagórski
(opr. LMM)

Sobota Rekreacyjna
dla s³uchaczy UTW
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W dniu 19.01.2012 r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego 
w Nowogardzie odby³o siê spotkanie Burmistrza Nowo-
gardu Roberta Czapli z przedstawicielami Kostrzyñsko 
S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w osobach: 
Andrzej Kail – Dyrektor ds. marketingu oraz  Izabela 
Fechner - Starszy Specjalista, Manager Projektów In-
westycyjnych.

Tematem potkania by³y kwestie proceduralne 
odnoœnie objêcia terenów przy obwodnicy Nowogardzkiej 
statusem specjalnej strefy ekonomicznej.

Kostrzyñsko-S³ubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
jest jedn¹ z czternastu specjalnych stref ekonomicznych 
na terenie zachodniej Polski z 29 podstrefami inwestycyj-
nymi w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim 
i wielkopolskim.

 Instytucja oferuje bogaty wybór terenów w pe³ni 
przygotowanych do rozpoczêcia inwestycji, przyznaje 
ulgi i preferencje podatkowe zagwarantowane prawnie 
przez polski rz¹d i parlament. Zwolnienia podatkowe w 
Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
s¹ najwiêksz¹ dostêpn¹ ulg¹ finansow¹ obowi¹zuj¹c¹ 
obecnie w Polsce.

Ma³y przedsiêbiorca (do 50 pracowników) podejmuj¹cy 
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie Kostrzyñsko-
S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mo¿e 
skorzystaæ ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w 
wysokoœci 70% poniesionych nak³adów inwestycyjnych 
lub 70% dwuletnich kosztów pracy. 

Œredni przedsiêbiorca (do 250 pracowników) 
podejmuj¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie 
Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
mo¿e skorzystaæ ze zwolnienia z podatku dochodowego 
CIT w wysokoœci 60% poniesionych nak³adów inwesty-
cyjnych lub 60% dwuletnich kosztów pracy.

Du¿y przedsiêbiorca podejmuj¹cy dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ na terenie Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej mo¿e skorzystaæ natomiast ze 
zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokoœci 
50% poniesionych nak³adów inwestycyjnych lub 50% 
dwuletnich kosztów pracy.

Dodatkowo, ka¿dy zainteresowany inwestowaniem 
w Strefie mo¿e liczyæ na szeroko zakrojone dzia³ania 
promocyjne, zarówno w kraju, jak i za granic¹.  

Burmistrz Nowogard w grudniu 2011 r. z³o¿y³ sto-
sown¹ dokumentacjê w siedzibie K-SSSE w Kostrzyniu 
nad Odr¹. Wniosek Gminy Nowogard zosta³ pozytywnie 
zaopiniowany przez Zarz¹d Województwa Zachod-
niopomorskiego oraz uzyska³ akceptacjê w³aœciciela 
nieruchomoœci – Agencjê Nieruchomoœci Rolnych w 
Szczecinie.

W chwili obecnej dokumentacja oczekuje na 
akceptacjê Zarz¹du K-SSSE, zaœ po jej uzyskaniu – na 
ostateczn¹ decyzjê Ministra Gospodarki. 

W miêdzyczasie, Urz¹d Miejski w Nowogardzie 
przygotowuje internetowy serwis informacyjny, którego 
zadaniem jest dostarczenie potencjalnym inwestorom 
aktualnych informacji o terenach inwestycyjnych i innych 
nieruchomoœciach w celu prowadzenia dzia³alnoœci go-
spodarczej (np. hale produkcyjne, magazyny, budynki go-
spodarcze itp.), oferowanych do sprzeda¿y lub dzier¿awy 
przez podmioty zlokalizowane na terenie gminy. 

Utworzenie serwisu pomo¿e w szybkim pozyskaniu 
nowych i dynamicznych przedsiêbiorców zainteresowa-

nych inwestowaniem w Nowogardzie.
Dodatkowo, w trakcie przygotowywania jest folder 

informacyjny, zawieraj¹cy ofertê inwestycyjn¹ dla inwe-
storów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 

Szczegó³owe informacje na temat posiadanych 
nieruchomoœci mo¿na wysy³aæ na adres: jsoborski@
nowogard.pl b¹dŸ dostarczyæ osobiœcie do siedziby 
Wydzia³u Rozwoju Lokalnego i Funduszy, Plac Wolnoœci 
3, pok. 201.

Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy
Urz¹d Miasta w Nowogardzie

Specjalna Strefa
Ekonomiczna w Nowogardzie

W œrodê 11 stycznia br w Zachodniopomorskim 
Urzêdzie Marsza³kowskim w Szczecinie burmistrz Nowo-
gardu Robert Czapla oraz skarbnik Marcin Marchewka 
podpisali umowê o dofinansowanie projektu pn. „Remont 
œwietlicy wiejskiej w miejscowoœci D¹browa Nowogardz-
ka”. Dofinansowanie w wysokoœci 70 000 z³ (nie wiêcej 
ni¿ 80 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych pro-
jektu) zosta³o przyznane w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2014 dzia³anie 413 
Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju „Odnowa i rozwój 
wsi”.

Prace remontowe budynku œwietlicy wiejskiej w 
D¹browie Nowogardzkiej zakoñczono 7 paŸdziernika 
2011 r. Obejmowa³y one wymianê pokrycia dachowego 
o powierzchni 380 m2 wraz z wykonaniem napraw i 
wzmocnieñ konstrukcji dachowej, orynnowaniem i ob-
róbkami blacharskimi , naprawê tynków wewnêtrznych 
w pomieszczeniach budynku , remont podsufitki, malo-
wanie œcian wewnêtrznych i sufitu, rozebrano nieczynny 
komin, wymieniono drzwi – zewnêtrzne wejœciowe oraz 
wewnêtrzne wejœciowe na salê i korytarz, wymieniono 
stolarkê okienn¹ w przedsionku wraz z wymian¹ pod-
okienników, wyremontowano pomieszczenia toalet, na-
prawiono posadzkê w przedsionku i wykonano ok³adziny 
schodowe z p³ytek mrozoodpornych, naprawiono tynki i 
pomalowano elewacjê zewnêtrzn¹.

Po remoncie ca³y budynek œwietlicy wiejskiej wygl¹da 
estetycznie i imponuj¹co. By³a to najwiêksza w ubieg³ym 
roku inwestycja na obszarach wiejskich.

Prace wykonane zosta³y przez firmê ZPHU DEM-
GRAD – Spó³ka Cywilna na kwotê 91 479,38 z³.

Opr. Urszula Berezowska
Kierownik Wydzia³u RliF

red. LMM.

