Dwutygodnik Nr 16 (197)/2011

Rusza budowa skateparku
W dniu 12.09.2011 nast¹pi³o uroczyste przekazanie
terenów nad jeziorem wykonawcy inwestycji pod nazw¹
„Budowa skateparku”. Przekazania dokona³ oficjalnie
burmistrz Nowogardu Robert Czapla. Obecny by³ Pose³
na Sejm RP Grzegorz Napieralski, zastêpca burmistrza
Damian Simiñski, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Antoni
Bielida, wiceprzewodnicz¹cy rady Mieczys³aw Laskowski, radny Roman Saniuk oraz urzêdnicy odpowiedzialni
za przygotowanie inwestycji.
Zakres robót obejmuje:
- wykonanie p³yty betonowej skate parku o powierzchni
1367 m. kw.
- wykonanie alejek o nawierzchni z betonu asfaltowego
630 m. kw.
- wykonanie kanalizacji deszczowej i odwodnienie
terenu,
- dostawa i monta¿ urz¹dzeñ skate parku
- monta¿ elementów ma³ej architektury: ³awki, stojaki
na rowery, kosze na œmieci,
- plantowanie skarp i poboczy, humusowanie i obsianie
traw¹ (830 m. kw.).
Wykonawc¹ robót jest firma „BULLAIT” Andrzej
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Ciuchta z Elbl¹ga wy³oniona w drodze przetargu. Termin
zakoñczenia robót 10 listopad 2011 r.
Koszt inwestycji to 750 tys. z³otych finansowany z
bud¿etu gminy. Pisany jest wniosek o dofinansowanie z
Urzêdu Marsza³kowskiego.
Zdaniem wykonawcy, Nowogard bêdzie mia³
najwiêkszy skatepark w województwie zachodniopomorskim i jeden z najwiêkszych w kraju
LMM

Osoby skazane porz¹dkuj¹
gminê Nowogard
Trwaj¹ prace porz¹dkowe, wykonywane bezp³atnie
przez osoby osadzone w nowogardzkim Zak³adzie Karnym. Grupa porz¹dkuj¹ca teren miejski oczyszcza jezioro
z glonów przy fontannie.

30 wrzeœnia up³ywa termin op³aty
za korzystanie z posiadanych zezwoleñ
na sprzeda¿ alkoholu
Urz¹d Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim
przedsiêbiorcom prowadz¹cym sprzeda¿ napojów alkoholowych o obowi¹zku wniesienia w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 30 wrzeœnia 2011 r. III raty.
Niedokonanie op³at w ustawowym terminie i w
nale¿ytej wysokoœci skutkowaæ bêdzie wygaœniêciem
zezwoleñ.
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Kolejne alejki do remontu
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Trwaj¹ prace zwi¹zane z wymian¹ nawierzchni alejek
w parku nad nowogardzkim jeziorem. Po remoncie alejek w pobli¿u Placu Szarych Szeregów, burmistrz zleci³
remont kolejnych 4 alejek, ³¹cz¹cych alejki przy murach
obronnych z alejkami przebiegaj¹cymi bezpoœrednio
nad jeziorem.

D³ugo³êka
D³ugo³êka

Lata zaniedbañ wychodz¹...
spod chwastów
W czwartek 8 wrzeœnia burmistrz Robert Czapla
zapoznawa³ siê z przebiegiem prac jakie wykonuje na
terenie wsi grupa osadzonych. Przebieg prac i ich efekty
s¹ zadowalaj¹ce – osadzeni przywrócili do ¿ycia chodnik.
Z widocznego na foto ponad 100-metrowego chodnika
prowadz¹cego ze wsi do szko³y mieszkañcy nie korzystali, bo ...zapomnieli, ¿e on tam jest. Po prostu zaw³adnê³y
nim chwasty. Przy okazji odkryli kawa³ek ozdobnego
murka, który tak¿e schowa³ siê w chwastach.
Aktualnie ci sami osadzeni oczyszczaj¹ pobocza drogi
przy wjeŸdzie do wsi od strony Nowogardu – wykaszaj¹
trawy, usuwaj¹ krzewy, grabi¹ liœcie pod szpalerem lip i
usuwaj¹ suche ga³êzie z tych lip lec¹ce.
Inna grupa osadzonych pracuje w budynku by³ej remizy, która pe³ni³a przez kilka lat rolê œwietlicy
Zaczêto od wykaszania trawy i usuwania chwastów
z placu na którym stoi budynek. Aktualnie dopasowuje
siê otwory okienne do wymiarów okien otrzymanych
od gminy, okien z nowej czêœci szpitala. Po osadzeniu
okien przyst¹pi siê do remontu obszernego wnêtrza z
dwoma pomieszczeniami – trzeba oczyœciæ œciany i po
szpachlowaniu wymalowaæ. Drobnej naprawy wymaga
piec kaflowy s³u¿¹cy do ogrzewania. W lokalu nie ma
wody i mo¿liwoœciami jej doprowadzenia interesowa³ siê
burmistrz. Sprawa jest do za³atwienia – szybko i niedrogo.
Podczas wizyty nie by³o so³tysa dlatego burmistrz spotka³
siê z Rad¹ So³eck¹ i So³tysem ponownie – wspólnie
uzgodniono dalsze decyzje: pozosta³e pieni¹dze z funduszu so³eckiego mieszkañcy w ca³oœci przeznaczyli
na wykoñczenie œwietlicy, by by³a gotowa na jesienne
i zimowe dni. Do wyjaœnienia pozostaj¹ tak¿e kwestie
statusu budynku i ich u¿ytkowników.
Ponadtto wykonano remont koscio³a poprzez szpachlowanie i tynkowanie wewn¹trz obiektu.
I jak tu nie ufaæ przys³owiu? - pañskie oko konia tuczy.
Tekst i foto LMM
a tak wygl¹da³o przed remontem

WYBORY DO SEJMU RP
I DO SENATU RP
Od dnia 20 wrzeœnia 2011 r w Urzêdzie Miejskim w
Nowogardzie Plac Wolnoœci 1, pokój nr 6 w godz. 8-15
udostêpniony bêdzie do wgl¹du SPIS WYBORCÓW.
Udostêpnienie spisu wyborców nastêpuje na pisemny
wniosek zainteresowanej osoby.
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Szachownica
jak nowa
Informowaliœmy niedawno, i¿ dokonano remontu
szachownicy nad nowogardzkim jeziorem. Obecnie
zosta³y zamówione du¿e figury do gry, które w wyniku
rozmów z burmistrza z w³aœcicielem restauracji Neptun
S³awomirem Wencel, dostêpne bêd¹ dla mieszkañców
Nowogardu w wy¿ej wymienionej restauracji.

Wymiana ³awek
nad jeziorem
W ramach poprawy estetyki i funkcjonalnoœci terenu
wymieniane s¹ ³awki w parku nad jeziorem. Dotychczas
wymieniono 10 ³awek. Kolejne ulegn¹ wymianie w
najbli¿szym czasie.

