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Dokończenie na str. 3

KSS LOK „Tarcza” Goleniów pod lupą trenera kadry

Perspektywy rozwoju sekcji strzeleckiej
W czwartek, 5 kwietnia zastępca burmistrza Damian 

Simiński gościł w ratuszu trenera kadry narodowej strze-
lectwa sportowego Andrzeja Kijowskiego, któremu towa-
rzyszył prezes klubu „Tarcza” Goleniów Michał Buniak. 

Głównym celem wizyty była ocena obiektów, na jakich trenują 
członkowie nowogardzkiej sekcji strzeleckiej oraz zapoznanie się 
z aktualnymi problemami klubu strzeleckiego. Jak powiedział tre-

ner Kijowski znajomość możliwości poszczególnych klubów jakie 
działają na terenie kraju pozwala mu na efektywne podejmowa-
nie decyzji kadrowych – wszak trener w dużej mierze decyduje 
o powoływaniu do kadry narodowej, a o naszym klubie KSS LOK 
„Tarcza” Goleniów w kraju mówi się dużo i dobrze. Klub może po-
szczycić się zawodnikami, którzy swoimi sukcesami zapracowali 
na powołanie do kadry. W kadrze mężczyzn - karabin wśród 12 za-
wodników jest Sebastian Rąbalski (ur. w 1990 r), w kadrze junior – 
karabin wśród 7 kadrowiczów Marcin Majka (ur. w 1995 r.), a w ka-

Ruszają kolejne inwestycje drogowe
Realizując postulaty mieszkańców opracowano kolejny plan cząstkowych remontów dróg i chodników. W dniu 11 

kwietnia burmistrz Robert Czapla w towarzystwie kierownika Wydziału 

G K M i O Ś   Tadeusza Fiejdasza oraz wykonawcy planowa-
nych robót Zdzisława Ajsa (firma AZBUD wygrała przetarg na 
tego typu prace) wizytował wybrane miejsca remontów, aby 
ustalić zakres prac i rodzaj materiałów

Już dzisiaj wiadomo, że w pierwszej kolejności prowadzo-
ny będzie remont chodnika biegnącego wzdłuż budynku skle-
pu Media Expert przy  placu Wolności oraz prace przy wejściu 
na skatepark od strony ul. Blacharskiej.

Chodnik wykonany będzie na całej długości z kostki polbruk
Tereny wokół skateparku są wyrównywane i posiana zostanie trawa. 
Wejście zostanie podniesione i wydłużone do jezdni ulicy.

Dokończenie na str. 2
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Dokończenie ze str. 1

Ruszają kolejne inwestycje drogowe

Ponadto przeanalizowane zostaną możliwości techniczne i finansowe wykonania remontu jezdni do Gardnej oraz ul. Piłsudskiego (dojazdy do po-
sesji nr 11 i 12).

Ulica 15 Lutego – Po uzgodnieniu wjazdów na posesje wspólnoty miesz-
kaniowej dokończenie chodnika do skrzyżowania z ulicą Żeromskiego 

Tekst i foto LMM

 Ulica Rzeszowskiego. Nowe chodniki polbrukowe po obu stronach ulicy – idąc od miasta po lewej koło przystanku busów aż do przystanku PKS i po 
prawej od baru do zakończenia sadu poczty.

Położona będzie nowa nawierzchnia asfaltowa alejek pod murami –  
od zejścia z ul. Czarneckiego aż do końca czyli w rejon skateparku.

 Ulica Młynarska – naprawa chodnika po prawej stronie (idąc od ul 15 
Lutego) metodą wymiany uszkodzonych obecnych płyt i uzupełnianie 
innymi z odzysku

 Ulica Nadtorowa. Chodnik po prawej stronie od zejścia z przejazdu na 
wysokość wejścia na cmentarz
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drze junior – pistolet wśród 9 wybrańców 
z całego kraju Mateusz Wojtala (ur. w 1993 
r.). Roczniki urodzenia podaję po to, by 
uzmysłowić Czytelnikom i zawodnikom, że 
już w młodym wieku można osiągać wyni-
ki rokujące sukcesy w tej dyscyplinie.

Celem każdego zawodnika upra-
wiającego sport wyczynowy są Igrzyska 
Olimpijskie – start na Olimpiadzie nobili-
tuje i umieszcza w historii danej dyscypli-
ny. Pan Andrzej Kijowski z zadowoleniem 
przedstawiał swoją karierę trenerską i 
sukcesy. Na Olimpiadę trzeba się zakwali-
fikować czyli wypełnić odpowiednie nor-
my. Kwalifikacje zdobywa się zajmując 
odpowiednie miejsca w Mistrzostwach 
Świata, Pucharze Świata i Mistrzostwach 
Europy. O wysokim poziomie naszych 
pań świadczy fakt, że wychowanki pana 
Andrzeja zdobywały kwalifikacje i starto-

wały z sukcesami na 5 ostatnich olimpia-
dach (Barcelona, Atlanta, Sydney, Ateny 
i Pekin). Największe osiągnięcie to pa-
miętny złoty medal Renaty Mauer – Ró-
żańskiej zdobyty pierwszego dnia igrzysk 
w Atlancie. Również na tegoroczne 
Igrzyska w Londynie cztery zawodniczki, 
podopieczne naszego gościa wywalczyły 
kwalifikacje.

Polski Związek Strzelectwa Sportowe-
go musi dostosowywać swoje działania do 
aktualnej sytuacji społecznej w kraju - w 
dobie komputerów coraz mniej młodzieży 
poświęca się wyczynowemu uprawianiu 
sportu (nie tylko w strzelectwie) dlate-
go dużą rolę mogą odegrać małe kluby z 
mniejszych miejscowości – duże ośrodki z 
doskonałą bazą (Wrocław, Bydgoszcz) na-
dal będą wiodącymi, ale młodzież w tych 
miastach znajduje atrakcyjniejsze zainte-
resowania.

Prezes klubu „Tarcza” pan Michał Bu-
niak zapoznał viceburmistrza z planami na 
obecny sezon, po czym omawiano sposo-
by wspomożenia sekcji – chodzi szczegól-
nie o doposażenie w broń strzelecką, która 
jest bardzo droga w porównaniu z innym 
sprzętem sportowym. Problemy te przed-
stawił gospodarz obiektów w piwnicach 
ZSO, dobry duch i opiekun zawodników, 
społecznik Stanisław Pietrzycki. Oczekiwa-
nia działaczy sekcji okazały się możliwe do 
zrealizowania.

W serdecznej atmosferze wymienia-
no uwagi na szereg problemów nie tylko 
nowogardzkiego i strzeleckiego sportu 
– zastępca burmistrza wykazał się rzetel-
ną wiedzą na te tematy, a na pamiątkę 
owocnego spotkania obdarował gościa 
skromnym upominkiem z napisem www.
nowogard.pl

LMM

Perspektywy rozwoju sekcji strzeleckiej
Dokończenie ze str. 1

Niezwykła Jubilatka

Pani Maria Dzierżawska mieszkanka 
Wyszomierza w dniu 9 kwietnia ukończyła 
100 lat.

Los sprzyjał i tym razem – były Święta 
Wielkanocne to urodziny były szczególne 
– Msza Święta z udziałem bardzo licznej 
rodziny – gdy wychowało się siedmioro 
dzieci i doczekało 15 wnuków i 27 prawnu-
ków życie można uznać za spełnione.