Œwietlica w D¹browie 
Fina³ procedury inwestycyjnej
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Burmistrz Nowogardu wraz z dyrektorem Zak³adu Kar-
nego w Nowogardzie p³k. Jerzym Dudzikiem, maj¹c na 
uwadze najwa¿niejsze potrzeby placówek oœwiatowych 
i kulturalnych, skierowali na czas ferii zimowych grupê 
osadzonych do wykonania niezbêdnych remontów. I tak 
kapitalny remont holu w NDK wykonuje 9-osobowa grupa 
osadzonych pod nadzorem Paw³a Lembasa. W Szkole Pod-
stawowej nr 1 adaptowane by³y pomieszczenia piwniczne 
na œwietlicê szkoln¹, w Gimnazjum nr 1 remontowane 
by³o 6 toalet, a w Gimnazjum nr 3 odnawiono 2 sale 
lekcyjne. Pracami 12-osobowej grupy w tych szko³ach 
kieruje Jaros³aw Ho³ubowski.

Jak widaæ czas ferii to nie tylko wypoczynek, ale te¿ 
okazja do wykonania wielu po¿ytecznych prac.

MA Frydryk
* * *

Wykorzystaæ przerwê
w zajêciach szkolnych

Prace porz¹dkowe w SP nr 2
Od poniedzia³ku, 23 stycznia br., trwaj¹ prace 

porz¹dkowe w Szkole Podstawowej nr 2 wykonywane 
przez grupê osadzonych z Zak³adu Karnego w Nowo-
gardzie. Sprz¹tane s¹ pomieszczenia piwnic i kot³owni 
z gruzu, œmieci, starych mebli itp. Po sprz¹tniêciu 
tych pomieszczeñ uporz¹dkowana ma zostaæ sala 
lekcyjna nr 4 jak równie¿ osadzeni maj¹ przyst¹piæ do 
uporz¹dkowania terenów wokó³ szko³y. Pozgrabiaæ liœcie, 
posprz¹taæ œmieci poprawiaj¹c wygl¹d i estetykê tych 
terenów. 

11 stycznia br. burmistrz Nowogardu podpisa³ 
porozumienie pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomor-
skim a Gmin¹ Nowogard w sprawie przyznania dotacji 
na realizacjê programu „Pomoc pañstwa w zakresie 
do¿ywiania” w 2012 roku”. Wysokoœæ dotacji przyznanej 
na wniosek burmistrza to 187 tys. z³. Dotacja przeznaczo-
na jest na zapewnienie pomocy w zakresie do¿ywiania 
dzieci do 7 roku ¿ycia, uczniom do czasu ukoñczenia 
szko³y ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom 

Darmowe posi³ki
dla potrzebuj¹cych

znajduj¹cym siê w sytuacjach wymienionych w art. 7 i 
pozosta³ych osób otrzymuj¹cych pomoc na podstawie art. 
7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej, 
w szczególnoœci osobom samotnym, w podesz³ym wieku, 
chorym lub niepe³nosprawnym.

Na realizacjê programu gmina Nowogard zobowi¹za³a 
siê przeznaczyæ 40 % ze œrodków w³asnych przewidy-
wanych kosztów realizacji Programu. Na 2012 rok za-
planowano objêcie pomoc¹ w formie gor¹cych posi³ków i 
zasi³ków celowych na zakup posi³ków 1565 osób (dzieci 
i osoby doros³e). Posi³ki wydawane s¹ w przedszkolach 
(dla dzieci do lat 7), w szko³ach (dla dzieci i m³odzie¿y) 
i w Zarz¹dzie Budynków Komunalnych, ul. 700 lecia 14 
(dla osób samotnych, w podesz³ym wieku, chorych lub 
niepe³nosprawnych).

Nowogardzki Dom Kultury

SP nr 2 w Nowogardzie

Ju¿ po raz jedenasty Kapitu³a „Lauru Cisowego” za-
prasza do wziêcia udzia³u w kolejnej edycji honorowych 
wyró¿nieñ. W tym roku mo¿liwe jest uhonorowanie 
osób indywidualnych, zespo³ów, stowarzyszeñ, firm i 
instytucji z terenu miasta i gminy Nowogard za szcze-
gólne osi¹gniêcia i promowanie Ziemi Nowogardzkiej 
na szczeblu gminy, powiatu, województwa, w kraju i za 
granic¹ w dwóch kategoriach:

1. Biznes i gospodarka 
2. Dzia³alnoœæ spo³eczna 
( w zakresie oœwiaty, kultury, sportu, opieki spo³ecznej, 

opieki zdrowotnej i ochrony œrodowiska)
Kapitu³a mo¿e przyznaæ honorowe wyró¿nienie 

Specjalny ”Laur Cisowy” osobom indywidualnym, 
zespo³om, stowarzyszeniom, firmom i instytucjom, tak¿e 
z zagranicy, za szczególne zas³ugi dla miasta i gminy 

Nowogard oraz promowanie Ziemi Nowogardzkiej. 
Kapitu³a mo¿e równie¿ przyznaæ Z³oty „Laur Ciso-

wy” dla laureata, który w poprzednich latach otrzyma³ 
wyró¿nienie ,,Lauru Cisowego”.

Wymagane jest uzasadnienie zg³oszonej kandyda-
tury i z³o¿enie wniosku do dnia 28 lutego 2012 r. do 
godz. 15:30 w Biurze Obs³ugi Interesanta, pok. nr 5, 
lub przes³anie poczt¹ na adres: Urz¹d Miejski w Nowo-
gardzie, pl. Wolnoœci 1, 72-200 Nowogard, z dopiskiem 
„Laur Cisowy”

Zarz¹dzenie Burmistrza Nowogardu w sprawie powo³ania 
sk³adu Kapitu³y, Regulamin oraz Wniosek o przyznanie hono-
rowego wyró¿nienia zamieszczony jest na stronie internetowej 
www.nowogard.pl , w zak³adce LAUR CISOWY 2011, oraz 
dostêpny w Biurze Obs³ugi Interesanta, pok. nr 5 w Urzêdzie 
Miejskim w Nowogardzie , pl. Wolnoœci 1

Informacji udziela Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i 
Funduszy, tel:913926292, 913926233, pok.209, 210, pl. 
Wolnoœci 5, e-mail: promocja@nowogard.pl.

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Honorowe wyró¿nienie 
„LAUR CISOWY” 

za rok 2011
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Do tradycji i dobrych obyczajów z pocz¹tkiem No-
wego Roku nale¿¹ spotkania w³adz samorz¹dowych ze 
wspó³pracuj¹cymi jednostkami gospodarki komunalnej.

Tak by³o tak¿e w dniu 26 stycznia – w sali posiedzeñ 
ratusza burmistrz Robert Czapla i Przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Antoni Bielida goœcili grupê lokalnych 
przedsiêbiorców. Z zaproszenia skorzystali: Zdzis³aw 
Ajs - firma AZBUD, W³adys³aw B³a¿ewicz – firma Domel, 
Jerzy Furmañczyk – administrator cmentarzy, Gra¿yna 
Grosicka – pe³ni¹ca obowi¹zki kierownika ZBK, Zbigniew 
Gumienny – dzier¿awca k¹pieliska miejskiego, Zbigniew 
RaŸniewski – dzier¿awca targowiska, Wiktor Smoliñski – 
prezes ZUK, Ryszard Sobieralski – prezes PUWiS.