£awki przed wymian¹
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Nowa droga
dla Wojcieszyna
W dniu 9 wrzeœnia br. przekazano mieszkañcom Wojcieszyna nowy odcinek drogi gminnej. Prace remontowe
wspomnianej drogi to – wykonanie powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni emulsj¹ asfaltow¹ i grysami wraz
z wykonaniem podbudowy. D³ugoœæ wykonanego odcinka drogi wynosi 177 m. b, szerokoœæ jest zró¿nicowana
od 3, 5 do 6,0 m. £¹czna powierzchnia wykonanej nawierzchni to 833,00 metrów kwadratowych. Wykonawc¹
robót by³a firma”SALDROG” SP. Z O. O. ze Stargardu
Szczeciñskiego wy³oniona w drodze przetargu nieograniczonego.
Wartoœæ inwestycji wynios³a – 97 941, 61 z³, a cena za
1 metr kwadratowy drogi wraz z podbudow¹ - 117, 60. To
ju¿ kolejna, po gruntownej wymianie poszycia dachowego
na œwietlicy, inwestycja gminna na terenie wioski.
W oficjalnym jej przekazaniu uczestniczyli: burmistrz
Nowogardu Robert Czapla, kierownik Wydzia³u Inwestycji
i Remontów UM Adam Czernikiewicz wraz z inspektorem
Joann¹ Miklas, so³tys And¿elika Saja, aktywni mieszkañcy
wsi oraz przedstawiciele Rady So³eckiej.
Podczas krótkiego i sympatycznego spotkania zainteresowanych stron w œwietlicy wiejskiej And¿elika Saja nie
kry³a swego zadowolenia: „Cieszymy siê, ¿e ta inwestycja
powsta³a. Cieszymy siê wszyscy, ¿e coœ siê dzieje i inwestycje na wsi s¹ robione. Wczeœniej byliœmy pomijani,
bo wiadomo miasto i miasto w pierwszej kolejnoœci, a
teraz jesteœmy zupe³nie inaczej postrzegani i traktowani.
Zawsze mo¿emy liczyæ na wsparcie nowego burmistrza
i jego wspó³pracowników”.
Patrz¹c na zadowolone twarze mieszkañców wsi a¿ prosi
siê banalnie powiedzieæ – a jednak ma³e jest piêkne!
Tekst i foto - MA. Frydryk
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I Targi Organizacji
Pozarz¹dowych
w Nowogardzie

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych
„ZaFOS”, Fundacja Talent – Promocja - Postêp oraz
burmistrz Nowogardu maj¹ zaszczyt zaprosiæ na I Targi Organizacji Pozarz¹dowych w Nowogardzie, które
odbêd¹ siê 24 wrzeœnia 2011 r. w Nowogardzie (Plac
Wolnoœci), w godzinach 12:00-16:00.
Targi s¹ doskona³¹ okazj¹ zaprezentowania siê organizacji pozarz¹dowych terenu Województwa Zachodniopomorskiego, wymiany doœwiadczeñ oraz nawi¹zania
kontaktów, mog¹cych przyczyniæ siê do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ.
Na targach istnieje mo¿liwoœæ zaprezentowania
ró¿nych form dzia³alnoœci danej organizacji - rêkodzie³o
artystyczne, wyroby kulinarne (wraz z mo¿liwoœci¹ ich
sprzeda¿y), a tak¿e prezentacje na scenie w przypadku
wystêpów artystycznych.
Targi po³¹czone bêd¹ z festynem dla lokalnej
spo³ecznoœci. Zaplanowany jest konkurs na najciekawsz¹
prezentacjê organizacji i stoiska.
Warunkiem udzia³u w targach jest przes³anie formularza zg³oszeniowego (ze strony www.rsozafos.szczecin.
pl) na adres Zachodniopomorskie Forum Organizacji
Socjalnych „ZaFOS”, Aleja Wojska Polskiego 69, 70-478
Szczecin, b¹dŸ drog¹ mailow¹: kontakt@zafos.szczecin.
pl, ewentualnie fax. 91 812 09 12.
Organizatorzy prosz¹ równie¿ o przes³anie przez
dany podmiot krótkiego opisu dzia³alnoœci oraz wszelkich informacji dla konferansjera, które zaprezentuje na
scenie. Informacje prosimy przes³aæ na adres kontakt@
zafos.szczecin.pl
Kontakt telefoniczny i dodatkowe informacje – Pani
Anna Dêbowska – 501 223 806.
”PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”

WYJAZD NA BADANIA
MAMMOGRAFICZNE DLA PAÑ
z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorz¹dowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie”
dnia 01.10.2011r.organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin
Zdroje.Oferta Sk³ada siê z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegó³owe informacje Samodzielny
Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.3014.00 tel. 91 3921356 wew.122, w siedzibie Fundacji
(budynek laboratorium szpitala- pierwsze piêtro), oraz u
Lidii Bogus tel.505393636.
Dobrowolna wp³ata na cele statutowe 5 z³.
PAMIÊTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAÆ SAMA!
Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”
Lidia Bogus

Dla Pañ i Panów
Gminy Nowogard
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Samorz¹dowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie”
rozpoczyna program badañ przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
Program kierowany jest do osób od 35 roku ¿ycia
- niezale¿nie od wywiadu rodzinnego, które nie maj¹
objawów klinicznych sugeruj¹cych istnienia raka jelita
grubego
- z obci¹¿eniem genetycznym, tj. które maj¹ co najmniej jednego krewnego pierwszego stopnia, u którego
rozpoznano raka jelita grubego
- dla osób od 25 roku ¿ycia szczególnego ryzyka (tzw.
przynale¿noœci do rodziny HNPCC w Poradni Genetycznej).
Opis realizacji programu;
Osoby , które s¹ adresatami programu i chc¹ siê poddaæ
badaniu kolonoskopowemu, musz¹ wype³niæ ankietê,
która jest podstaw¹ do skierowania na badanie. Wstêpne
badania ankietowe prowadzone bêd¹ w siedzibie fundacji( budynek laboratorium SPSR w Nowogardzie pierwsze
piêtro) ju¿ od dnia 19.09.2011r. w godz. od 8.00 do 14
.00 tel. 913921356 wew.122, dobrowolna wp³ata na cele
statutowe 5 z³.
Wype³nione ankiety weryfikowane s¹ przez lekarza
specjalistê. Po weryfikacji ankiet, zakwalifikowane osoby
zapraszane s¹ na konsultacjê lekarsk¹. Osoby zakwalifikowane do kolonoskopii zg³aszaj¹ siê po skierowanie
do lekarza rodzinnego, nastêpnie pacjent rejestruje siê
na badanie w pracowni endoskopowej SPSR w Nowogardzie.
Cele programu:
cele g³ówne:
- zmniejszenie umieralnoœci z powodu raka jelita grubego;
cele szczegó³owe:
-zwiêkszenie odsetka raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania (A i B wg Dukes’a),
- zwiêkszenie odsetka wyleczenia ( 5-letnich prze¿yæ),
- zahamowanie wzrostu liczby nowych przypadków raka,
- obni¿enie umieralnoœci na raka jelita grubego.
Opis problemu zdrowotnego:
Rak jelita grubego (okrê¿nicy i odbytnicy) nale¿y
do jednego z najczêstszych nowotworów z³oœliwych,
zarówno pod wzglêdem czêstoœci zachorowañ, jak równie¿ pod wzglêdem czêstoœci zgonów (drugie miejsce
wœród nowotworów z³oœliwych po raku p³uc u mê¿czyzn,
trzecie miejsce w œród nowotworów z³oœliwych po raku
sutka i raku szyjki macicy u kobiet). Wspó³czynnik
zachorowalnoœci zwiêksza siê stale w tempie oko³o 2,5%
rocznie. Równie¿ wyniki leczenia nale¿¹ do najgorszych
w Europie. Odsetki 5-letnich prze¿yæ wahaj¹ siê w granicach od21,2% do24,8% podczas gdy w S³owacji wynosz¹
35,1%-38,9%, a w Holandii a¿ 52,4%-58,7%.Konieczna
jest zatem interwencja populacyjna, która zahamowa³a by
niekorzystne tendencje wzrostowe. Je¿eli rak jelita grubego zostanie wykryty w najwczeœniejszej fazie(stopieñ
zaawansowania A wg Dukes’a) odsetek 5-letnich prze¿yæ
wynosi 90%. Natomiast gdy do rozpoznania dochodzi w
najbardziej zaawansowanym stadium choroby (stopieñ
D), szansê na prze¿ycie 5 lat ma zaledwie 5% pacjentów. Niestety w Polsce rak jelita grubego rozpoznawany
jest zbyt póŸno, w momencie, gdy jest ju¿ znacznie
zaawansowany.
Inf. NFZ- Narodowy Fundusz Zdrowia
Zachodniopomorski Oddzia³ Wojewódzki
w Szczecinie

19.09.2011 r.
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Podwy¿ki
w nowogardzkiej
oœwiacie