W dniu 12 kwietnia do domu w któ-
rym obecnie mieszka Jubilatka przybył 
burmistrz Nowogardu Robert Czapla i 
Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni 
Bielida z listem gratulacyjnym od Premie-
ra Donalda Tuska, podziękowaniami od 
władz samorządowych gminy,bukietem 
kwiatów i koszem pełnym pyszności. Była 
także delegacja z ZUS – Jubilatka otrzyma-
ła specjalny dodatek do emerytury, trzeba 
przyznać znaczny dodatek, który wypłaca-
ny będzie co miesiąc z dotychczasowym 

świadczeniem. Te podniosłe chwile prze-
żywali również niektórzy członkowie naj-
bliższej rodziny, którym czas pozwolił być 
w tym dniu razem.

Resztę spotkania wypełniły wspomnie-
nia – 100 lat to szmat czasu i jest co wspo-
minać...

Jubilatka i Jej dzieci przypominali o 
niełatwej drodze życia – od miejscowości 
Skrzynki gdzieś na Kujawach, do trudnego 
życia młodej dziewczyny, pierwszej miło-
ści i zamążpójścia w wieku 22 lata, pierw-
szego dziecka i dorywczej pracy u bogate-
go gospodarza. O wojnie, która rzuciła Ją 
z mężem i dwójką dzieci na przymusowe 
roboty do niemieckiego bauera w miej-
scowości Jasiel koło niemieckich wówczas 
Gryfic. Tutaj po 33 miesiącach pracy do-
czekali końca wojny i w 1945 roku trafili do 
Nowogardu, po czym skierowano ich do 
Wyszomierza. Tutaj gospodarowali na 15 

hektarach, rodziły się kolejne dzieci, tutaj 
przeżywali szykany władzy za nie popie-
ranie kolektywizacji i nie przystąpienie do 
spółdzielni produkcyjnej.

Jak wspomina zawsze było ciężko, ale 
głodu nie było. Dzieci pokończyły szkoły 
i poszły na swoje. Pani Maria została przy 
córce, która niestety choruje i obecnie 
opiekę przejmuje druga córka mieszkają-
ca w Starych Wyszomierkach, a Mamusia 
chce do środka wsi!

Jubilatce pozazdrościć sprawności fi-
zycznej i intelektualnej i obalenia mitu, 
który funkcjonuje w powszechnym prze-
konaniu – pani Maria nie cierpi i do ust nie 
bierze cebuli ani czosnku za to uwielbia 
cukier i sól!

Jubilatce odśpiewano chóralnie 200 
lat!

Nuciłem także ja...
Lesław M. Marek
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Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Uroczystości pod Pomnikiem Sybiraków
13 kwietnia jest obchodzony Dzień 

Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Został 
ustanowiony przez Sejm w 2007 roku 
„w hołdzie ofiarom zbrodni katyńskiej 
oraz dla uczczenia pamięci wszystkich 
wymordowanych przez NKWD na mocy 
decyzji naczelnych władz Związku So-
wieckiego z 5 marca 1940 roku”. Mianem 
Zbrodni Katyńskiej określa się zamordo-
wanie blisko 22 tysięcy polskich jeńców 
wojennych wziętych do niewoli po agre-
sji Związku Radzieckiego na Polskę we 
wrześniu 1939 roku oraz osób cywilnych 
przetrzymywanych w obozach i więzie-
niach na Ukrainie i Białorusi.

Ofiarą zbrodni padli polscy obywa-
tele, będący elitą narodu, stanowiący 
jego potencjał obronny, intelektualny i 
twórczy. Egzekucje trwały od kwietnia 
do maja 1940 roku w Katyniu, Charko-
wie oraz Miednoje. Jeńców pozbawiano 
życia strzałem w tył głowy. 13 kwietnia 
mija też 69. rocznica opublikowania 
przez Niemcy w 1943 roku informacji o 
odkryciu w Katyniu masowych grobów 
oficerów Wojska Polskiego. Dwa dni 
po komunikacie w niemieckiej prasie, 
moskiewskie radio oskarżyło Niemców 
o dokonanie zbrodni. Sugerowano, że 
masowego morderstwa dokonali oni w 
1941 roku. Tę wersję upowszechniała 
propaganda Związku Radzieckiego, a za 
nią - władze PRL Prawda była ukrywa-
na przez ponad pół wieku. Dopiero 13 
kwietnia 1990 roku Moskwa przyznała, 
że zbrodnię popełniło NKWD. W 1992 
roku prezydent Rosji Borys Jelcyn ujaw-
nił dokumenty obciążające sowieckie 
Politbiuro i Józefa Stalina. 14 październi-
ka 1992 roku, na polecenie Jelcyna, na-
czelny archiwista państwowy Rosji prze-
kazał prezydentowi Lechowi Wałęsie 
kopie dokumentów z teczki specjalnej 
nr 1. Śledztwo w sprawie Zbrodni Katyń-
skiej prowadzi Instytut Pamięci Narodo-

wej. Historycy IPN uważają tę zbrodnię 
za ludobójstwo, ze względu na jej ide-
ologiczne umotywowanie względami 
klasowymi, a faktycznie narodowymi 
oraz jej masowość. We wrześniu 2005 
roku zakończyło się 14-letnie śledztwo 
rosyjskiej prokuratury wojskowej. Rosja-
nie uznali, że mord nie był zbrodnią lu-
dobójstwa i nikogo nie postawili przed 
sądem. 26 listopada 2010 roku rosyjska 
Duma przyjęła projekt uchwały, potę-
piającej zbrodnię katyńską. Dokument 
zatytułowany „O tragedii katyńskiej i 
jej ofiarach”, obarcza winą za zbrodnię 
Józefa Stalina oraz innych radzieckich 
przywódców.

Dzień ten upamiętniono w Nowo-
gardzie. Właśnie w piątek 13 kwietnia 
na nowogardzkim cmentarzu przed 
Pomnikiem Ofiar Stalinizmu zebrali się 
członkowie Związku Sybiraków, rodzi-
ny Sybiraków, ksiądz dziekan Kazimierz 
Łukjaniuk, delegacje ze Szkół Podstawo-
wych nr 1 i nr 3. Władze samorządowe 
reprezentował burmistrz Robert Czapla 
i zastępca przewodniczącego Rady Miej-
skiej Mieczysław Laskowski. Po wysłu-
chaniu Hymnu Sybiraków o znaczeniu 
tego dnia dla nas Polaków mówili kolej-
no pani Maria Dembińska, ks. Kazimierz 

Łukjaniuk, Burmistrz Robert Czapla i 
przewodnicząca nowogardzkich Sybira-
ków Franciszka Kobylińska.. Wszyscy Oni 
podkreślali jak ważna dla tożsamości na-
rodu jest pamięć o naszych przodkach – 
Ojczyzna to ziemia i groby, a najbardziej 
bolesne są groby, których nie ma – pod-
kreślała pani Dembinska przypomina-
jąc tych, którzy nie doczekali się nawet 
pochówku, bo ich ciała pozostawiano 
na nieludzkiej ziemi lub wyrzucano z 
pociągu w mroźną zimę. Deportowano 
ich z domów, bo chciano Polskę pozba-
wić Polaków. Ksiądz Łukjaniuk w prowa-
dzonej modlitwie podkreślał ważność 
pamięci narodowej, a burmistrz Robert 
Czapla apelował o jedność, wzajemny 
szacunek i współpracę. Franciszka Ko-
bylińska zwracała się do młodzieży – 
pamiętajcie o tych naszych przodkach, 
którzy ginęli za Ojczyznę, którzy płacili 
najwyższą cenę za bycie Polakiem. Pa-
miętajcie o bólu matek, żon i sióstr, które 
przez długie lata wierzyły, że ich ojcowie, 
mężowie i bracia powrócą. Nie powrócili 
i jesteśmy im winni wieczną pamięć.