„Przyjmijcie najlepsze ¿yczenia noworoczne dla Was, 
Waszych rodzin i pracowników. Zyczê sobie i Wam dal-
szej, owocnej, wspó³pracy” – powiedzia³ burmistrz Robert 
Czapla proponuj¹c symboliczn¹ lampkê szampana.

Spotkanie up³ynê³o w mi³ej, ciep³ej atmosferze, a w 
rozmowach przewija³y siê plany na najbli¿sze miesi¹ce.

Tekst i foto MA. Frydryk

Noworoczne spotkanie
z przedstawicielami firm

komunalnych

W pierwszych dniach stycznia nowogardzcy maturzyœci 
prze¿yli przedsmak czekaj¹cego ich niebawem egzaminu 
dojrza³oœci. Dwa ostatnie weekendy obfitowa³y bowiem 
w bale studniówkowe, które organizowa³o I Liceum 
Ogólnokszta³c¹ce im. Emilii Gierczak (5 stycznia), Zespó³ 
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych - II Liceum Ogólnokszta³c¹ce 
(14 stycznia) oraz Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. 
Stanis³awa Staszica (13 stycznia).

Piêkne i niezapomniane dla maturzystów uroczystoœci 
rozpoczynaj¹ce siê tradycyjnym Polonezem odby³y siê w 
Restauracji Przystañ (I LO), w Willi Zbyszko (ZSP) oraz 
w auli Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych (II LO).

Na balach zorganizowanych przez I Liceum 
Ogólnokszta³c¹ce oraz przez II Liceum Ogólnokszta³c¹ce 
uczestniczy³y równie¿ w³adze samorz¹dowe Nowogar-
du, które reprezentowa³ Zastêpca Burmistrza Damian 
Simiñski.

Teraz, skoro umilk³y tony studniówkowej muzyki 
nowogardzkim maturzystom pozosta³o ju¿ tylko jedno 
arcywa¿ne zadanie – znakomicie przygotowaæ siê do 
majowej matury i zdaæ j¹ w 100 %!

Tego zatem na rok 2012 naszym drogim maturzystom 
¿yczymy. Zdania egzaminu dojrza³oœci i dostania siê na 
wybrane przez nich kierunki studiów.

Nowogardzkie Bale
Studniówkowe

I LO w Nowogardzie

Zastêpca burmistrza Damian Simiñski podczas Stud-
niówki II LO w Nowogardzie

1 lutego br., w Ratuszu, odby³a siê siê uroczystoœæ 
wrêczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego na-
uczyciela mianowanego. Z r¹k burmistrza Roberta Czapli, 
akt nadania odebra³a pani Anna Kasprzyk z Przedszkola 
Publicznego nr 3 w Nowogardzie. W uroczystoœci uczest-
niczyli równie¿ zastêpca burmistrza Damian Simiñski 
i kierownik wydzia³u Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu 
Marlena Marchewka.

Uroczystoœæ wrêczenia
stopnia awansu zawodowego
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OSP Osowo

Tradycyjnie ka¿dy rok dzia³alnoœci Ochotniczych 
Stra¿y Po¿arnych koñczy siê zebraniem, na którym 
Zarz¹d OSP sk³ada sprawozdanie z dzia³alnoœci. W 
gminie Nowogard akcje sprawozdawcz¹ rozpoczêli dru-
howie z OSP Osowo. W sobotê 21 stycznia w remizie 
stra¿ackiej spotkali siê druhowie miejscowej placówki 
oraz Prezes Gminnych OSP Józef Dobruchowski i 
Komendant Gminny OSP Zygmunt Nawrocki. Zebranie 
otworzy³ naczelnik OSP Osowo druh Stanis³aw Dynarski 
witaj¹c zaproszonych goœci – burmistrza Nowogardu Ro-
berta Czaplê, Naczelnika Wydzia³u do spraw Operacyjno-
Szkoleniowych Komendy Powiatowej PSP kpt. Renatê 
Zamojæin oraz dy¿urnego operacyjnego Powiatowego 
Stanowiska Kierowania Piotra Baczyñskiego.

Przypomnijmy, ze OSP w Osowie powsta³a w 1954 
roku, liczy obecnie 21 czynnych ochotników, a w sk³adzie 
Zarz¹du pracuj¹ : prezes Marian Je¿, naczelnik Stanis³aw 
Dynarski, z-ca naczelnika Krzysztof Borowski oraz se-
kretarz Marcin R¹pa³a.

W 2011 roku stra¿acy z Osowa uczestniczyli w 20 ak-
cjach – 16 razy wyje¿d¿ali do po¿arów, 3 razy likwidowali 
miejscowe zagro¿enia 1 raz przeprowadzili tzw. zbiórkê 
szkoleniow¹. Startowali tak¿e w Powiatowych Zawodach 
Po¿arniczych i zajêli tam dobre 8 miejsce oraz w Halo-
wym Turnieju Pi³ki No¿nej , który ukoñczyli na 5 miejscu. 
W sumie we wszystkich przedsiêwziêciach uczestniczy³o 
100 ratowników. G³ównym przedsiêwziêciem jakie reali-

Roczne zebranie
sprawozdawcze

zowali by³o dokoñczenie budowy drugiego gara¿u, które 
zakoñczono pomyœlnie. Dyskusjê zdominowa³y problemy 
sprzêtowe i organizacyjne. Zadania stawiane przed druha-
mi OSP s¹ coraz trudniejsze, wymagaj¹ specjalistycznego 
przygotowania. Ka¿dy ratownik aby móg³ uczestniczyæ w 
akcjach po¿arowych lub drogowych musi byæ odpowiednio 
przeszkolony. W³aœnie o problemach szkolenia nowych 
ochotników mówi³a pani kapitan Renata Zamojæin. Dzisiaj 
informujemy, ¿e takowy kurs bêdzie przeprowadzony 
wiosn¹, szczegó³y bêd¹ ustalone po przeprowadzeniu 
zebrañ we wszystkich OSP. Sprawy wyposa¿enia to 
przede wszystkim starania o nowy wóz bojowy – d³uga 
dyskusja to szukanie najlepszego, najtañszego i najszyb-
szego rozwi¹zania. Ostateczne decyzje nie zapad³y – po-
informujemy o szczegó³ach gdy zostan¹ wypracowane. 