Od 1 wrzeœnia 2011r.burmistrz Nowogardu dokona³
podwy¿ek dyrektorom placówek oœwiatowych prowadzonych przez gminê, natomiast dyrektorzy podnieœli p³ace
dla nauczycieli.
Do sierpnia 2011r.œrednia miesiêczna wyp³aconych
wynagrodzeñ dla nauczycieli wynios³a - 1mln 184 478
tys. z³., od wrzeœnia 2011r. kwota ta na podstawie
szacunków bêdzie wynosi³a po dokonaniu stosownych
podwy¿ek dla kadry nauczycielskiej – 1 mln 299 511 tys.
z³ – wzrost o 7%.
Gmina jako organ prowadz¹cy placówki oœwiatowe
jest obowi¹zana zgodnie z art. 30 ust.3 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zapewniæ na ka¿dym
stopniu awansu nauczyciela œrednie wynagrodzenie
okreœlone w ustawie, tj. dla nauczyciela sta¿ysty – 100%,
kontraktowego – 111%, mianowanego – 144% i dyplomowanego 184% kwoty bazowej okreœlanej corocznie w
ustawie bud¿etowej. Na œrednie wynagrodzenie nauczycieli sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce jego sk³adniki:
- wynagrodzenie zasadnicze
- dodatki: za wys³ugê lat, motywacyjny, za warunki
pracy
- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw
- nagrody i inne œwiadczenia wynikaj¹ce ze stosunku
pracy, z wy³¹czeniem dodatków socjalnych (mieszkaniowy, wiejski) i œwiadczeñ z zak³adowego funduszu
œwiadczeñ socjalnych.
Gmina Nowogard za rok 2010 wyp³aci³a dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu œrednie wynagrodzenie miesiêcznie dla:
sta¿ysty – 2.446,82 z³,
kontraktowego – 2.737,83 z³,
mianowanego – 3.689,75 z³,
dyplomowanego – 4.682,88 z³.
Natomiast od 1 wrzeœnia 2011 roku w zwi¹zku z
podwy¿k¹ wynagrodzeñ dla nauczycieli kwota bazowa o
której mowa powy¿ej wzros³a do 2.618,10 z³, co stanowi
nastêpuj¹ce kwoty œrednich wynagrodzeñ wed³ug ustawy
dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu:
Sta¿ysta – 2.618,19 z³,
Kontraktowy – 2.9016,19 z³
Mianowany – 3.770,64 z³
Dyplomowany – 4.817,30 z³.
Wysokoœæ subwencji oœwiatowej okreœlona przez
ministra finansów dla gminy Nowogard wynosi 14 572
460 z³. Planowane wydatki oœwiatowe gminy w roku 2011
to kwota 28 063 195 z³. Brakuj¹ce 13 490 735 z³ musz¹
byæ pokryte ze œrodków w³asnych gminy.
Na podstawie informacji udzielonych
przez Kierownika ZEAS Magdalenê Pêdzik
opracowa³ MAFrydryk

Praca osadzonych na rzecz gminy obopólne korzyœci
Na Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 sierpnia br., goœciem
by³ Dyrektor Zak³adu Karnego p³k. Jerzy Dudzik wraz z
swoim zastêpc¹ mjr Paw³em Kowalskim, którzy bardzo
pozytywnie ocenili przebieg wspó³pracy z Urzêdem
Miejskim i podkreœlali jej znaczenie jako nowy element w
procesie resocjalizacji osadzonych. Dyrektor dziêkowa³
burmistrzowi za wspó³pracê wrêczaj¹c okolicznoœciowy,
upamiêtniaj¹cy wspó³pracê dyplom.
LMM

Spotkanie w Œwierczewie
9 wrzeœnia br., na zaproszenie Rady So³eckiej, burmistrz wzi¹³ udzia³ w spotkaniu so³eckim w Œwierczewie.
Tematem spotkania by³o omówienie spraw inwestycyjnych i bie¿¹cych so³ectwa. Podczas spotkania omówiono
planowany remont œwietlicy, mo¿liwoœæ doprowadzenia
do niej wody, problem oœwietlenia kolonii Œwierczewo
oraz postawienie spowalniaczy i luster na drodze
przechodz¹cej przez Œwierczewo.
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Spotkajmy
siê w bibliotece

Spotkanie
w Orzeszu

13 wrzeœnia w przytulnej sali bibliotecznej odby³o siê
pierwsze, powakacyjne spotkanie z cyklu „Spotkajmy siê
w bibliotece”, adresowane do aktywnych nowogardzkich
seniorów. Goœciem specjalnym by³ Rajmund Zieliñski,
najbardziej znany nowogardzianin, wielce zas³u¿ony dla
polskiego kolarstwa.
Spotkanie poprzedzone by³o otwarciem wystawy
rysunku Ryszarda Troœcianki mieszkañca Nowogardu.
Jest samoukiem, wielkim pasjonatem rysunku. Najwiêcej
miejsca w swojej twórczoœci poœwiêca architekturze, ale
tym razem tematem wiod¹cym wystawy by³y portrety
koni i w³asnych psów. Wszystkie prace wykonane s¹
technik¹ szkicu o³ówkowego, zdumiewaj¹ swym profesjonalizmem, mimo i¿ autor nigdy nie kszta³ci³ siê w
kierunku artystycznym.
Na sympatycznym i bardzo ciep³ym spotkaniu Rajmund Zieliñski interesuj¹co i obrazowo relacjonowa³
swoje wra¿enia z koronacji na „Króla Kolarzy 2011” na
Wawelu - „To uczucie jest niesamowite, kiedy jecha³em
rowerem z Sukiennic na Wawel i kiedy mnie dekorowa³
konsul francuski. Melodia, któr¹ mi zagrano przy wjeŸdzie
na Wawel.- „Jak d³ugo na Wawelu” i Dzwon Zygmunta
uderzy³ w takim momencie dla mnie. Jestem zauroczony
i wzruszony t¹ ca³¹ imprez¹. Atmosfera niesamowita”.
Ze szczeroœci¹ stwierdzi³, ze czuje siê spe³niony skoñczy³ 70 lat, 50 lat po¿ycia ma³¿eñskiego, wygra³
plebiscyt na „Sportowca 50-lecia”, otrzyma³ od mistrza
olimpijskiego Wojciecha Fortuny replikê dwóch medali:
z³otego mistrza œwiata i z³otego olimpijskiego na Gali
Mistrzów i teraz jeszcze ten król. Otrzyma³ propozycjê
startu w wyborach na Senatora, ale nie przyj¹³.
Myœlê, ¿e dla wszystkich seniorów by³y to niezapomniane chwile z wielkim sportowcem.
Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosiæ wszystkich
walcz¹cych z nud¹ na kolejne spotkanie do Miejskiej
Biblioteki Publicznej.
Spotkania odbywaj¹ siê w ka¿dy drugi wtorek
miesi¹ca, o godz. 17.00
MA Frydryk