Skromną, patriotyczną uroczystość 
kończyło składanie wieńców i wiązanek 
kwiatów pod obydwoma pomnikami.

Tekst i foto LMM

Estetycznie i wygodnie
Skwerek przy ul. 700-lecia 23
Wypiękniał skwerek między blokami 

przy ul.700-lecia 23 i 24. Usunięto stare, 
już wysłużone ławki i całkowicie zdewa-
stowaną piaskownicę (pełniącą rolę ubi-
kacji dla okolicznych kotów), wyrówna-
no trawniki i zamontowano nowe ławki 
na utwardzonych kostką miejscach i do 
każdej wybudowano dojścia z kostek. 
Tylko siadać i wypoczywać. 

Odebrano prace które wykonała 
firma „Matt-Dom” – z Nowogardu wyło-
niona w wyniku zapytania ofertowego. 
Dalszy etap upiększania omawianego 
terenu to rozważenie zakupu i nasa-
dzeń żywopłotowych. W porozumieniu 
z mieszkańcami wspólnot mieszkanio-
wych i ich zarządcą Jerzym Furmańczy-
kiem.

Tekst i foto LMM 
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Dla osób chętnych do zarejestrowania się jako 
potencjalny dawca szpiku, w dniu 21 kwietnia, 

na Placu Wolności w Nowogardzie, będzie podstawiony 
bus, który zawiezie i przywiezie chętnych do punktu 

rejestracji w Goleniowie. 
Godziny odjazdu: 10.00, 12.00 i 14.00

Rejonowy Przegląd Zespołów Tanecznych
W Nowogardzkim Domu Kultury w dniu 30.03.2012r odbył się Rejonowy Przegląd Zespołów Tanecznych. Do konkur-

su zgłosiło się 11 zespołów tanecznych w trzech kategoriach.

Kat do 10 lat
1. Zespół Tańca Współczesnego 

Dzwoneczki – Ośrodek Kultury i Sportu 
Maszewo-instr. Ludmiła Mastalerz

2. Made to Battle Junior -Ośrodek 
Kultury i Sportu Maszewo-instr. Grze-
gorz Sokulski

3. Zespół Tańca Współczesnego Kon-
trast- Goleniowski Dom Kultury- instr. 
Urszula Klimczak

4. Zespół Baletowy Fenix III-Nowo-
gardzki Dom Kultury-instr. Wiktoria Do-
mańska

Kat Do 15 lat
5. Made to Battle- Ośrodek Kultury i 

Sportu Maszewo- instr. Grzegorz Sokul-
ski

6. Grupa Taneczna Balans- Gminny 
Ośrodek Kultury Stepnica-instr. Irmina 
Łachacz

Kat pow. 15 lat
7. Made to Battle- Środowiskowe 

Ognisko Wychowawcze Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci Maszewo - instr. Grze-
gorz Sokulski

8. Zespół Tańca Współczesnego Im-
puls -Ośrodek Kultury i Sportu Masze-
wo- instr. Ludmiła Mastalerz

9. Grupa Taneczna Pomer Step- 
Gminny Ośrodek Kultury Stepnica-instr. 
Irmina Łachacz

10. Zespół Tańca Współczesnego Ba-
lance- Nowogardzki Dom Kultury-instr. 
Urszula Klimczak

11.Zespół Tańca Flesz Dance I - No-
wogardzki Dom Kultury instr. Agata Ku-
biak

Poza konkursem wystąpił ubiegło-
roczny Laureat Wojewódzkiego Prze-
glądu Zespołów Tanecznych – Najlepszy 
Zespół Województwa Zachodniopo-
morskiego nagrodzony przez Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego 
- Flesz Dance II - instr. Agata Kubiak – z 
Nowogardzkiego Domu Kultury w ukła-
dzie pt.: „Idolem być”.

Ogólny poziom prezentacji był bar-
dzo zróżnicowany. Przegląd przebiegał 
w dobrym tempie i w pozytywnej at-
mosferze. Wszyscy uczestnicy zasługują 
na pełne uznanie ponieważ, ich zaanga-
żowanie było widoczne na scenie.

Jury przyznało:
w kat do 10 lat:
tytuł Laureata zespołowi Made to 

Battle Junior - Ośrodek Kultury i Sportu 
Maszewo -instr. Grzegorz Sokulski.

wyróżnienie otrzymał zespół Dzwo-
neczki - Ośrodek Kultury i Sportu Masze-
wo -instr. Ludmiła Mastalerz.

W kat do lat 15 nie przyznano tytułu 
Laureata.

W kategorii pow. lat 15
tytuł Laureata zespołowi Flesz Dan-

ce I z Nowogardzkiego Domu Kultury – 
instr. Agata Kubiak.

wyróżnienie zdobył zespół Made to 
Battle - Środowiskowe Ognisko Wycho-
wawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 
Maszewie - instr. Grzegorz Sokulski.

Ocenie jury podlegała: choreografia, 
dobór muzyki, technika i wrażenie arty-
styczne.

źródło: Nowogardzki Dom Kultury
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Trójstronna współpraca procentuje 
poprawą estetyki

-Dzięki trójstronnej współpracy: bur-
mistrza Nowogardu Roberta Czapli (który 
przekazał środki finansowe), dyrektora 
Zakładu Karnego płk. Jerzy Dudzika (który 
oddelegował do prac grupę osadzonych z 
nowogardzkiego ZK) oraz sołtysa Jerzego 
Kubickiego (który nadzoruje i sam uczest-
niczy w wykonywanych pracach) trwają 
prace mające na celu poprawę estetyki w 
Karsku. 

W ramach prac został oczyszczony 
przydrożny staw i teren wokół niego, któ-
ry już od lat wymagał interwencji. Ponad-

to dzięki środkom finansowym z wygranej w ze-
szłorocznych Igrzyskach Sołectw organizowanych 
przez LZS (Karsk zajął 5 miejsce i otrzymał nagrodę 
w wysokości 2 tys. zł) ortaz środkom z funduszu so-
łeckiego, dodatkowym środkom od burmistrza oraz 
pracy mieszkańców Karska, została przygotowana 
podbudowa pod boisko wielofunkcyjne.

Podczas spotkania w Karsku i przeglądu za-
awansowania prac, zarówno sołtys Jerzy Kubicki jak 
i burmistrz Robert Czapla podkreślali bardzo dobrze 
układającą się współpracę i życzyli sobie dalszych 
wzajemnie tak korzystnych kontaktów i współdzia-
łania, oczywiście dla mieszkańców Karska i gminy.

Konarzewo kolejnym sołectwem 
We wtorek, 27 marca odbyło się 

w Konarzewie zebranie wiejskie po-
święcone wyborom sołtysa i Rady 
Sołeckiej. W zebraniu brał udział za-
stępca burmistrza Damian Simiński i 
inspektor z Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami, Geodezji i Rolnictwa 
pani Beata Wojewoda.