Wraz z rosn¹cymi zadaniami rosn¹ niestety tak¿e 
wydatki – Utrzymanie OSP jest coraz kosztowniejsze. 
Dla przyk³adu kilka liczb z OSP Osowo: 

– budowa gara¿u tylko w 2011 roku to wydatek 
ok. 51 400 z³, wydatki bie¿¹ce (ubrania, rêkawice, 
he³my, mundury, w¹¿ t³oczny, aparat AirGo) na kwotê 
18 700 z³, czêœci zamienne (œwiece, farby, uszczelki, 
termostat, akumulatory,kanistry itp.) 2 550 z³ rejestracja 
2 pojazdów, przegl¹dy, paliwo i p³yny - ok.6 700 z³. Ra-
zem daje to kwotê ponad 79 tys. z³otych - z tego wydatki 
bud¿etu gminy to kwota 58 589 z³otych

Na zakoñczenie g³os zabra³ burmistrz Robert Czapla 
– dziêkowa³ za zaanga¿owanie i poœwiêcanie wolnego 
czasu dla s³u¿by na rzecz innych, ¿yczy³ sukcesów w 
nadchodz¹cym roku i zapewni³ o wsparciu na jaki mog¹ 
liczyæ druhowie, wsparciu na miarê mo¿liwoœci wyj¹tkowo 
napiêtego bud¿etu.

Tekst i foto Les³aw M. Marek
 

Zapewne niewielu m³odych nowogardzian wie, ze w na-
szym mieœcie mieszka by³a pos³anka Ziemi Nowogardzkiej. 
W dniu 27 czerwca 1969 roku z³o¿y³a œlubowanie i zosta³a 
oficjalnie pos³em V kadencji Sejmu Polskiej Rzeczypospo-
litej Ludowej. Pani Regina Bejma, wówczas mieszkanka 
Lestkowa, prowadz¹ca wraz z mê¿em gospodarstwo rolne 
nigdy nie by³a obojêtna na to co dzieje siê wokó³ i zawsze 
stara³a siê zmieniaæ na lepsze. Aktywnie dzia³a³a w Zjed-
noczonym Stronnictwie Ludowym, by³a cz³onkiem w³adz 
Stronnictwa w Szczecinie.

Dzisiaj mimo podesz³ego wieku wszystko doskonale 
pamiêta i nadal interesuje siê problemami miasta i gminy. 
Jej pragnieniem by³o spotkaæ siê osobiœcie z nowym, 
m³odym i przystojnym (to s³owa pani pose³!) burmistrzem. 

Pani pose³ Regina Bejma - od 
polityki uciec nie mo¿na!

Robert Czapla zadoœæuczyni³ ¿yczeniu pani Reginy i w 
dniu 12 stycznia z³o¿y³ jej wizytê.

Pani Regina przyznaje, ¿e bêd¹c pos³em w tamtym 
systemie dzia³a³a inaczej ale i problemy by³y inne. Wte-
dy trzeba by³o o ka¿d¹ instytucjê i ka¿d¹ inwestycje 
zabiegaæ osobiœcie u odpowiednich ministrów (czy 
dzisiaj jest inaczej?) Burmistrz z zainteresowaniem 
wys³ucha³ opowieœci o zabiegi pani pose³ by w Nowogar-
dzie zachowaæ Dom Kultury, który w³adze wojewódzkie 
planowa³y zamkn¹æ, o jej skutecznych zabiegach w 
Ministerstwie Przemys³u Spo¿ywczego o inwestycjê pod 
nazw¹ „Proszkownia” w nowogardzkiej mleczarni.

Rozmowy nie przerwa³o nawet gotowanie herbaty. A 
opowieœæ o tamtym Nowogardzie i ludziach bêd¹cych 
wówczas elit¹ polityczn¹ i gospodarcz¹ powiatu no-
wogardzkiego by³a fascynuj¹ca. W zwierzeniach by³a 
te¿ nutka nostalgii i zawodu – pani Regina nie potrafi 
zrozumieæ dlaczego tak piêkne i dobrze prosperuj¹ce 
zak³ady musia³y upadaæ lub byæ sprzedawane za bezcen. 
Tamtego Nowogardu niestety ju¿ nie ma.

A ¿ycie osobiste? Pani Regina czuje siê dobrze, jest 
samodzielna, interesuje siê rodzinami swoich dzieci, 
pilnuje by wnuczki i wnukowie byli aktywni, by chodzili 
na wybory (Byli i wybrali po myœli pani Reginy!). By³y 
smutne wynurzenia o chorobie najbli¿szej i sentymen-
talna opowieœæ o meblach (s³u¿¹ do dzisiaj)) kupowa-
nych w Gryficach i wiezionych do Lestkowa na wozie 
drabiniastym.

Domowe ciasto i rarytas – suszone jab³ka, specjalnoœæ 
pani Reginy dope³ni³y niekoñcz¹cych siê opowieœci. Jako 
obserwator tego spotkania wiem, ze nie by³o ono ostatnie. 
100 lat pani Regino!

Tekst i foto LMM
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Mi³ym akcentem zakoñczy³ siê miniony rok dla 
uczestników kó³ek plastycznych Nowogardzkiego Domu 
Kultury. Na Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. 
„Moje spotkanie z folklorem”, dzieci i m³odzie¿ z sekcji 
malarskich NDK odnios³y jakby nie by³o spory sukces. 
W konkursie zorganizowanym w Rybniku (woj. œl¹skie) 
przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Przygoda”, prace 
plastyczne z NDK zosta³y nagrodzone i wyró¿nione.

I tak w kategorii m³odzie¿owej nagrodê otrzyma³a 
Joanna Mielewczyk, a wyró¿nienie Marta Koz³owska. W 
kat. dzieciêcej wyró¿niono Juliê Kiedrowsk¹.

Ponadto dyplomy z kwalifikacj¹ do wystawy pokon-
kursowej otrzymali:

- Piotr Kufta i Michalina ¯elaznowska w kategorii 
m³odzie¿owej;

- Alicja Jêdrasik i Karolina Sawicka w kategorii 
dzieciêcej.

Fina³ konkursu mia³ miejsce 8 grudnia 2011 roku, 
ale wyniki wraz z upominkami dopiero niedawno dotar³y 
do adresatów. List gratulacyjny za przygotowanie prac 
konkursowych otrzyma³a Zofia Frydryk, instruktor pla-
styczny NDK.

I jak tu nie cieszyæ siê, ¿e w Nowogardzie roœnie nowe, 
utalentowane pokolenie plastyków.

Tekst i foto MA Frydryk

Z pani¹ Zofi¹ Frydryk – st. instruktorem ds. plastyki 
Nowogardzkiego Domu Kultury rozmawia Les³aw M. 
Marek.

Jest pomieszczenie w NDK,które od lat cieszy siê 
zas³u¿on¹ renom¹ wœród dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e 
doros³ych- to pracownia plastyczna od 36. lat prowa-
dzona przez pani¹ Zofiê Frydryk, osobê ca³ym sercem 
zaanga¿owan¹ (cokolwiek to dzisiaj znaczy) w to, co robi. 
Ca³e doros³e ¿ycie poœwiêci³a upowszechnianiu malar-
stwa i rysunku wœród dzieci i m³odzie¿y. Za osi¹gniêcia 
w pracy zawodowej oraz zas³ugi w promowaniu Ziemi 
Nowogardzkiej w 2003 roku zosta³a uhonorowana „Lau-
rem Cisowym”.