Ka¿da pora jest dobra na spotkanie wiêc burmistrz
zaakceptowa³ propozycjê mieszkañców i na zebranie
wiejskie do Orzesza uda³ siê na godzinê 20 – t¹. By³o to
niecodzienne wieczorne spotkanie w domu pani so³tys
Joanny Gêbali – wieœ nie dysponuje ¿adnym lokalem,
który umo¿liwia³by spotkania lub organizacjê imprez
okolicznoœciowych.
Wieœ po³o¿ona w pobli¿u Orzechowa – dojechaæ
mo¿na przez Miêtno i Orzechowo lub z ¯abowa przez
Boguszyce i Wo³owiec. Istnieje te¿ polna droga do Lestkowa, a stamt¹d do Miêtna. W siedemnastu domostwach
zamieszkuje ok. 70 obywateli (ostatnio przyby³o dzieci!).
Jak szybko obliczono tylko 5% doros³ych pracuje poza
wsi¹, pozostali utrzymuj¹ siê z gospodarki rolnej.
Niezwykle goœcinni i otwarci gospodarze przedstawili
burmistrzowi swoje plany i zwi¹zane z tym oczekiwania.
Lista spraw do za³atwienia, które zanotowa³ burmistrz jest
d³uga. Mieszkañcy patrz¹ realnie – wiedz¹, ¿e œwietlicy siê
nie wybuduje planuj¹ wiêc na wiosenno-letnie miesi¹ce
du¿y namiot lub sk³adan¹ wiatê. Jest plac z resztkami rozebranego sklepu i ogrodzonym, kompletnie zaroœniêtym
zbiornikiem przeciwpo¿arowym – tu chc¹ wybudowaæ
boisko do siatkówki i plac zabaw, a uzupe³nieniem by³aby
wspomniana wiata. Mieszkañcy deklaruj¹ wk³ad w³asny
w postaci funduszu so³eckiego oraz pomoc w pracach
ziemnych i budowlanych.
Kolejne bol¹czki to znane z innych so³ectw wieloletnie
zaniedbania – zaroœniête rowy melioracyjne i przydro¿ne,
drzewa i krzaki przy wszystkich praktycznie drogach dojazdowych do wsi, potrzeba pojemników na selektywn¹
zbiórkê odpadów, rozwi¹zanie problemów z odpadami
wielkogabarytowymi i przede wszystkim k³opoty z pozbyciem siê opon wielkowymiarowych.
Potrzebne s¹ tak¿e ustalenia statusu niektórych
dzia³ek i okreœlenie w³aœcicieli dla lepszej wspó³pracy
przy podejmowaniu dzia³añ przez so³tysa. Mieszkañcy
zg³osz¹ tak¿e inne potrzeby do bud¿etu na rok przysz³y.
Teraz do pracy przyst¹pi¹ urzêdnicy i na podstawie ich
oceny i wyceny burmistrz podejmowa³ bêdzie decyzje.
Zebranie koñczy³o siê po godzinie 22.00 - œwieci³
ksiê¿yc wskazuj¹c nam drogê. To chyba dobry znak
zmian na lepsze dla tych, którzy wiedz¹ czego chc¹.
LMM
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wyró¿niony dyplomem przez Zarz¹d Wojewódzki PZD i
wybrany wraz ze Stanis³awem Sza³aganem na delegata
na II Kongres Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców, który
odbêdzie siê 22 wrzeœnia. Oby przywieŸli tylko dobre
wiadomoœci.
Tekst i foto LMM

Polski Zwi¹zek Dzia³kowców

To ju¿ 30 lat...
Tradycje ogrodów s¹ bardzo bogate – pierwsze ogrody
funkcjonowa³y jeszcze w czasach zaborów. Tak¿e po odzyskaniu niepodleg³oœci w 1918 roku starano siê dorobek
dzia³kowców zachowaæ – istnia³o bowiem 19 ogrodów o
powierzchni 70 ha, a w 1939 by³o ich ju¿ 606 na powierzchni 3 tys. ha. W PRL usankcjonowano ogrody dzia³kowe
- dekretem Prezydenta w 1946 roku dzia³kowców wpisano
w struktury Zwi¹zków Zawodowych.
6 maja 1981 roku Sejm uchwali³ ustawê powo³uj¹c¹
Polski Zwi¹zek Dzia³kowców jako samodzieln¹ i
samorz¹dn¹ organizacjê spo³eczn¹. Ustawa nak³ada³a
na PZD obowi¹zek dzia³ania na rzecz wszechstronnego
rozwoju pracowniczych ogrodów dzia³kowych. Kolejna
ustawa z 8 lipca 2005 roku wprowadzi³a zmianê nazwy na Rodzinne Ogrody Dzia³kowe i umocni³a prawa
dzia³kowców i ogrodów w nowej rzeczywistoœci.
Dla uczczenia tej okr¹g³ej rocznicy Zarz¹d Rodzinnych Ogrodów Dzia³kowych im. Juliusza S³owackiego
w Nowogardzie zorganizowa³ w sobotê 10 wrzeœnia
uroczyste zebranie na które zaproszono wyró¿niaj¹cych
siê dzia³kowców, by im wrêczyæ dyplomy podziêkowania
i drobne upominki. Zaproszono Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej Antoniego Bielidê.
Wszyscy zabieraj¹cy g³os podkreœlali wielk¹ rolê
ogrodów rodzinnych - dostarczaj¹ zdrowych warzyw,
s¹ miejscem spotkañ i rekreacji, jedyna form¹ wypoczynku dla wielu rodzin. Zaproszenie przedstawicieli
w³adz samorz¹dowych nie jest przypadkiem – dobra
wspó³praca jest warunkiem rozwoju ogrodów, a ostatnio nawet istnienia ogrodów. Nie jest tajemnic¹, ¿e od
dawna s¹ zakusy na tereny dzia³kowe – s¹ to bardzo
czêsto atrakcyjne tereny pod zabudowê mieszkaniow¹.
Roœnie presja na przekszta³canie tych terenów w³aœnie
pod budownictwo. Póki co w Nowogardzie taka obawa
nie istnieje – zarówno Antoni Bielida jak i burmistrz
zapewniali, ¿e planuj¹c wszelkie zmiany w przestrzennym zagospodarowaniu terenów ogrody s¹ wy³¹czane i
pozostan¹ nadal ogrodami. Gdyby jednak Sejm zmieni³
ustawê,(a istnieje silne lobby tych zmian) to wówczas
w³adza samorz¹dowa musi siê stosowaæ do uchwalonego prawa. Dlatego wa¿ne jest kogo dzia³kowcy wybieraæ
bêd¹ do Sejmu – g³osujmy na ludzi bêd¹cych gwarantem
istniej¹cego prawa!
Zarz¹d naszych ogrodów aktywnie walczy o ich zachowanie – prezes Ryszard Wajk zosta³ za tê dzia³alnoœæ

Zaprasza do udzia³u w projekcie:

Wspieranie przedsiêbiorczoœci i rozwoju
gospodarczego Gminy Nowogard
Celem realizowanego zadania publicznego jest wspieranie zatrudnienia poprzez zachêcanie do tworzenia nowych firm i samo zatrudnienia oraz promowanie postaw
przedsiêbiorczych wœród mieszkañców gminy.
Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów:
I. Zamierzaj¹cych po raz pierwszy uruchomiæ w³asn¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
II. Posiadaj¹cych w³asn¹ firmê nie d³u¿ej ni¿ dwa lata
i zamierzaj¹cych rozszerzyæ dzia³alnoœæ, zatrudniæ osoby
bezrobotne lub wprowadziæ nowe technologie produkcji
i us³ug.
Projekt zak³ada przeprowadzenie 60 godzin
bezp³atnych zajêæ szkoleniowych i warsztatów
obejmuj¹cych program zak³adania w³asnej firmy pod
nazw¹ ,,ABC Przedsiêbiorczoœci” oraz wynajem lokali
u¿ytkowych po preferencyjnych cenach.
Uczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem
swojej firmy w budynku CEiP ,,PROFIT”, otrzymaj¹ od 10
do 50 % zni¿ki stawki czynszu za wynajmowany lokal, w
okresie pierwszych trzech lat swojej dzia³alnoœci.
Pierwsza edycja projektu realizowana bêdzie od
wrzeœnia do grudnia 2011 roku.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce projektu mo¿na
uzyskaæ osobiœcie w Sekretariacie CEiP ,,Profit”SzF TPP
w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, lub telefonicznie
tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891,e-mail: _nowogard@
o2.pl.
PROJEKT DOFINANSOWANY JEST SzF TPP
w Nowogardzie ZE ŒRODKÓW GMINY
Serdecznie zapraszam!
Dyrektor CEiP „Profit’” NOWOGARD
Jerzy Jab³oñski
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Wicemistrzyni Polski
w ratuszu

Jaka
przysz³oœæ
targowiska miejskiego?
W dniu 14 wrzeœnia w sali widowiskowej NDK odby³o
siê spotkanie z kupcami handluj¹cymi na targowisku
miejskim.
Jak ju¿ informowaliœmy dotychczasowy dzier¿awca
targowiska pan Zbigniew RaŸniewski wypowiedzia³
umowê dzier¿awy z dniem 31 grudnia 2011 roku i w
zwi¹zku z tym burmistrz zaprosi³ kupców na spotkanie.
Zaproponowa³ trzy warianty rozwi¹zania problemu:
- burmistrz og³asza przetarg i wy³ania kolejnego
dzier¿awcê,
- kupcy zawi¹zuj¹ spó³kê z oo i sami zarz¹dzaj¹
targowiskiem,
- kupcy wybieraj¹ spoœród siebie zarz¹dcê targowiska.