Na 136 osób uprawnionych w gło-
sowaniu brało udział 35 obywateli. Spo-
śród trzech kandydatów najwięcej gło-
sów otrzymała pani Elżbieta Denkiewicz 
i to ona została pierwszym sołtysem 
Konarzewa. W kolejnym głosowaniu wy-
bierano trzyosobową Radę Sołecką - naj-
większym zaufaniem obecni na zebraniu 
obdarzyli Milenę Przybyłek, Irenę Kacz-
marek i Jerzego Bernackiego. Gratuluje-
my! Podkreślić należy, że w nowogardz-
kich sołectwach prym wiodą panie!

Wyjaśniamy, że Wierzchy (wybory 26 

marca) jak i Konarzewo w tym roku nie 
otrzymają wyodrębnionego funduszu 
sołeckiego. O sposobach ich finansowa-
nia będzie zapewne rozmowa podczas 

spotkania sołtysów planowanego na 27 
kwietnia.

LMM 

Na zdjęciu od lewej: Beata Wojewoda - UM Nowogard, Irena Kaczmarek, sołtys - Elżbieta Denkie-
wicz, Jerzy Bernecki, Milena Przybyłek i zastępca burmistrza Damian Simiński.

Burmistrz i Sołtys (jednocześnie radny Rady Miejskiej) 
ustalają dalsze prace w Karsku
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Nowogard 04-04-2012r.
   Generalna Dyrekcja Dróg
  Krajowych i Autostrad
  w Szczecinie

  

Dotyczy: USUNIĘCIA WAD PROJEKTOWYCH I WYKONAWCZYCH POWSTAŁYCH PODCZAS BUDOWY OBWODNICY 
NOWOGARDU NA ODCINKU OLCHOWO.

W związku z brakiem odpowiedzi na moją interpelację 
złożoną 10.02.2012 do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza No-
wogardu ponawiam zgłoszone wnioski, które dotychczas 
nie doczekały się realizacji a jednocześnie przedstawiam 
nowy wniosek z uwagi na brak reakcji ze strony Adresata 
na prośby i uwagi państwa Elżbiety i Krzysztofa Sawickich 
zam. Olchowo 49. Działając w imieniu Mieszkańców Olcho-
wa przypominam o zgłaszanych wnioskach.

Wniosek 1,2
Wniosek dotyczył zmiany tablicy błędnie informującej 

kierowców o zjeździe do Olchowa i Nowogardu a nie do 
Wyszomierza.

Wniosek 3
Istnieje konieczność wybudowania zajazdu-wysepki z 

przystankiem dla komunikacji publicznej: autobusów i bu-
sów dla pasażerów wysiadających i wsiadających, jadących 
z Goleniowa i Szczecina w kierunku Nowogardu ,Płotów i 
Gryfic. Pasażerowie są „wysadzani” na drodze pomocniczej 
Wyszomierz-Nowogard, co stwarza niebezpieczeństwo 
potrącenia ich podczas przechodzenia przez jezdnię bez-
pośrednio za ekranami lub co gorsze na wprost przez ba-
rierki energochłonne. 

Wniosek 4
Dotyczy złego rozwiązania komunikacyjnego, które na-

kazuje przewoźnikom komunikacji publicznej wjazd do Ol-
chowa i jazdę „starą” drogą (dawną krajówką omijającą Ol-
chowo) w kierunku przystanku a następnie powrót i wjazd 
na wiadukt w Olchowie, co ze względów ekonomicznych 
nie jest realizowane. Przedstawiona propozycja mieszkań-
ców jest taka, aby przedłużyć odcinek drogi od przystanku 
i obecnego zajazdu do drogi gminnej tak, aby była możli-
wość wyjazdu drogą wewnętrzną ze wsi na obwodnicę. Po-
wyższe rozwiązanie pozwoli przewoźnikom uniknąć strat a 
jednocześnie nie narazi mieszkańców na zwiększony ruch 
samochodowy wewnątrz wsi. 

Drugą ewentualną propozycją do rozważenia ze wzglę-
du na małe koszty realizacji jest propozycja aby autobusy 
i busy po wjeździe do wsi zatrzymały się przy istniejącym 
przystanku koło cmentarza a następnie mogły wrócić na 
wiadukt. W związku z tym należałoby  wybudować krótki 
10-15 m odcinek drogi łączący drogę gminną z dawną dro-
gą krajową omijającą  Olchowo. Proponowane rozwiązanie 
wymusiłoby na przewoźnikach wjazd do wsi i szybki po-
wrót na wiadukt, ponieważ zniknął by argument ewentu-
alnych strat. 

Wniosek 5
W związku z brakiem części chodnika od leśniczówki z 

nowo wybudowanym chodnikiem do krzyżówki drogi Ol-
chowo-Wyszomierz wnioskujemy o jak najszybsze wybu-
dowanie brakującej części chodnika.

Wniosek 6
Ponawiamy wniosek, aby koniecznie zamontować lam-

pę przy przejściu dla pieszych koło leśniczówki, gdyż brak 
oświetlenia stwarza niebezpieczeństwo potrącenia pie-
szych znajdujących się na przejściu.

Wniosek  7
W związku z brakiem reakcji Adresata na wnioski pań-

stwa Elżbiety i Krzysztofa Sawickich zam. Olchowo 49 
dotyczących zamontowania 4 szt. elementów ekranów 
ochronnych przezroczystych-szyba wnioskujemy wymia-
nę zamontowanych elementów matowych na wniosko-
wane przez wyżej wymienionych elementy przezroczyste. 
Uważamy, że obecne rozwiązanie jest niedopuszczalne i 
raczej przypomina mury oddzielające Palestyńskie osiedla 
od Izraela niż rozwiązania europejskie.

Zamontowane elementy matowe pozbawiają miesz-
kańców posesji nr 49 widoku części jezdni wraz z sąsiadują-
cym budynkiem państwa Ewy i Bogdana Sawickich, wido-
ku wczesnego słońca a ponadto ograniczają widoczność 
dla osób–kierowców wyjeżdżających i włączających się do 
ruchu na obwodnicę. Ponadto matowe elementy ekranów 
ochronnych zasłaniają działający warsztat samochodowy 
państwa Sawickich, co powoduje, że potencjalni klienci nie 
wiedzą o jego istnieniu. Przyczynia się to do strat finanso-
wych w prowadzonej działalności gospodarczej. 

Wniosek 8
Wybudowany chodnik za ekranami ochronnymi   jest 

nieoświetlony, co utrudnia pieszym i rowerzystom  poru-
szanie się po nim po zmierzchu. Wnioskujemy aby zamon-
tować lampę na słupie energetycznym przy posesji nr 49. 

Realizację powyższych wniosków uważamy za koniecz-
ne, ponieważ obecnie zrealizowana inwestycja Obwodnicy 
Nowogardu stworzyła udogodnienia dla kierowców „kra-
jówki” lecz olbrzymie utrudnienia dla nas mieszkańców 
OLCHOWA.

Liczymy na dobrą wolę inwestora tj.Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad  w Szczecinie  i podjęcie dzia-
łań, które usuną projektowe i wykonawcze wady tej inwe-
stycji.