LMM. Czy cieszy pani¹ kolejny sukces swoich wy-
chowanków na Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
w ubieg³ym roku?

Z.F. Pewnie, ¿e cieszy, a która nagroda nie cieszy? 
Najbardziej zadowolone i uszczêœliwione s¹ dzieci. Dla 
nich to du¿a satysfakcja i motywacja do dalszej pracy.

LMM. Kiedy odkry³a pani w sobie artystyczne 
zdolnoœci?

Z.F. To nie ja je odkry³am, ale moja wychowawczyni 
w szóstej klasie Szko³y Podstawowej w Koœciuszkach. 
Zauwa¿y³a, ¿e bardzo dobrze rysujê i zachêci³a mnie do 
dalszej nauki w szkole plastycznej.

LMM. Skorzysta³a pani z dobrej rady?
Z.F. Wybra³am Pañstwowe Liceum Sztuk Plastycz-

nych w Szczenie, poniewa¿ w tamtych odleg³ych cza-

Sukces
to systematyczna praca

Malowanie - nie tylko
radoœæ tworzenia,

ale i promocja miasta

Joanna Mielewczyk

Julia Kiedryñska Michalina ¯elaznowska

Karolina Sawicka i Alicja Jêdrasik
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sach by³a to jedyna i wymarzona przeze mnie szko³a 
artystyczna w ca³ym by³ym woj. szczeciñskim.

LMM. Co szczególnego utkwi³o pani w pamiêci z 
plastycznej edukacji?

ZF. Moimi nauczycielami byli prawdziwi fachowcy 
w ka¿dej dziedzinie, niektórzy jeszcze sprzed wojny. 
Do ulubionych profesorów nale¿eli : pan Wróbel od 
liternictwa i kompozycji, pani Toruñska od rzeŸby i 
niezapomniany pan Guido Reck od malarstwa. Historia 
lubi siê powtarzaæ i obecnie uczennice z mojego ko³a 
plastycznego chodz¹ do tej samej szko³y.

LMM. Jakie by³y pocz¹tki pracy zawodowej po 
ukoñczeniu tej zas³u¿onej placówki artystycznej?

Z.F. W by³ym Powiatowym, a obecnie Nowogardz-
kim Domu Kultury pracujê od samego pocz¹tku. Tu 
za³o¿y³am pierwsze ko³o plastyczne w 1975 roku. Zain-
teresowania œrodowiska tego rodzaju form¹ przeros³o 
moje oczekiwania-tylu by³o chêtnych. Musia³am za³o¿yæ 
drug¹ sekcjê plastyczn¹ dla m³odzie¿y.

LMM. Ilu uczestników mog³o siê przewin¹æ przez pani 
pracowniê przez tak d³ugi czas?

Z.F. Rocznie oko³o 40 osób, a po przemno¿eniu przez 
36 lat daje to liczbê oko³o 1 500 uczestników

LMM. Imponuj¹cy wynik! A ilu z nich jeszcze pani 
pamiêta?

Z.F. Z sympati¹ wspominam Dorotê Bo¿yszkowsk¹, 
Olê Kantor, Ewê £aszuk Igê Nowak, Karolinê Mysiak, 
Aniê Marcinkiewicz, Monikê Zajdê, Aniê ¯elaznowsk¹ 
i wielu, wielu innych. Wiêkszoœæ moich podopiecznych 
ukoñczy³o lub koñczy wy¿sze uczelnie o kierunkach 
artystycznych, ale nie tylko.

LMM. Jest pani rekordzistk¹, jeœli chodzi o iloœæ 
nagród otrzymywanych w konkursach krajowych i za-
granicznych. Proszê prze³amaæ skromnoœæ i coœ o nich 
opowiedzieæ.

Z.F. Nie lubiê siê chwaliæ ale z pewnoœci¹ nie by³y 
to lata stracone. Powiem nieskromnie – prace dzieci 
i m³odzie¿y z NDK ka¿dego roku zdobywa³y ileœ tam 
nagród, od wyró¿nieñ po Grand Prix na ró¿nych kon-
kursach, przegl¹dach i festiwalach krajowych oraz 
miêdzynarodowych.

LMM. Czy dzieci odziedziczy³y po matce uzdolnienia 
artystyczne?

Z.F. Bakcykl malarski po³knê³a moja córka Jowita, 
która jest zdobywczyni¹ kilku presti¿owych nagród 
krajowych i zagranicznych, m.in. Grand Prix w Berlinie 
Obecnie uzyska³a absolutorium na Zachodniopomor-
skim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, na 
Wydziale Architektury Krajobrazu i przygotowuje siê do 
obrony pracy dyplomowej.

LMM. Jaka jest pani osobista definicja sukcesu?
Z.F. Sukces to systematyczna ciê¿ka praca, gdzie nie 

mo¿na pozwoliæ sobie na spoczêcie na laurach i odcina-
niu kuponów z przesz³oœci. Trzeba daæ z siebie wszystko, 
czêsto kosztem ¿ycia osobistego, ¿eby konsekwentnie 
kszta³towaæ u m³odego pokolenia wra¿liwoœæ na piêkno.

LMM. Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê dalszych suk-
cesów. 

W tym roku ferie bez œniegu zorganizowane przez 
NDK trwa³y od 16 do 20 stycznia 2012 roku. Jak nam 
powiedzia³a Barbara  róbek, instruktorka i koordynator 
- ferie by³y bardzo udane, absorbuj¹c wolny czas uczest-
ników do maximum. Ka¿de dziecko chêtnie uczestniczy³o 
w zajêciach artystycznych takich jak: plastyka, ceramika, 
taniec, zajêcia ekologiczne, oraz aerobik prowadzone 
przez wykwalifikowan¹ kadrê instruktorsk¹. W cza-
sie przerw wszystkie dzieci mia³y zapewniony s³odki 
poczêstunek oraz ciep³y posi³ek. Patrz¹c na uœmiechniête 
buzie dzieci nie zauwa¿y³em niezadowolonych. I tak 
trzymaæ! 

Tekst i foto MA Frydryk

Zakoñczy³y siê ferie
w Nowogardzkim  

Domu Kultury
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Nowogard, dnia 25 stycznia 2012 r. 

WYKAZ 
Nieruchomoœci przeznaczonej do dzier¿awy zgodnie z art.13 
i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,  poz. 651 z póŸ. 
zm.) 

Po³o¿enie nieruchomoœci - Dzia³ka nr 90/2, obrêb nr 3 No-
wogard, przy ul. 3 - Maja 41.
Oznaczenie nieruchomoœci wg ksiêgi wieczystej - 23610.
Powierzchnia lokalu w m2 - 35,38m2.
Opis nieruchomoœci - Lokal u¿ytkowy wyposa¿ony w 
instalacjê: wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹  oraz elektryczn¹.
Forma dzier¿awy - Przetarg nieograniczony.
Cena wywo³awcza stawki czynszu za 1 m2 - 5,00z³.
Post¹pienie przetargowe - 1,00 z³.
Stan w³adania - najem.
Wykaz podano do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni
tj. od dnia 25 stycznia 2012 r. do dnia 14 lutego 2012 r.