Podczas ostatniej Sesji Rady Miasta byliœmy
œwiadkami niezwykle sympatycznego wydarzenia.
¯aneta Zacharewicz otrzyma³a z r¹k burmistrza
piêkny dyplom z podziêkowaniami, od zastêpcy burmistrza Damiana Simiñskiego symboliczny podarunek i
od Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Antoniego Bielidy
okaza³y bukiet kwiatów. Wszystko to za zdobycie przez
¯anetê srebrnego medalu w klasyfikacji koñcowej sezonu
Pucharu Polski Kobiet w wyœcigach motocrossowych.
Jest to najlepszy jak dotychczas wynik osi¹gniêty
przez zawodnika Klubu Motorowego „Cisy”.
Tekst i foto LMM

Radczyni prawna UM wyjaœnia³a prawne uwarunkowania wszystkich propozycji po czym wywi¹za³a siê dyskusja. Okaza³o siê, ¿e zdania kupców s¹ podzielone do tego
stopnia i¿ nie mo¿na podj¹æ decyzji, która zadowoli³aby
wszystkich. Umówiono siê wiêc na nastêpne spotkanie
w dniu 10 paŸdziernika. Obecna na spotkaniu Hanna
Krug³y Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w
Goleniowie wskaza³a na szereg nieprawid³owoœci jakie
nale¿y jak najszybciej usun¹æ.
LMM

Sikorki - bêdzie œwietlica!
W dniu 7 wrzeœnia br. dosz³o w ratuszu do spotkania - burmistrz i so³tys wsi Sikorki Dorota ¯³obiñska w
obecnoœci przedstawicielek Rady So³eckiej Marty Maciejewskiej i Wioletty Kazana podpisali umowê u¿yczenia
na okres 10. lat tj. od 6.09.2011 r. do 5.09.2021 r. dzia³ki
o pow.500 metrów kwadratowych wraz z budynkiem
po by³ym sklepie z przeznaczeniem tego¿ budynku na
œwietlicê wiejsk¹. Podpisano tak¿e drug¹ umowê na
podstawie której so³ectwo zobowi¹za³o siê do wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem i nale¿yt¹ trosk¹
istniej¹cych ju¿ na omawianej dzia³ce boiska do pi³ki
siatkowej i placu zabaw.
Przypomnijmy, ¿e gmina uzyska³a plac wraz z budynkiem (dzia³ka nr1079, o powierzchni 500 m. kw.) w
wyniku notarialnej zamiany swoich udzia³ów w pobliskim
budynku (lokal o numerze 3 o powierzchni 40,65 m. kw.).
Akt notarialny pomiêdzy ma³¿eñstwem Dorot¹ i Markiem

Ziêciak, a UM Nowogard w sprawie zamiany podpisano
w dniu 5 wrzeœnia 2011 r.
W ten sposób burmistrz Robert Czapla zrealizowa³
zobowi¹zanie, jakie podj¹³ podczas zebrania wiejskiego w dniu 20 lipca br. Na zebraniu ustalono, ¿e Gmina
uzyska plac i budynek po by³ym sklepie i przeka¿e go w
u¿ytkowanie so³ectwu Sikorki. Ze swej strony mieszkañcy
wyrazili zgodê na wspó³finansowanie remontu budynku
upowa¿niaj¹c Radê So³eck¹ do przeznaczenia na ten cel
pozosta³ej do wykorzystania kwoty 6 900 z³ z funduszu
so³eckiego.
Jak poinformowa³ burmistrz gmina przygotuje stosowny
kosztorys, kompleksow¹ dokumentacjê i wyst¹pi o dofinansowanie zewnêtrzne w ramach programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Na zakoñczenie burmistrz wyrazi³
przekonanie, ¿e mieszkañcy wioski znacz¹co zaanga¿uj¹
siê w realizacjê tego przedsiêwziêcia.
MA Frydryk, foto LMM
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Po¿egnanie 1922 – 2011

Zmar³
Janusz Morgenstern
6 wrzeœnia nad ranem,w swoim warszawskim domu zmar³ wybitny re¿yser,ostatnio tak¿e
producent,wspó³twórca polskiej szko³y filmowej,jeden z
wielkich mistrzów ,którego filmy „Do widzenia,do jutra”,
„Trzeba zabiæ tê mi³oœæ”,”Jowita”, podobnie jak seriale”Kolumbowie”, „Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie”czy „Polskie
drogi”, wesz³y do historii polskiego kina.
Pana Janusza ,bo taki zwrot grzecznoœciowy zaakceptowa³ ,pozna³em w lipcu 2001 r. na V Festiwalu „Lato
z Muzami. By³ goœciem specjalnym nowogardzkiego
festiwalu, na którym otrzyma³ Honorowy Laur Cisowy za
ca³okszta³t twórczoœci, jako pierwszy z wielkich twórców
polskiego kina goszcz¹cych w Nowogardzie. Jestem do
dzisiaj wdziêczny panu Januszowi, ¿e prowincjonalnemu
dziennikarzowi poœwiêci³ ca³e s³oneczne popo³udnie na
wyj¹tkowo d³ugi wywiad (chcia³em siê popisaæ), który na
koniec rozmowy z uœmiechem stwierdzi³: ale mnie pan
wymêczy³. Zapamiêta³em go jako skromnego, ¿yczliwego, ciep³ego i uœmiechniêtego cz³owieka. W ogóle bez
¿adnych symptomów wielkoœci i ca³ej otoczki re¿ysera
europejskiego formatu, a przecie¿ wpisa³ siê „z³otymi
g³oskami” w historiê powojennego filmu polskiego. I taki
pozostanie w mojej pamiêci. Mam nadziejê, ¿e równie¿
w pamiêci tych nowogardzian, którzy uczestniczyli w
spotkaniu z re¿yserem na sali kinowej NDK. Myœlê, ¿e
kocha³a go ca³a Polska, chocia¿by tylko za dwa seriale
- „Kolumbowie” i „Polskie drogi”. Kiedy odchodz¹ starzy
mistrzowie, wokó³ robi siê ubo¿ej i bardziej pusto. Na holu
NDK, w przeszklonej gablocie znajduje siê ma³a tabliczka
z nazwiskiem Janusza Morgensterna, taki ma³y œlad po
wielkim cz³owieku. I tylko tyle, a¿ tyle... Chcia³bym na
po¿egnanie jednego z moich ulubionych polskich mistrzów
kina rzuciæ jakieœ wielkie s³owo, ale nic mi nie przychodzi
do g³owy. Szepczê wiêc z nutk¹ ¿alu – ¿egnaj panie Januszu. Sit tibi terra levis – Nich Ci ziemia lekk¹ bêdzie.
M.A. Frydryk
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Burmistrz Nowogardu
Og³asza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
sk³adaj¹cej siê z dzia³ek nr nr 160/18, 165/2 i 166/1 o ³¹cznej pow. 754
m2 zabudowanej, po³o¿onej w obrêbie nr 6 m. Nowogard.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 7.10.2011r. o godz. 10.00 w sali obrad
komisji Rady Miejskiej /I piêtro/ Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie Plac
Wolnoœci 1.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce przetargu zamieszczone s¹ na stronie
internetowej Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie www.bip.nowogard.pl.
Szczegó³owych informacji udziela równie¿ Wydzia³ Gospodarki
Nieruchomoœciami, Geodezji i Rolnictwa Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolnoœci 1, tel. (91) 39-26-225.