Z poważaniem
 W imieniu Mieszkańców Olchowa 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Nowogardzie

 Mieczysław  Laskowski
 
Do wiadomości:
1. Burmistrz  Nowogardu Pan Robert Czapla
2. Rada Miejska w Nowogardzie
3. Państwo Elżbieta i Krzysztof Sawiccy
4. Mieszkańcy Olchowa
5.”Dziennik Nowogardzki”
6.”Wiadomości Samorządowe”
7.a/a
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Szkolne Koła LOP
Strażnicy i opiekunowie natural-

nego środowiska na piątkę z plusem
29 marca br., na spotkanie w świe-

tlicy Nadleśnictwa Nowogard przybyli 
opiekunowie szkolnych Kół Ligi Ochro-
ny Przyrody. Bilans roczny ich dokonań, 
o czym nie wszyscy wiedzą, jest powo-
dem do satysfakcji, a nawet powiedział-
bym – dumy. O realizacji niektórych 
ważniejszych projektów mówił Marek 
Haiser, pracownik Nadleśnictwa i pre-
zes Zarządu Oddziału LOP w Nowogar-
dzie. I tak zrzeszeni w niej członkowie 
i sympatycy uczestniczyli w akcji pod 
nazwą „Tydzień liczenia sów” oraz w pro-
jekcie pod tytułem „Grupy patrolowe” 
organizowane przez „Gaz – System”, a 
otrzymaną subwencję przeznaczono 
na docelowe działania, jak na przykład 
warsztaty przyrodnicze, badania jako-
ści wód w okolicznych rzekach, a także 

sadzenie drzewek w zakładanym małym 
ogrodzie dendrologicznym na terenie 
Zielonej Kuźni w Płotkowie.

Należy także wspomnieć o syste-
matycznej współpracy z okolicznymi 
kołami łowieckimi, które przejawiają się 
między innymi dokarmianiem zwierząt 
i usuwaniem wnyków, oraz aktywnym 
uczestnictwie w akcji „Sprzątanie Świa-
ta”. Wzorowo układa się współpraca z 
Miejską Biblioteką Publiczną, wszyst-
kimi nowogardzkimi szkołami, dwoma 
przedszkolami oraz Agendą 21 przy UM 
w Nowogardzie. Pan Marek Haiser in-
teresująco opowiadał między innymi o 
bocianach i ich siedliskach na naszym 
terenie.

Podczas spotkania, w którym uczest-
niczył Nadleśniczy Tadeusz Piotrowski 
oraz prezes Oddziału Wojewódzkiego 
LOP w Szczecinie Józef Krzempek dy-

plomy uznania otrzymali: burmistrz No-
wogardu Robert Czapla oraz pracownik 
Urzędu Miejskiego Joanna Krępa, będą-
ce wyrazem wielkiego zaangażowania 
UM we wszelkie poczynania Szkolnych 
Kół LOP. Nowogardzki Oddział LOP jest 
dynamiczną organizacją zrzeszająca 
około sześciuset członków i miłośników 
przyrody obejmującą swoim zasięgiem 
nie tylko gminę Nowogard ale też szkoły 
z gmin Osina, Maszewo (Koło Dębice), 
Resko (Koło Łosośnica) oraz Goleniów 
(Koło w Mostach).

Dobrze, że są wśród nas prawdziwi 
entuzjaści i miłośnicy przyrody, którym 
nie jest wszystko jedno w jakim środo-
wisku naturalnym będziemy żyli przez 
następne lata. W końcu każdy chciałby 
przebywać tam, gdzie woda czysta i lasy 
zielono szumiące.

Tekst i foto MA Frydryk

Niedziela palmowa w Nowogardzie
Domenica palmarum - tak kiedyś z 

łac. nazywano tę ostatnią przed Wielka-
nocą niedzielę, a rozpoczynającą Wielki 
Tydzień, na pamiątkę wjazdu Chrystusa 
do Jerozolimy. Tę staropolską tradycję 
podtrzymuje Nowogardzki Dom Kultu-
ry, który wspólnie z parafią p.w. WNMP 1 
kwietnia br. zorganizował uroczystości z 
nią związane. Zespół śpiewaczy „Wesoła 
Ferajna” zainscenizował symboliczny ob-
razek wjazdu Chrystusa do Jerozolimy i 
Męki Pańskiej. Ks. Piotr Buda poświęcił 
palmy wielkanocne, których tworzy-
wem są najczęściej gałązki wierzbowe, 
malinowe itd., zależnie od miejscowego 
obyczaju przybierane kwiatami albo li-
śćmi, a następnie zostały ogłoszone wy-
niki konkursów na najpiękniejszą palmę 
wielkanocną oraz świąteczną kartkę.

Dokończenie na str. 9
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Laureaci Konkursu Gier 
Komputerowych w ratuszu

W czwartek, 29 marca burmistrz No-
wogardu Robert Czapla i jego zastępca 
Damian Simiński przyjęli w sali obrad 
ratusza zwycięzców I Turnieju Gier Kom-
puterowych. Jak podkreślił burmistrz 
objął honorowy patronat nad Turniejem 
doceniając jego walory edukacyjne – 
wszak w obecnej dobie cyfryzacji umie-
jętność korzystania z możliwości jakie 
stwarza system komputerowy jest naszą 
wspólną wartością. 

W Turnieju uczestniczyli uczniowie 
szkół gimnazjalnych (gra Race 07) oraz 
ponadgimnazjalnych (gra Counter Stri-
ke 1,6). Organizatorzy ocenili poziom za-

wodów jako bardzo dobry, a podkreślić 
należy, że uczestnicy to pasjonaci – nie 
są uczniami specjalnych klas informa-
tycznych.

Oto wyniki indywidualne: 
1m – Maciej Fedak,
2m – Kacper Krzywański,
3m – Damian Dmochowski.
Zespołowo:
1m – Koksy,
2m – II LO,
3 m – Niepokonani jak Najman.
Po tak udanym debiucie organizato-

rzy zapewniają, że będzie to turniej cy-
kliczny. Do zobaczenia za rok!

Pod patronatem Burmistrza Ro-
berta Czapli turniej zorganizowali: 

Firma Informatyczna – Obsługa i Kur-
sy – Rafał Wasyluk,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica,

Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej 
Europy.

Atrakcyjne nagrody ufundowali 
niezawodni sponsorzy: 

Biurex – Stanisław Rynkiewicz,
Jerzy Furmańczyk,
firma PUWiS
Urząd Miejski.

Tekst i foto LMM

Komisja oceniająca prace Konkursu 
na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną 

- Zofia Frydryk, Barbara Zróbek, Katarzy-
na Gnacińska-Olczyk  postanowiła iż dyplom 
laureata w kategorii do 12 lat otrzymali

Amelia Labocha SP nr 3 Nowogard
Antoni Ratajczak SP nr 3 Nowogard
Nikola Derda SP nr 3 Nowogard
Dominika Dworak SP nr 4 Nowogard
Aleksandra Maślanka SP Błotno
Bartek Stefański SP Długołęka
Malwina Stańczyk SP Żabowo
Piotr Klein SP Orzechowo
Dyplom laureata w kategorii mło-

dzież przyznano:
Grzegorzowi Kolless z Gimnazjum nr 3 

w Nowogardzie
Klaudii Kaczor Gimnazjum nr 2 w No-

wogardzie

Komisja Konkursu na Najpiękniejszą 
Kartkę Wielkanocną 

Janina Kołodzińska 
Barbara Źróbek
Katarzyna Gnacińska-Olczyk 
Oceniła 85 prac nadesłanych na kon-

kurs i  postanowiła, iż dyplom laureata w 
kategorii do 12 lat otrzymali: 