Sobota 14 stycznia zapewne na d³ugo zapad-
nie w pamiêæ dzieciom ze Œwierczewa. Szczególnie 
tym najm³odszym. Najpierw ze zdolnymi mamusiami 
pracowa³y w domu, by przygotowaæ balowe stroje - na par-
kiecie w œwietlicy mo¿na wiêc by³o podziwiaæ prawdziw¹ 
rewiê mody i upodobañ najm³odszych – od ksiê¿niczek 
po Batmana.

Równie¿ wyj¹tkowe przygotowanie „wodzireja” czyli 
pana Leszka Szpona doskonale trafia³o w upodobania 
tancerzy – tylko siê bawiæ i … czekaæ na Œwiêtego 
Miko³aja...

Przyjecha³ te¿ Miko³aj (podobno z dalekiego œwiata 
œci¹gnê³a go pani so³tys Armata)– za spóŸnienie przepra-
sza³ bo nie ma œniegu, a Rudolf nie potrafi ci¹gn¹c sañ po 
asfalcie.. By³ za to bardzo hojny, uzna³, ¿e wszystkie dzieci 
by³y grzeczne i wrêczy³ ponad 40 paczek. W imprezie 

Miko³aj w Œwierczewie
Pani so³tys, gdy potrzeba, przychyli dzieciom nieba...

uczestniczy³ pan burmistrz Robert Czapla – dosta³ nawet 
prezencik od Miko³aja, ale nie tak za darmo – najpierw 
musia³ tañczyæ d³ugo, d³ugo, a na koniec wyrecytowaæ 
wierszyk.

Tekst i foto LMM

W poniedzia³ek 30 stycznia burmistrz Robert Czapla 
spotka³ siê z so³tysami gminy Nowogard.

Nie by³o to jednak spotkanie kurtuazyjne jak 
sugerowa³by tytu³. Burmistrzowi towarzyszyli kierowni-
cy wydzia³ów Urszula Berezowska, Ewa Jakubcewicz i 
Tadeusz Fiejdasz.

Na pocz¹tek burmistrz przypomnia³ o wnioskach w 
sprawie zwrotu podatku VAT od paliwa rolniczego, ape-
lowa³ o dotrzymywanie terminów. 

Nastêpnie omawiano sprawy zwi¹zane z pozyskiwa-
niem funduszy na ma³e projekty w ramach RPO oraz 
bie¿¹ce problemy zg³aszane przez so³tysów.

So³tys ¯abowa pani Ma³gorzata Stañczyk pyta³a o 
procedurê likwidacji Wiejskiej Biblioteki i przeznaczenie 
tego lokalu na œwietlicê, pani Monika Pêka³a interesowa³a 
siê stopniem zaawansowania prac nad przygotowaniem 
remontu œwietlicy w Wierzbiêcinie, podobny problem 
wystêpuje w S³ajsinie z adaptacj¹ przydzielonego po-
mieszczenia. So³tys ̄ abówka pan Henryk Gibki zg³asza³ 
postulat mieszkañców odnoœnie za³o¿enia oœwietlenia, a 
pan Sebastian ¯ywica sprawy chodnika w S³ajsinie. Na 
powy¿sze problemy odpowiadali kierownicy wydzia³ów 
wyjaœniaj¹c stosowne procedury b¹dŸ udzielaj¹c wska-
zówek co nale¿y wykonaæ.

Poruszane by³y kwestie (zadawnione!), które bur-
mistrz Robert Czapla nazwa³ problemami wspó³pracy 
z odpowiednimi organami starostwa – naprawa dróg 
powiatowych oraz wycinka drzew przy tych drogach.

Podczas spotkania g³os zabiera³ równie¿ komendant 
policji w Nowogardzie pan Leszek Nowak, który najwiêcej 
czasu poœwiêci³ nowej ustawie o ochronie zwierz¹t, 
akcentuj¹c szczególnie artyku³y ustawy dotycz¹ce 
mieszkañców wsi i apelowa³ o dog³êbne zapoznanie siê 
z ustaw¹., by nie byæ nara¿onym na dolegliwe konse-
kwencje. Komendant apelowa³ równie¿ o wspó³pracê w 
dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeñstwa – prosi³ 
o wskazywanie miejsc szczególnie niebezpiecznych, aby 
patrole by³y wyposa¿one w dobr¹ znajomoœæ zagro¿eñ.

Przyszed³ czas na to co napisano w tytule – przy 
symbolicznej lampce szampana Robert Czapla wyg³osi³ 
toast - dziêkujê Wam za zaanga¿owanie w tê trudn¹, 
czêsto niewdziêczn¹ spo³eczn¹ pracê so³tysa, za 
wype³nianie coraz szerszej gamy obowi¹zków, za zwy-
czajn¹ troskê o dobro mieszkañców. ¯yczê sukcesów 
w pracy spo³ecznikowskiej, zdrowia, zgody i harmonii 
w ¿yciu prywatnym, dobrej wspó³pracy z gmin¹ i staro-
stwem, i zwyczajnie – niech ka¿dy dzieñ bêdzie lepszy 
od poprzedniego.

Tekst i foto LMM

Noworoczne spotkanie
z so³tysami
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Burmistrz Nowogardu
og³asza nabór na wolne stanowisko urzêdnicze

inspektor w wydziale Gospodarki Nieruchomoœciami,
Geodezji i Rolnictwa 

 
Wymagania niezbêdne:                                          
1. Wykszta³cenie wy¿sze preferowane ekonomiczne, prawnicze lub 
administracyjne
2. Co najmniej trzy lata sta¿u pracy 
3. Znajomoœæ przepisów ustawy o samorz¹dzie gminnym, ustawy o 
gospodarce nieruchomoœciami, prawo geodezyjne i kartograficzne, 
ustawa o finansach publicznych 
4. Umiejêtnoœæ bieg³ej obs³ugi komputera i sprzêtu biurowego
5. Dobry stan zdrowia
6. Obywatelstwo polskie
7. Kandydat ma pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzysta 
z pe³ni praw publicznych
8. Kandydat nie by³ skazany prawomocnym wyrokiem s¹du za 
umyœlne przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne 
przestêpstwo skarbowe 
9. Nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe: 
1. Umiejêtnoœæ pracy w zespole

Zakres  zadañ wykonywanych na ww. stanowisku:
1. Dzier¿awa gruntów komunalnych
2. Sporz¹dzanie wykazów na dzier¿awê mienia komunalnego
3. Przygotowywanie i og³aszanie przetargu na dzier¿awê nieruchomoœci
4. Sporz¹dzanie umów dzier¿awy i kontrola ich wykorzystania 
5. Sporz¹dzanie faktur do umów dzier¿awy
6. Prowadzenie numeracji porz¹dkowej nieruchomoœci miasta i gminy

Warunki pracy na danym stanowisku:
Czêste kontakty z interesantami, sytuacje stresowe, koniecznoœæ szyb-
kiego reagowania i podejmowania decyzji.