Zaproszenie do z³o¿enia oferty
Burmistrz Nowogardu zaprasza do z³o¿enia oferty na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowê napowietrznej linii energetycznej nn 0,4
kV w drodze wojewódzkiej nr 106 w miejscowoœci B³otno, gm. Nowogard
w ramach budowy chodników w tej drodze.
Dokumentacjê techniczn¹ nale¿y sporz¹dziæ zgodnie z warunkami technicznymi okreœlonymi przez ENEA Operator Sp z o.o.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce wykonania dokumentacji wraz z
formularzem ofertowym oraz warunki techniczne i za³¹czniki graficzne
zamieszczone s¹ na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie www.bip.nowogard.pl.
Termin i miejsce sk³adania ofert do dnia: 27 wrzeœnia 2011 r. do godz.
12:00, Biuro Obs³ugi Interesanta Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie,
Plac Wolnoœci 1, pok. nr 5
Informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu 913
926 238 lub 913 926 243 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7:30 do 15:30.
Burmistrz Nowogardu

og³asza przetarg nieograniczony

na budowê kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z
przebudow¹ istniej¹cej sieci wodoci¹gowej i gazowej w ul. Blacharskiej,
Szarych Szeregów i Kard. Wyszyñskiego w Nowogardzie.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z za³¹cznikami
umo¿liwiaj¹cymi przygotowanie ofert oraz kompletne og³oszenie o zamówieniu zamieszczone jest na stronie internetowej Urzêdu Zamówieñ
Publicznych w Biuletynie Zamówieñ, na stronie g³ównej i na stronie Urzêdu
Miejskiego w Nowogardzie www.bip.nowogard.pl.
Termin sk³adania ofert do dnia 26 wrzeœnia 2011 r. do godz. 9:00
Informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu 91
39 26 238 lub 91 39 26 243 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7:30 do 15:30
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ECHA FESTIWALU
„LATO z MUZAMI„
NOWOGARD 2011

Czy ten film rzeczywiœcie ods³ania³ ukryte mechanizmy peerelowskiej rzeczywistoœci?
- Robi³em to co wiedzia³em o sporcie i nie s¹dzi³em,¿e
ods³ania,ale póŸniej okaza³o siê,¿e ods³ania..
Uwa¿a³em,¿e realizujê uczciwy film o sporcie.

By³ Festiwal
Po pierwsze: na szczêœcie, bo dopisa³a nawet pogoda.
Po drugie: pojawi³ siê Filip Bajon i kilka znanych postaci ze œwiata filmu,muzyki i malarstwa.
Po trzecie: przyznano honorowy „Laur Cisowy”.
Po czwarte: goœciliœmy dzieci i m³odzie¿ z Niemiec,
Serbii i Polski,daj¹c œwiadectwo przywi¹zania do idei
Wspólnej Europy.
Po pi¹te: mia³o byæ gorzej, a by³o chyba lepiej.
Po szóste: bêdzie festiwal.
Wspominaj¹c tamte gor¹ce lipcowe dni, warto
na zakoñczenie lata przypomnieæ wywiad, którego
dla”Wiadomoœci Samorz¹dowych” udzieli³ Filip Bajon,
znakomity re¿yser i bardzo wa¿na osoba nowogardzkiego festiwalu. Polecam wszystkim kinomanom i nie tylko.

Wysoko oceniony przez krytykê nastêpny film
pt. „Rekord œwiata” (1977), dopuszczony zosta³
do telewizyjnej emisji dopiero w paŸdzierniku1980
roku..Czy¿by decydenci za czasów tzw. komuny
uprzykrzali panu ¿ycie?
- Jest to opowieœæ o losach p³ywaka Micha³a, który
dziêki samorodnemu talentowi, jako niemal nieszkolony dziewiêtnastolatek pobi³ w 1953 roku rekord œwiata
na 100 metrów stylem klasycznym, zosta³ wyniesiony
na piedesta³, a potem - niczym Mateusz Birkut - z
niego str¹cony, zbyt boleœnie obna¿a³a peerelowsk¹
hipokryzjê, by cenzura zgodzi³a siê na jego pokazanie
bezpoœrednio po ekranowym triumfie „Cz³owieka z
marmuru”. Poza tym to nie mia³o dla mnie wielkiego
znaczenia i nie powodowa³o zawodowych k³opotów.

Filip Bajon (ur. Poznañ 1947 ) - polski re¿yser i scenarzysta filmowy, twórca TV i teatralny, literat, dziekan
Wydzia³u Re¿yserii PWST, TV i T w £odzi.
Ukoñczy³ prawo na UAM w Poznaniu, studiowa³ w
PWSF. W 1972 wyda³ powieœæ „Bia³e niedŸwiedzie nie
lubi¹ s³onecznej pogody”, potem m. in. zbiór opowiadañ
„Proszê ze mn¹ na górê” ( 1975 ). Zwróci³ uwagê debiutem fabularnym „Aria dla atlety” ( 1979 ), stylizowanym,
pe³nym literackich i malarskich odniesieñ obrazem
niebanalnej postaci zapaœnika ( wzorowanej na Z. Cyganiewiczu ). Inne filmy historyczne to :
„Limuzyna Daimler - Benz” ( 1982 ) oraz „Magnat”
(1986 ), osadzona w latach 1900 - 35 saga pszczyñskiej
rodziny von Teussów.
W 1981 nakrêci³ „Wahade³ko”, przenikliwy obraz
konsekwencji stalinizmu. Potem powsta³y m. in.”Poznañ
56” ( 1996 ) i kontrowersyjna adaptacja „Przedwioœnia”
(2001 ) S. ¯eromskiego.
Z cenionym przez krytykê twórc¹ niebanalnych filmów, rozmawiam po oficjalnym otwarciu festiwalu, na
którym otrzyma³ Honorowy Laur Cisowy.
Siedzimy na tarasie restauracji” Neptun „ w cieple
lipcowego s³oñca i mimo gwaru publicznoœci - rozumiemy
siê doskonale. Jesteœmy agnostykami, jedno i to samo
drzewo...
Pytanie na rozgrzewkê. Lubi pan szczere rozmowy?
- No,chyba...
W którym momencie ¿ycia wpad³ pan na pomys³,
¿eby zostaæ re¿yserem?
- W wieku 15 lat. To by³o raczej takie wra¿eniowe
odczucie. Kino bardzo mi siê podoba³o i przemawia³o
do mnie z ogromn¹ ekspresj¹. Jednoczeœnie by³o tak
wielk¹ tajemnic¹, ¿e postanowi³em j¹ zg³êbiæ.
O ile mi wiadomo debiutowa³ pan filmem
œredniometra¿owym „Powrót”, w którym bokser Jan
Szczepañski, mistrz olimpijski z Monachium (1972)
zagra³ samego siebie, a jednoczeœnie pokazuje
historiê jego trudnego powrotu na ring, dobrze po
trzydziestce.