Jakub Wojciechowski SP nr 3 Nowogard
Maja Krzywańska SP nr 2 Nowogard
Roksana Toczko SP Orzechowo
Wiktoria Klusaczyk SP Orzechowo
Kamil Mikołajczyk SP Orzechowo
Aleksandra Miksa SP Orzechowo
Natalia Osmelak SP Orzechowo
Zuzanna Bakalarczyk SP nr 3 Nowogard
Olaf Szyszka SP nr 1 Nowogard
Agatka Marczuk SP nr 1 Nowogard
Wiosenne chłodne przedpołudnie, 

prześwietlone od czasu do czasu blaskiem 

kwietniowego słońca, nie przeszkodziło 
mieszkańcom w odwiedzeniu kolorowych 
stoisk z wyrobami świątecznymi, w sam raz 
na  wielkanocny stół. Do zakupów zachęca-
li wystawcy z Gimnazjum nr 2, NDK i DPS 
(Warsztaty Terapii Zajęciowej). Nie zabrakło 
też stoiska Klubu Kolekcjonera z niezastą-
pionym Tadeuszem Łukaszewiczem, który 
zorganizował loterię fantową , a co najważ-
niejsze – każdy los wygrywał, o czym prze-
konałem się osobiście. Atrakcją kiermaszu 
były występy zespołów artystycznych z 
NDK Przemiło prezentowały się „Promycz-
ki”, „Błyskawiczki” i oczywiście Wesoła Feraj-
na w firmowych strojach – śpiewem i mu-
zyką wypełniały środek miasta. Powodów 
do narzekań nie było... 

Tekst MA Frydryk, 
foto MA Frydryk i LMM

Dokończenie ze str. 8
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Smoleńsk  
- dwa lata po narodowej katastrofie

10 kwietnia minęła druga roczni-
ca tragedii, która wstrząsnęła krajem. 
10 kwietnia w katastrofie samolotu 
specjalnego Tu-154 pod Smoleńskiem 
zginął Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej Lech Kaczyński z małżonką Marią 
Kaczyńską i towarzyszącej Jego osobie 
delegację - przedstawicielami elity III RP. 

Tragedia ta wyzwoliła wśród społe-
czeństwa krańcowe emocje, a dyskurs 
o niej trwa do dzisiaj Dla większości 
Polaków śmierć papieża Jana Pawła II 
stanowi najważniejsze wydarzenie w 
powojennej historii naszego kraju. Dla 
elektoratu PiS (wg najnowszych badań 
socjologicznych) katastrofa smoleńska 
jest ważniejsza od upadku PRL i wejścia 
do Unii Europejskiej. Mniej więcej jed-
na trzecia Polaków wierzy w teorię 
spiskową dziejów, w tym w zamach 
na prezydenta. Zamiast komentarza 
do tego najważniejszego wydarzenia 
po 1989 roku, pozwolę sobie przy-
toczyć kilka nagłówków i wypowie-
dzi znanych osób zamieszczonych 
w opiniotwórczych gazetach zaraz 
po katastrofie, w przekonaniu, że nic 
tak nie odda autentyzmu tamtych 
pamiętnych dni. Solidarni w żałobie. 
Z bliskimi wszystkich ofiar łączymy się 
w bólu ”(redakcja „Przeglądu”)„ To tra-
gedia jakiej nie było. Każda śmierć jest 
bezsensowna i bezcelowa. Ale Polacy 
mogą dziś nadać sens tej bezpreceden-
sowej w swej historii tragedii” - (Jaro-
sław Kurski- „Gazeta Wyborcza”) „Polskę 
spotkało nieszczęście. To jest największa 
tragedia, którą zły los naznaczył naszą 
ojczyznę od czasu katastrofy lotniczej 
gen. Władysława Sikorskiego. Łączymy 
się w bólu z najbliższymi Prezydenta 
RP. i Jego żony; z najbliższymi wszyst-
kich ofiar tej tragedii. Ten żal powinien 
być wspólny, ponadpartyjny i ponad 
polityczny. Ponadpartyjna i ponad poli-
tyczna powinna być teraz nasza wspól-
na odpowiedzialność za Polskę. Polska 
musi pozostać państwem stabilnym 
i przewidywalnym”. (Adam Michnik). 
„Wszyscy Rosjanie dzielą z Wami smu-
tek. W imieniu narodu rosyjskiego wy-
rażam najgłębsze i najbardziej szczere 
kondolencje narodowi polskiemu, wyra-
zy współczucia i wsparcia krewnym i bli-
skim zmarłym. Poniedziałek 12 kwietnia 
będzie w Rosji dniem żałoby narodowej 
(prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew w 
orędziu telewizyjnym)., „Urzędy i insty-

tucje bez władz\y. Osierocone Państwo. 
Blizna zostanie na zawsze - życie czter-
dziestu milionów Polaków jest w rękach 
najwyżej paru tysięcy, a może kilkuset 
dźwigających odpowiedzialność za nasz 
wspólny los, czyli państwo. Z tych kilku-
set osób straciliśmy kilkadziesiąt (Jacek 
Żakowski, publicysta „Polityki. „Podwój-
nie przeklęte miejsce. Zginęło wielu mo-
ich przyjaciół: - Iza Jaruga-Nowacka, Jola 
Szymanek -Deresz, Jurek Szmajdziński, 
Piotr Nurowski. Dla mnie to ogromna 
i niepowetowana strata dla lewicy...Ta 
rana będzie się goić bardzo długo. Nie 
wiem, czy zagoi się tak, żeby blizny nie 
było. Zostanie na zawsze.(Aleksander 
Kwaśniewski, były prezydent) 

Oddajemy hołd ofiarom prezydenc-
kiego samolotu Smutek zjednoczył 
wszystkich Polaków-Sobota: tysiące 
ludzi przed Pałacem Prezydenckim na 
Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. 
Przed sopockim domem prezydenckiej 
pary znicze i kwiaty. Wieczorem w całym 
kraju msze żałobne. Marsze pamięci i ko-
lejki do ksiąg kondolencyjnych. Niedzie-
la: dwie minuty ciszy w samo południe i 
kolejne msze – tak wygląda cała Polska. 
„Katyń to fatum, symbol tragedii... Nagła 
śmierć tak wielkiej elity państwa i woj-
ska to ogromna tragedia. Jednak trzeba 
zachować spokój. Polska jest konstytu-
cyjną demokracją już 20 lat, państwem 
dojrzałym, niepodległość jest zakorze-
niona. Ta tragedia to egzamin dla struk-
tur państwa,ale jestem pewien,że one 
go zdadzą”( Zbigniew Brzeziński, były 
doradca ds. bezpieczeństwa prezydenta 
USA Jimmy Cartera

Żałoba w Kościele
„Ta tragedia pokazuje , jak wspólny 

jest nasz los, jak przez kruchość życia 
jesteśmy sobie bliscy,wierzący i niewie-
rzący, ci z jednej i z drugiej opcji ”-mówił 
abp Kazimierz Nycz.

Kultura w żałobie
Spektakle Krzysztofa Warlikowskie-

go, koncerty Kayah, Muńka i Leszka 
Możdżera, specjalne pokazy filmowe- w 
związku z tragedią pod Smoleńskiem. W 
całej Polsce odwoływane są dziesiątki 
wydarzeń kulturalnych.

Sportowy świat w żałobie
W Polsce odwołano wszystkie impre-

zy, poza krajem polscy sportowcy grali z 
czarnymi opaskami lub wstążkami.