WskaŸnik zatrudnienia osób niepe³nosprawnych w Urzêdzie Miejskim 
w Nowogardzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 
spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych w grudniu 2011r. 
wyniós³ – 5,97%.

Wymagane dokumenty:
1. ¯yciorys (CV)
2. List motywacyjny

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj¹cej siê o zatrudnienie 
4. Kopie dokumentów poœwiadczaj¹cych wykszta³cenie
5. Kopie dokumentów potwierdzaj¹cych sta¿ pracy – œwiadectwa pracy 
lub zaœwiadczenie od pracodawcy je¿eli kandydat jest w stosunku pracy 
6. Kserokopia dokumentu potwierdzaj¹cego niepe³nosprawnoœæ (doty-
czy kandydatów, którzy zamierzaj¹ skorzystaæ z uprawnienia, o którym 
mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach 
samorz¹dowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z póŸn. zm.).
7. Kopie innych dokumentów o posiadanych certyfikatach, kwalifikacjach 
i umiejêtnoœciach
8. Oœwiadczenie kandydata, ¿e kandydat nie by³ skazany prawomocnym 
wyrokiem s¹du za umyœlne przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicz-
nego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe
9. Aktualne zaœwiadczenie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do 
wykonywania pracy na wskazanym stanowisku
10. Oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o 
treœci: „Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw¹ z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych”
10. Oœwiadczenie o treœci: „oœwiadczam, ¿e posiadam pe³n¹ zdolnoœæ 
do czynnoœci prawnych oraz korzystam z pe³ni praw publicznych”

Oferty zawieraj¹ce wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ do dnia 10 
lutego 2012r. do godz. 15.30 w zamkniêtych, opatrzonych imieniem i 
nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na stanowisko inspektora 
w wydziale Gospodarki Nieruchomoœciami, Geodezji i Rolnictwa” w 
Urzêdzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolnoœci 1 (pok. nr 10). Nie ma 
mo¿liwoœci przyjmowania dokumentów drog¹ elektroniczn¹.
Dokumenty, które wp³yn¹ do Urzêdu po wy¿ej okreœlonym terminie nie 
bêd¹ rozpatrywane. 
Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Ewa Jakubcewicz nr 
tel. (091)3926225.
Na stanowisku przewiduje siê wynagrodzenie miesiêczne do 2000 z³ 
brutto.

Kandydaci, którzy spe³ni¹ wymagania formalne, zostan¹ telefonicznie 
zaproszeni na test i rozmowê kwalifikacyjn¹. Dane zakwalifikowanych 
kandydatów do naboru zostan¹ umieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie.
Urz¹d Miejski w Nowogardzie zastrzega mo¿liwoœæ zatrudnienia 
wybranego/nej kandydata/tki na czas okreœlony a nastêpnie na czas 
nieokreœlony.

Informacja o wynikach naboru bêdzie umieszczona na stronie interneto-
wej Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie.

 
Zarz¹d Budynków Komunalnych 

 Nowogardzie 
Og³asza I przetarg nieograniczony na dzier¿awê lokali u¿ytkowych 
zlokalizowanych na terenie ZBK Nowogard przy ul .700-Lecia 14

1.Gara¿ nr 9
Powierzchnia u¿ytkowa po 79,40 m 2 - na okres do 6 lat.
Cenê wywo³awcz¹ stawki czynszu za 1m2 powierzchni lokalu 
ustala siê na 5 z³. Post¹pienie przetargowe wynosi 1 z³.
Przystêpuj¹cy do przetargu winni wp³aciæ wadium w wysokoœci po 
1464,93 z³ (3x czynsz miesiêczny wg. stawki wywo³awczej + 23% 
VAT). /za lokal nr 9/

2.Gara¿ nr 10 Powierzchnia u¿ytkowa 38 m2 - na okres 6 lat .
Cenê wywo³awcz¹ stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni lokalu 
ustala siê na 5 z³.
Post¹pienie przetargowe wynosi 1 z³.
Przystêpuj¹cy do przetargu winni wp³aciæ wadium w wysokoœci 
701,10 z³/3x czynsz miesiêczny wg stawki wywo³awczej + 23% 
VAT)./ /za lokal nr 10/ Gara¿ wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹.

3. Lokal po by³ej stolarni.
Powierzchnia u¿ytkowa po 186 00m 2 - na okres 6 lat.
Cenê wywo³awcz¹ stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu 
ustala siê na 6 z³.
Post¹pienie przetargowe wynosi 1 z³.

Przystêpuj¹cy do przetargu winni wp³aciæ wadium w wysokoœci po 
4118,04 z³ /3x czynsz wg stawki wywo³awczej + 23% VAT)/za lokal/.

Wadium nale¿y wp³aciæ na rachunek w PKO S.A I O/Nowogard 
nr 12 12 40 38 84 1111 0000 42 09 23 82 najpóŸniej do dnia 
9.02.2012 r. godz.14.00.
Osoby przystêpuj¹ce do przetargu winny mieæ uregulowane 
zobowi¹zania finansowe wobec wynajmuj¹cego (ZBK)
W przypadku wygrania przetargu wp³acone wadium zostanie w 
ca³oœci zaliczone na poczet czynszu . 
W przypadku przegrania przetargu wp³acone wadium zostanie 
wyp³acone w ca³oœci w ci¹gu trzech dni po zamkniêciu przetargu . 
Osobie, która wygra przetarg , a uchyli siê od zawarcia umowy 
dzier¿awnej, wp³aconego wadium nie zwraca siê . 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 10.02.2012 r. o godzinie 9.00w bu-
dynku ZBK w Nowogardzie ul.700-Lecia 14 –œwietlica . 

Najemca zobowi¹zany bêdzie do ponoszenia kosztów zu¿ycia 
energii elektrycznej/dot.gara¿u nr 6/ , wywozu nieczystoœci sta³ych, 
podatku od nieruchomoœci, niezale¿nie od p³acenia czynszu najmu 
z 23% podatkiem VAT. 