Sk¹d u pana zainteresowanie tematyk¹ ponurej
stalinowskiej nocy? W chwili œmierci Stalina by³
pan 6-letnim brzd¹cem i nie s¹dzê, ¿e obraz traumatycznego doœwiadczenia bohatera pokazanego
w telewizyjnym „Wahade³ku” wynika z pañskich
osobistych prze¿yæ. Zatem sk¹d w ogóle pomys³
na taki w³aœnie film?
- Du¿o czyta³em m¹drych ksi¹¿ek i dowiedzia³em siê,
¿e w komuniŸmie jest taka jednostka chorobowa, która
nie pojawia siê nigdzie na œwiecie, tylko w komunistycznych krajach i doszed³em do wniosku, ¿e tak¹ jednostkê
chorobow¹ nale¿a³oby sfilmowaæ.
Proponujê zmieniæ temat. Ka¿dy re¿yser podobno
ma swój ulubiony sposób pracy z aktorami. Te¿ ma
pan swoje sekretne metody?
- Najpierw bra³em do swoich filmów aktorów niezawodowych i z nimi pracowa³em bardzo rzetelnie, potem
wzi¹³em aktorów zawodowych i okaza³o siê, ¿e daj¹
mi tyle, czego bym sam nie wymyœli³. Pracujê metod¹
korekcyjn¹ tzn..korygujê ich poczynania, ale nie mówiê
jak maj¹ graæ.
Kto rozumie pana lepiej - aktorki czy aktorzy?
- To chyba jest bez znaczenia.
Czy „Ariê dla atlety”z wielk¹ kreacj¹ Krzysztofa
Majchrzaka mo¿na zaliczyæ, jak chc¹ tego niektórzy
krytycy, do Kina Moralnego Niepokoju?
- Nies³usznie. Odby³o siê kiedyœ spotkanie filmowców
w jednej z gazet wydawanych przez ludowców (chyba to
by³ „Przegl¹d Kulturalny”) i tam spotkaliœmy siê (to nasze
ca³e pokolenie) jeszcze przed debiutem. Powiedzia³em
wtedy, ¿e wspó³czesnoœæ mnie nie interesuje, bo chcê
zrobiæ film „Ariê dla atlety” - film o cyrkowcu, film o
prze³omie epok, o odchodzeniu jednej a przychodzeniu
drugiej. Zawsze interesowa³ mnie pewien rozpad kulturowy. £atwiej siê krêci m³odemu cz³owiekowi film o
œmierci, ni¿ osobie w moim wieku.
Uwa¿am, ¿e otar³ siê pan o wielkoœæ równ¹
„Zmierzchowi bogów „ Luchino Viscontiego. Mam
na myœli „ Magnata”, którego osobiœcie bardzo lubiê
i ceniê. Szef Zespo³u „ TOR” Krzysztof Zanussi,
powiedzia³ o nim po latach: „¯yczy³em temu filmo-
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wi, ¿eby przeszed³ jak burza przez ca³y œwiat. I do
tej pory uwa¿am, ¿e niewiele mu do tego zabrak³o.
Mo¿e odrobiny precyzji”. Czy tak?
- To by³ przypadek. On mia³ iœæ na festiwal do Moskwy. Przyszed³ Gorbaczow i zmieni³ siê profil festiwalu.
Poproszono o film wspó³czesny z Polski, a przez trzy
poprzednie miesi¹ce walczyli, aby „ Magnat „ nie poszed³
do Wenecji, tylko do Moskwy.
¯al by³o panu?
- Bardzo
Dlaczego „ Wizja lokalna” jeszcze w lipcu 1980
roku, po bardzo krytycznej kolaudacji powêdrowa³a
na pó³ki?
Zaczê³y siê w Polsce strajki i film móg³ siê okazaæ
lekcj¹ instrukta¿ow¹ - jak ³amaæ strajk..
Czy w Szkole Filmowej mia³ pan swoich mistrzów ?
- Mia³em jednego wielkiego re¿ysera, jednego z najwspanialszych ludzi jakich spotka³em w ¿yciu - to by³
prof. Jerzy Bossak.
Wielu ludzi marzy o re¿yserii. Co w niej jest
najwa¿niejsze?
- Nauka re¿yserii polega na jednej rzeczy: cz³owiek,
który na ni¹ przychodzi musi zmieniæ swoje myœlenie
-z wydarzeniowego na sytuacyjne. To podstawa. Ma³o
kto, o tym wie.
Jakie ma pan wra¿enia po ostatnim festiwalu w
Gdyni?
- Nie pojecha³em, poniewa¿ nie przyjêto mojego filmu
„Œluby panieñskie”, który mia³ ponad milion widzów.
Wszed³ na ekrany w ubieg³ym roku.
Po 1982 r. du¿o pan podró¿owa³: Francja, Australia, Portugalia, Niemcy, Szwajcaria, Finlandia..
W filmie Jima Jarmuscha pada znamienne zdanie,
¿e w gruncie rzeczy wszêdzie jest tak samo, a pan
jak myœli?
- Stanowczo zaprzeczam. Wszêdzie jest inaczej,
wszêdzie jest gdzie indziej.
Ulubiona ksi¹¿ka, film, kompozytor?
- Zacznê od ksi¹¿ki. To bêdzie chyba „Czarodziejska
góra” T. Manna., a film - zdecydowanie „Osiem i pó³” Felliniego. Pyta³ pan o kompozytora - chyba Verdi. Muzykê
do moich filmów komponuje Micha³ Lorenc.
Jak odbiera pan takie festiwale jak nasz, organizowane z dala od wielkich metropolii i w ogóle w
ma³ych miasteczkach?
- Je¿eli w Polsce bêd¹ takie miasteczka, w których
coœ bêdzie siê dzia³o, to nie ma znaczenia czy mieszka
siê w du¿ym, czy ma³ym mieœcie. Je¿eli w takim mieœcie
jak Nowogard jest festiwal i nie jest przyjmowany ze zdziwieniem to ja go odbieram tak, jak te cudowne ogródki
kwietne na parapetach domków w pewnym ma³ym austriackim miasteczku, które ca³kowicie mnie zauroczy³y.
W jakiej roli móg³by mnie pan obsadziæ?
Chcia³bym us³yszeæ, ¿e w czymœ w duchu Woody
Allena.
- W roli doktora Mabuse.
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??? Jestem zaskoczony, ale kto wie ... Czy jest
pan szczêœliwym cz³owiekiem?
- Generalnie tak.
A czy têskni pan za m³odoœci¹?
- Nie.
Jest taka obiegowa teoria, ¿e alkohol rozwi¹zuje
jêzyki. Zgadza siê pan z tym powiedzeniem?
- Rozwi¹zuje i to w pozytywny sposób.
Nie boi siê pan stawiæ przed Stwórc¹?
- Mamy sobie du¿o do powiedzenia.
Czy s³ysza³ pan o kwestionariuszu Pro usta, który by³ bardzo popularny na salonach
dziewiêtnastowiecznej Europy i czy chcia³by pan
odpowiedzieæ na zawarte w nim pytania
- Bardzo chêtnie.
G³ówna cecha mojego charakteru - optymizm.
Cechy, których szukam u mê¿czyzny - lojalnoœæ.
Cechy, których szukam u kobiety - inteligencja.
Co ceniê najbardziej u przyjació³ - tolerancyjnoœæ.
Moja g³ówna wada - ³atwowiernoœæ.
Moje ulubione zajêcie - ¿eglarstwo.
Co wzbudza we mnie obsesyjny lêk - g³upota.
Co by³oby dla mnie najwiêkszym nieszczêœciem
- alzheimer.
Kim (lub czym) chcia³bym byæ, gdybym nie by³
tym, kim jestem - oficerem angielskim w Indiach.
Kiedy k³amiê - wtedy, kiedy nie mówiê prawdy.
S³owa, których nadu¿ywam - wiesz, rozumiesz...
Ulubieni bohaterowie literaccy - ??? Dzieci Kapitana Granta.
Ulubieni bohaterowie ¿ycia codziennego - aktorzy.
Czego nie cierpiê ponad wszystko - polskiej g³upoty.
Dar natury, który chcia³bym posiadaæ - mam
wszystkie
(Ok ....nikt mi tak jeszcze nie odpowiedzia³!)
Moja dewiza - do przodu, z optymizmem.
Jak chcia³bym umrzeæ - œwiadomie.
Obecny stan mojego umys³u - b³yskotliwy.
B³êdy, które naj³atwiej wybaczam - wiêkszoœæ.
Dziêkujê serdecznie za rozmowê i ¿yczê panu
wielu, wielu udanych filmów, a z pewnoœci¹ choæby
jednego na miarê „Obywatela Kane”.
Marian Andrzej Frydryk
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19.09.2011 r.
Urz¹d Miejski w Nowogardzie
913925947
913926289
72-200 Nowogard, pl. Wolnoœci 1
913926265

Pozosta³e instytucje:
ZEAS 						
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej			
Zarz¹d Budynków Komunalnych 			
Biblioteka Miejska					
Biblioteka Pedagogiczna 				
Nowogardzki Dom Kultury - ndk@smj.pl 		
Powiatowy Urz¹d Pracy w Goleniowie
filia w Nowogardzie 			
						
Wydzia³ Komunikacji filia w Nowogardzie
Rejestracja pojazdów 			
Prawo jazdy				
Licencje					
Biuro Powiatu Goleniowskiego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa -		
						
						
Celowy Zwi¹zek Gmin R-XXI
e-mail: czg@nowogard.pl
- dyrektor						
						
Pogotowie Ratunkowe
999,			
Stra¿ Po¿arna		
998, 			
Policja, komisariat
997, 			
Pogotowie elektryczne
			