Świat w szoku
Smutek w Waszyngtonie. Poniedzia-

łek dniem żałoby na Ukrainie. Węgrzy 
pod pomnikiem gen.Bema. „Ta katastro-

fa odświeżyła horror masakry w Katy-
niu”- napisał amerykański „ New York 
Times”. „Z Katyniem kojarzyć się będą 
dwa dramaty”-pisze belgijski „Le Soir

Dlaczego doszło do katastrofy?
„Do celu za wszelką cenę. Numer 

101 spadł pod Smoleńskiem. Czas ża-
łoby w polityce- „na marszałku Komo-
rowskim i premierze Tusku spoczywa 

odpowiedzialność za przeprowadzenie 
naszego kraju z powrotem do normal-
ności” - mówi poseł Ryszard Kalisz. A 
tak pisano w publikatorach pod koniec 
kwietnia 2010 roku. „Zaraz zacznie się 
polityczna jatka Polacy wrócą po dwóch 
tygodniach do oglądania kłótni między 
politykami i znowu będą się koncentro-
wać na kolorze krawata albo nad tym, 
czy ktoś przyniósł świński ryj. Te wszyst-
kie uroczystości niczego gruntownie w 
nastawieniu Polaków do państwa, do 
jego instytucji, do polityków nie zmie-
nią” (prof.Janusz Czapiński) Rzeczywi-
ście antycypacja profesora sprawdziła 
się .nadzwyczajnie.

Polska na fundamencie mitu
„Obranie sobie przez niepodległą 

Polskę Katynia jako „mitu założyciel-
skiego” jest dowodem nie- dojrzałości 
politycznej i moralnej klasy politycznej, 
która to robi i społeczeństwa, które na 
to pozwala” (Bronisław Łagowski). Przy-
taczając powyższe cytaty, chciałbym 
przypomnieć ów dzień tragiczny, jak i 
tych wszystkich, którzy tak nagle odeszli 
w ostatnim przerwanym locie swojego 
życia,jako że kwiecień był kiedyś miesią-
cem pamięci narodowej. 

Kompilacja tekstów Marian A. Frydryk
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Burmistrz Nowogardu
Ogłasza II przetarg nieograniczony 

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

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

staraniem i na swój koszt.
 Cenę wywoławczą stawki czynszu za 1m2 powierzchni obiektu ustala się na 4,00 zł. 
Postąpienie przetargowe wynosi 0,50 zł.
 Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 522,21 zł (3x czynsz miesięczny wg. stawki wywoławczej 

+ 23% VAT) w kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie lub na konto nr 68124038841111000042092441 PEKAO S.A. I/O Nowo-
gard najpóźniej do dnia 07 maja 2012  r. do godziny 1430.

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

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

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

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

700-Lecia 14.

Burmistrz może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

15 kwietnia otwarcie sezonu 
motocrossowego

Trwają intensywne przygotowania 
do nadchodzącego sezonu motocrosso-
wego zawodników KM „Cisy”. Pierwsze 
zgrupowanie w styczniu przy dobrych 
warunkach atmosferycznych +15 stop-
ni C odbyło się na chorwackiej wyspie 
Rab, gdzie przez dwa tygodnie treno-
wało czterech naszych zawodników. Do 
dyspozycji zawodników były dwa tory i 
mnóstwo atrakcji. Niektórzy z zawodni-
ków byli tam po raz drugi i byli bardzo 
zadowoleni bo mieli dobre warunki tre-
ningowe. Dobra pogoda plusowa w lu-
tym stwarzała warunki do treningów u 
naszych zachodnich sąsiadów. Jest tam 
dużo torów piaszczystych, które nie za-
marzają mimo niskich temperatur. Od-
było się sześć treningów w plusowych 
temperaturach.

 Od 22-25 marca był przeprowadzony 
obóz kondycyjno-szkoleniowy na którym 
szkoliło się osiemdziesięciu zawodników z 
całej Polski. Sześcio osobowa kadra szko-
leniowa z trenerem kadry narodowej na 

czele przy słonecznej pogodzie wycisnę-
ła dużo potu z uczestników. Czwartego 
dnia odbyły się zawody kontrolne, były to 
pierwsze zawody w tym sezonie o Puchar 
Burmistrza Obornik. W klasie Junior Ama-
tor na maszynie startowej stanęła Żaneta 
Zacharewicz, która po dobrze przejecha-
nych dwóch biegach w klasyfikacji gene-
ralnej stanęła na trzecim miejscu podium. 
Klasę otwartą licencja reprezentował Mi-

chał Kozera, który wygrał trening czaso-
wy i jako pierwszy wjeżdżał na maszynę 
startową. Ciężko jest wygrać start w klasie 
otwartej gdy do dyspozycji ma się słab-
szy motocykl, lecz po pierwszych trzech 
okrążeniach Michał już prowadził i jako 
pierwszy przekroczył linię mety w oby-
dwu biegach, co pozwoliło mu stanąć na 
najwyższym miejscu podium.

Sezon motocrossowy zaczął się 15 
kwietnia strefą zachodnią w Nekli. 22 
kwietnia Puchar Polski we Wschowej, 
a 5-6 maja I runda Mistrzostw Polski w 
Chełmnie. Sezon 2012 z dużą liczbą im-
prez zapowiada się bardzo ciekawie: 8 
rund Mistrzostw Polski, 4 rundy Pucharu 
Polski oraz 12 rund strefowych. Do tego 
wszystkiego niektórzy planują również 
starty w Mistrzostwach Europy i zawody 
u Naszych zachodnich sąsiadów. Życzy-
my Naszym zawodnikom udanego sezo-
nu. W Nowogardzie zawody motocros-
sowe odbędą się we wrześniu.

źródło: www.kmcisy.nowogard.pl
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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 2004 r. Nr 207 poz. 2108)

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki rolnej nr 164/3 o 

pow. 2500 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie Glicko gm. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyj-

nym 164/3 o pow. 2500 m2 niezabudowana (symbol użytku 
gruntowego RV – płaska o kształcie foremnym, z dobrym dostę-
pem drogą utwardzoną), położona w obrębie Glicko gm. Nowo-
gard. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 47898 
w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi 
prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.05.2012 r. o godz. 1000 w 
sali obrad komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza działki - 22.500,00 zł. 
obniżona o 10%
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 230,00 

zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 02.03.2012 r.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników 

przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej 
jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powy-
żej ceny wywoławczej.

Przeznaczenie określone w studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogard – 
uprawy polowe.

Bezpośrednie otoczenie nieruchomości – zabudowa za-
grodowa, pola uprawne i pastwiska. 

Wznowienie granic działki nabywca wykona we własnym 
zakresie. 

Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialności za 
wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwier-
dzić na podstawie posiadanych dokumentów prawnych.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowa-
nia nieruchomości do sprzedaży w wysokości 250,00 zł - za wy-
cenę działki, koszty kartograficzne 12,78 zł 

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

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-
dium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 2.250,00 
zł. należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 
15.05.2012r. do godz. 1430 lub na konto: Grupa PEKAO S.A. IO/
Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środ-
ków pieniężnych na w/w konto urzędu, co jest warunkiem 
uznania, że wpłata została dokonana w terminie. 