Kierownik ZBK mo¿e odwo³aæ przetarg podaj¹c do publicznej 
wiadomoœci uzasadnione przyczyny. 

p.o Kierownika ZBK
Gra¿yna Grosicka
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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, 91 579 05 63

- Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz z-ca burmistrza Damian 
Simiñski przyjmuj¹ w sprawach skarg i wniosków w ka¿dy poniedzia³ek 
w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.45.
- Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida przyjmuje 
interesantów w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 17.00-18.30.
- Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów odbywa 
siê w Wydziale Kancelarii, pok. nr 8, I piêtro, pl. Wolnoœci 1.
Informacje o pracy Urzêdu Miejskiego:bip.nowogard.pl 
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl 

Biuletyn „Wiadomoœci Samorz¹dowe” mo¿na 
otrzymaæ w nastêpuj¹cych punktach:

1. Urz¹d Miejski w Nowogardzie-Biuro Obs³ugi Interesantów, Pl. 
Wolnoœci 1, pok. 5; 2. so³ectwa; 3. Nowogardzki Dom Kultury, Pl. 
Wolnoœci 7, 4. Powiatowy Urz¹d Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolnoœci 
9; 5. 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 „DELIKATE-
SY”, 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

Nowogard 9.01.2012r.
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm) oraz 
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie 
nieruchomoœci (Dz. U. z 14 wrzeœnia 2004r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu
Og³asza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzeda¿ lokalu 

u¿ytkowego nr 2 wraz z udzia³em 436/1000 w czêœciach wspólnych 
budynku i oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste dzia³ki, po³o¿onej w 

obrêbie S³ajsino 10a gm. Nowogard.
Przedmiotem sprzeda¿y jest nieruchomoœæ w udziale 436/1000, 
po³o¿ona w obrêbie S³ajsino 10a gm. Nowogard w tym: 
- lokal u¿ytkowy nr 2 sk³adaj¹cy siê z dwóch pomieszczeñ o ³¹cznej 
powierzchni u¿ytkowej 40,15 m2 i udzia³em w czêœciach wspólnych 
budynku, urz¹dzeniach;
- udzia³ w prawie u¿ytkowania wieczystego dzia³ki nr 18 o pow. 768 m2 
Budynek w zabudowie zwartej, nie podpiwniczony parterowy z podda-
szem nie u¿ytkowym (strych).
Mo¿liwoœæ uzbrojenia nieruchomoœci w urz¹dzenia infrastruktury tech-
nicznej: w instalacjê elektryczn¹, wodn¹.
Instalacja sanitarna – zbiornik bezodp³ywowy.
Nieruchomoœæ po³o¿ona jest we wsi S³ajsino, z dobrym dostêpem 
i dojazdem, drog¹ g³ówn¹ – utwardzon¹.Bezpoœrednie s¹siedztwo 
nieruchomoœci – zabudowa zagrodowa, pola uprawne.
Lokal u¿ytkowy nr 2 nie posiada wejœcia.
Bezpoœrednie wejœcie do sprzedawanej nieruchomoœci ustalone jest 
przez pomieszczenie, które stanowi w³asnoœæ osoby fizycznej.
Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ KW Nr 
SZ1O/00030138/4 i nie jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi 
prawami osób trzecich ani hipotekami.
Dzia³ka nr 18 o pow. 768 m2 w udziale 436/1000 oddana zostanie w 
u¿ytkowanie wieczyste do dnia 29.01.2101r. 
Przetarg ogranicza siê do u¿ytkownika wieczystego dzia³ki nr 18 oraz 
w³aœcicieli, których dzia³ki bezpoœrednio przylegaj¹ do sprzedawanej 
nieruchomoœci. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 17.02.2012r. o godz. 10.00 w sali obrad 
Komisji Rady Miejskiej /I piêtro/ Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie 
Plac Wolnoœci 1.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci - 10.648,00 z³. 
 w tym:
- lokal u¿ytkowy wraz z udzia³em 436/1000.
 w czêœciach wspólnych budynku, urz¹dzeniach - 4.842,00 z³.
 - udzia³ 463/1000 w dzia³ce - 5.806,00 z³.
post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej tj. 110,00 z³ 
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Przetarg bêdzie wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników przetargu, 
a rozstrzygniecie jego pozytywne, je¿eli przynajmniej jeden uczestnik 
zaoferuje co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej ceny wywo³awczej. 
I op³ata za u¿ytkowanie wieczyste dzia³ki wynosi 25% ceny dzia³ki 
uzyskanej w drodze przetargu wraz z nale¿nym podatkiem VAT.
Op³ata roczna za u¿ytkowanie wieczyste dzia³ki wynosi 3% uzyskanej 
ceny dzia³ki wraz z nale¿nym podatkiem VAT, p³atna do 31 marca 
ka¿dego roku przez ca³y okres trwania u¿ytkowania wieczystego. 
Wznowienie granic dzia³ki nabywca wykona we w³asnym zakresie.
Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady ukryte 
nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ na podstawie po-
siadanych dokumentów prawnych. 

Do ceny nieruchomoœci doliczone bêd¹ koszy przygotowania 
nieruchomoœci do sprzeda¿y w wysokoœci tj. za wycenê dzia³ki - 250,00 
z³., za wycenê lokalu u¿ytkowego - 320,00 z³., koszty kartograficzne – 
26,64 z³ oraz koszty geodezyjne 1.280,00 z³. (podstawa – Uchwa³a Nr 
V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie 
zasad gospodarowania nieruchomoœciami komunalnymi).
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w 
wysokoœci 10% wartoœci nieruchomoœci tj. 1.100,00 z³ w kasie Urzêdu 
Miejskiego najpóŸniej do dnia 14.02.2012r. do godz. 1430 lub na konto: 
Grupa PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.
Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê wp³ywu œrodków pieniê¿nych 
na w/w konto urzêdu.
Dokument potwierdzaj¹cy wp³acenie wadium nale¿y okazaæ komisji 
przetargowej przed przyst¹pieniem do przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokument to¿samoœci.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ polskie osoby prawne i fizyczne oraz 
cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomoœci przez 
cudzoziemców je¿eli wp³ac¹ wadium w podanej wysokoœci oraz w 
okreœlonym terminie i miejscu.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet 
nabycia nieruchomoœci.
Podpisanie umowy notarialnej nast¹pi w terminie jednego miesi¹ca od 
dnia przeprowadzonego przetargu.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci 
wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli siê od zawarcia umowy notarial-
nej, wp³aconego wadium nie zwraca siê.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie po-
wiadomiony najpóŸniej w ci¹gu 21dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu.
Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu 
zawarcia umowy notarialnej bez mo¿liwoœci roz³o¿enia na raty.
Z dniem podpisania umowy w formie aktu notarialnego na nabywcê 
przechodz¹ wszelkie ciê¿ary i korzyœci zwi¹zane z nieruchomoœci¹. 
Burmistrz Nowogardu mo¿e odwo³aæ przetarg podaj¹c do publicznej 
wiadomoœci uzasadnione przyczyny.
Nieruchomoœæ zosta³a ujêta w wykazie – nieruchomoœci przeznaczonej 
do sprzeda¿y zgodnie z art. 13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomoœciami.
Termin do z³o¿enia wniosku przez osoby, którym przys³uguje 
pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœciami na podstawie art. 34 ust. 
1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami up³yn¹³ 26.12.2011r. 
Og³oszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.
bip.nowogard.pl.
Szczegó³owych in formacj i  udz ie la  Wydzia ³  Gospodark i 
Nieruchomoœciami, Geodezji i Rolnictwa Urzêdu Miejskiego w Nowo-
gardzie, Plac Wolnoœci 1, tel. 091-39-26-225.