Pogotowie wodoci¹gowe				
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy
- sekretariat					
- centrala						
						
						
						

913926260
913920648
913926283

e-mail: burmistrz@nowogard.pl
Sekretariat: 					
913926200
Fax: 						
913926206
Kadry: 					
913926204
913921376
Biuro Rady Miejskiej: 				
913926210
913921813
 Biuro Obs³ugi Interesantów 			
913926214
915792702
e-mail: boi@nowogard.pl
915792703  Wydzia³ Spraw Obywatelskich:
913921852
- kierownik 					
913926203
- dowody osobiste 				
913926215
915792082
915792083
- ewidencja ludnoœci 				
913926212
913925766  Wydzia³ Finansowo-Bud¿etowy:
e-mail: budzet@nowogard.pl
z-ca
kierownika 				
913926223
913927121
- ksiêgowoœæ 					
913926222
913920310
- kasa 					
913926219
915777951
913920118  Biuro Podatków i Op³at: podatki@nowogard.pl
915792311
- kierownik 					
913926217
913921274
- ksiêgowoœæ podatkowa 			
913926220
913920879
- windykacja					
913926220
- ksiêgowoœæ nale¿noœci cywilnoprawnych
913926220
913921559
913921356
- wymiar podatków i op³at 			
913926217
913921800
- kontrola podatkowa 				
913926217
913921806
- ulgi podatkowe 				
913926217
913921877
 Wydzia³ Gospodarki Nieruchomoœciami,
Geodezji i Rolnictwa: e-mail: rolgeo@nowogard.pl
Rozk³ad jazdy poci¹gów:
- kierownik 					
913926226
Nowogard-Szczecin: 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 15.07, 17.22, 18.38.
- z-ca kierownika 				
913926225
Nowogard-Ko³obrzeg: 7.50,11.28, 12.59, 15.10, 17.24, 20.32, 22.03.
Informacja PKP Szczecin tel. 9436
 Wydzia³ Architektury, Budownictwa
i Planowania Przestrzennego:
Rozk³ad jazdy autobusów:
e-mail: architektura@nowogard.pl
Nowogard - Szczecin
kierownik
					
913926229
5.45 F*, 7.10 F, 7.25 D*, 8.09 Dm, 9.10 D*, 10.10 F*, 10.55
- z-ca kierownika 				
913926228
C, 12.19 D*, 13.54 F*, 16.10D*, 16.44 F*, 16.55 Bm, 17.55 Bm,
17.39 Fm*, 18.49 Fm*, 18.50 Cm, 19.30 G, 20.05 Dm, 21.47 Dm  Urz¹d Stanu Cywilnego:
Szczecin (stanowisko 4) - Nowogard
- kierownik 					
913926230
6.30 D, 7.00 F*, 9.15 F*, 10.10 D, 11.30 F*, 13.00 D*, 14.00  Wydzia³ Bezpieczeñstwa
D*, 14.45 F*, 15.15 F, 16.00 D*, 18.15 Dm*, 19.10 Bm, 19.15
i Zarz¹dzania Kryzysowego:
Dm*, 19.35 Bm, 20.30 Dm*, 22.20 Dm.
- kierownik 					
913926234
Oznaczenia:
B – Kursuje w niedziele
 Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy:
C – Kursuje w soboty, niedziele i œwiêta (z wyj¹tkiem Œw. B. Nae-mail: promocja@nowogard.pl
rodzenia; N. Rok i Œw. W. Nocy)
- kierownik 					
913926293
D – Kursuje codziennie (z wyj¹tkiem Œw. B. Narodzenia; N. Rok
z-ca
kierownika
				
913926293
i Œw. W. Nocy)
- ewidencja dzia³alnoœci gospodarczej 		
913926233
F – Kursuje w dni robocze od poniedzia³ku do pi¹tku
G – Kursuje w pi¹tki (nie kursuje w Œw. B. Narodzenia, w Wielki  Wydzia³ Gospodarki Komunalnej,
Pi¹tek oraz Œw. W. Nocy)
Mieszkaniowej i Ochrony Œrodowiska:
I – Kusuje w soboty
e-mail: srodowisko@nowogard.pl
m – Nie kursuje w Wigiliê i Sylwestra
- kierownik 					
913926243
* - Têczowa Linia
- z-ca kierownika 				
913926238
Uwaga! Podró¿ni w okresie przed i Œwi¹tecznym, mog¹
nast¹piæ zmiany w obowi¹zuj¹cym rozk³adzie jazdy
- Agenda 21 - agenda21@nowogard.pl 		
913926232
Informacja PKS: 091/46-98-315 lub 091/39-21-887
 Wydzia³ Inwestycji i Remontów:
e-mail: inwestycje@nowogard.pl
Biuletyn „Wiadomoœci Samorz¹dowe” mo¿na
- kierownik 					
913926241
otrzymaæ w nastêpuj¹cych punktach:
- z-ca kierownika 				
913926240
1. Urz¹d Miejski w Nowogardzie-Biuro Obs³ugi Interesantów, Pl.  Wydzia³ Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu:
Wolnoœci 1, pok. 5; 2. so³ectwa; 3. Nowogardzki Dom Kultury, Pl.
e-mail: oswiata@nowogard.pl
Wolnoœci 7, 4. Powiatowy Urz¹d Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolnoœci
- kierownik					
913925464
9; 5. Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardziei, ul.
Wojska Polskiego; 6. Centrum Edukacji i Przedsiêbiorczoœci „Profit”w - Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz z-ca burmistrza Damian
Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; 7. Miejska Biblioteka Publiczna, Simiñski przyjmuj¹ w sprawach skarg i wniosków w ka¿dy poniedzia³ek
Pl. Wolnoœci 8; 8. Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; 9. PKO BP S. A., w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.45.
Pl. Wolnoœci 5; 10. „Netto” Supermarket, ul. 700-Lecia 22; 11. Józef So- - Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida przyjmuje
snowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; 12. El¿bieta Horniak – sklep, ul. interesantów w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 17.00-18.30.
Boh. Warszawy 102; 13. Urz¹d Pocztowy, ul. Warszawska 14; 14 Sklep
„Banan”, ul .Boh. Warszawy 103., 15. Sklep spo¿ywczo-przemys³owy, - Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów odbywa
Stanis³aw Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44.; 16. Apteka „NIEBIESKA”, siê w Wydziale Kancelarii, pok. nr 8, I piêtro, pl. Wolnoœci 1.
ul. 15 lutego.; 17. Apteka „NIEBIESKA 2”, ul. Koœciuszki 36/4.; 18. Informacje o pracy Urzêdu Miejskiego:bip.nowogard.pl
Apteka „JANTAR”, ul. 700 lecia 15.; 19. Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
Warszawska 14.; 20. „Pracownia optyczna” ul. Armii Krajowej 51a.; 21.
Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9; 22. Kiosk, ul. D¹browszczaków;,
Nowogard - Wiadomoœci Samorz¹dowe
23. Kiosk, skrzy¿owanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla).;
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
24. PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; 25. Sklep Spo¿ywczy, ul. Armii
Wydawca: Wydzia³ Kancelarii Urzêdu Miejskiego
Krajowej 51.; 26. Sklep spo¿ywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema
72-200 Nowogard, Plac Wolnoœci 1
40/8; 27. Sklep „Rodzynek”, ul. 3 maj¹ 31C; 28. Sklep spo¿ywczotel. 91 392 62 00, fax 91 392 06 06
monopolowy, ul. Bat. Ch³opskich 1a.; 29. Zak³ad Karny, ul. Zamkowa
7.; 30. Sklep Spozyczo Przemys³owy „KOGUTEK”, ul. ¯eromskiego 4; 31.
Sklep „PROMYK”, ul. ¯eromskiego 20; 32. Sklep Spo¿ywczo Przemys³owy
„SANDRA”, ul. Leœna 6c; 33. Sklep Spo¿ywczy Krakowiak Anna, ul. Gen

Bema 40/a; 34; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42.

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