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać 
komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu. 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument 
tożsamości.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizycz-
ne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieru-
chomości 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 

miesiąca od dnia przeprowadzonego przetargu.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w cało-

ści wpłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy 

notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. 
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca 

zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia roz-
strzygnięcia 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 
publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

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

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie interneto-
wej www.bip.nowogard.pl 

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla
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Burmistrz Nowogardu zaprasza do złożenia oferty ceno-
wej na wykonanie zadania pod nazwą: 

„Remont nawierzchni ul. Lipowej 
położonej na działkach geodezyjnych 

nr 323, nr 363/2 oraz 379 obręb 
geodezyjny nr 2 miasto Nowogard 

w technologii potrójnego 
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni”

Zamawiający Gmina Nowogard, Plac Wolności 1, 72-200 
Nowogard, woj. Zachodniopomorskie, tel. 91 3926200, faks 
91 3926206 adres strony zamawiającego: www.nowogard.pl

Więcej informacji na temat powyższego zaproszenia na 
stronie http://bip.nowogard.pl/strony/3342.dhtml

Termin składania ofert do dnia 18.04.2012 r. do godziny 
10.00 miejsce Urząd Miejski w Nowogardzie pl. Wolności 1, 
72-200 Nowogard, pok nr.5 – Biuro Obsługi Interesanta

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza pierwsze ustne przetargi 

nieograniczone na sprzedaż udziałów 
w działce nr 145/3 o pow. 351 m2 

pod budowę garaży (dla samochodów 
dostawczych), położonych 

w obrębie nr 6 m. Nowogard
przy ul. Jana Pawła II.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można 
uzyskać na stronie www.bip.nowogard.pl lub w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie, plac Wolności 1, Wydział Gospo-
darki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa, tel. (91) 39-
26-225. 

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza przetarg nieograniczony 
na dzierżawę lokalu użytkowego 

położonego przy ul. Zielona „Okrąglak” 
w Nowogardzie o powierzchni 

użytkowej 172,00 m2 - na okres 5 lat.
Lokal wymaga nakładów inwestycyjnych. 
Wszelkie prace remontowe, adaptacyjne – osoba, która 

wygra przetarg zobowiązana będzie do ich wykonania wła-
snym staraniem i na swój koszt.

  Cenę wywoławczą stawki czynszu za 1m2 powierzchni 
obiektu ustala się na 5,50 zł. 

Postąpienie przetargowe wynosi 0,50 zł.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w 

wysokości 3.490,74 zł (3x czynsz miesięczny wg. stawki 
wywoławczej + 23% VAT) w kasie Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie lub na konto nr 68124038841111000042092441 
PEKAO S.A. I/O Nowogard najpóźniej do dnia 23 kwietnia 
2012  r. do godziny 1430.

 Osoby przystępujące do przetargu winny mieć uregulo-
wane zobowiązania finansowe wobec wynajmującego .

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zo-
stanie w całości zaliczone na poczet czynszu.

W przypadku  przegrania  przetargu  wpłacone wadium 
zostanie wypłacone w całości w ciągu trzech dni po zamknię-
ciu przetargu.

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

 Przetarg odbędzie się w dniu  26 kwietnia 2012 r.  o 
godzinie 10 00 w budynku Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie, Plac Wolności 1 – sala obrad.

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodo-
ciagową, kanalizacyjną, gazową oraz CO. 

Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów 
zużycia energii elektrycznej, gazowej, wody oraz kanalizacji 
niezależnie od płacenia czynszu najmu z 23 % podatkiem 
VAT.

Lokal można oglądać codziennie - uzgadniając ten za-
miar z Zarządem Budynków Komunalnych w Nowogardzie 
przy ul. 700-Lecia 14.

Burmistrz może odwołać przetarg podając do pu-
blicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
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Nowogard - Wiadomoœci Samorz¹dowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

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

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

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

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać 
w następujących punktach:

1. Urz¹d Miejski w Nowogardzie-Biuro Obs³ugi Interesantów, Pl. 
Wolnoœci 1, pok. 5; 2. so³ectwa; 3. Nowogardzki Dom Kultury, Pl. 
Wolnoœci 7, 4. 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 Publicz-
na, 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 Hor-
niak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; 13.  Urz¹d Pocztowy, ul. War-
szawska 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. Ap-
teka „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 le-
cia 20; 24. Kiosk, ul. D¹browszczaków;, 25. Kiosk, skrzy¿owanie ulic 
Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla).; 26. PHU „Pier”, ul. Wojska 
Polskiego 4; 27. Sklep Spo¿ywczy, ul. Armii Krajowej 51.; 28. Sklep 
spo¿ywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; 29. Sklep „Rodzynek”, 
ul. 3 maj¹ 31C; 30. Sklep spo¿ywczo-monopolowy, ul. Bat. Ch³opskich 
1a.; 31. Zak³ad Karny, ul. Zamkowa 7.; 32. Sklep Spozyczo Przemys³owy 
„KOGUTEK”, ul. ̄ eromskiego 4; 33. Sklep „PROMYK”, ul. ̄ eromskiego 20; 
34. Sklep Spo¿ywczo Przemys³owy „SANDRA”, ul. Leœna 6c; 35. Sklep 
Spo¿ywczy Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a; 36; Sklep KAMAR, 
ul. Gen. Bema  42.; 37. ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyñskiego 7/3

Samorządowa Fundacja Opieki 
Medycznej "ZDROWIE" 

wspierając działania na rzecz 
społeczności lokalnej

Zostaw 1% podatku 
w Nowogardzie

Jako organizacja pożytku publicznego 
rozwijamy realizację programów 

w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia
Każda złotówka zostanie przekazana na 

zakup sprzętu dla nowogardzkiego szpitala.

KRS 0000207800

 
ZAWIADOMIENIE

 Na podstawie zapisu w Statucie Stowarzyszenia Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Nowogardzie, Zarząd zawiadamia o 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków, które 

odbędzie się 25 kwietnia 2012 r. (środa) o godz. 15:30, w sali 
nr 107 Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości w Nowogardzie 

ul. Wojska Polskiego, z następującym porządkiem obrad:
1.   Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 
2.   Dokonanie wyboru prezydium obrad, komisji 
skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków. 

3.   Sprawozdanie z działalności Zarządu NUTW.
4.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej NUTW.
5.   Uchwalenie zmian w statucie.
6.   Uchwalenie rocznego budżetu NUTW. 
7.   Podjęcie innych uchwał:
 wprowadzenie zmian w składzie zarządu 
(dokooptowania innego członka NUTW w miejsce 
ustępującego),
 kierunki i formy działalności
8.   Wolne wnioski.
9.   Zakończenie zebrania.

Zarząd

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego

w Nowogardzie
 zaprasza

19 kwietnia (czwartek) godz. 1530

na spotkanie autorskie

 z Panią JOLANTĄ SZWALBE

autorką zbiorów cytatów m.in. Jana Pawła II 
„Wyrusz w drogę”

na temat: 
„Nie starzeje się ten kto nie ma na to czasu”.

20-22.04.2012 godz. 19.00
HANS KLOSS
STAWKA WIĘKSZA NIŻ ŚMIERĆ
Sensacyjny, wojenny, Polska, 2012, 120’, od lat 15.
Cena biletu: 12 zł, 11 zł ulgowy.

23-25.04.2012 godz. 16.00
ALVIN I WIEWIÓRKI 3
Animacja, familijny, USA, 2012, 87’, od lat 15.
Cena biletu: 12 zł, 11 zł ulgowy.

BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA „ORZEŁ” NA 1 GODZINĘ 
PRZED SEANSEM

Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.


