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Nowy sprzêt
dla szpitala

Gmina pozyskuje pieni¹dze z Unii Europejskiej

W ramach projektu „Poprawa jakoœci i dostêpnoœci
us³ug œwiadczonych przez Samodzielny Szpital Rejonowy
w Nowogardzie poprzez zakup wyposa¿enia medycznego” zakupiono kolejn¹ aparaturê i w dniu 16 wrzeœnia
oficjalnie otwarto now¹ pracowniê rentgenowsk¹, oraz
na oddziale chirurgii stanowisko do wykonywania zabiegów laparoskopowych, stanowisko do znieczulania oraz
przewoŸny respirator. Wartoœæ projektu wynios³a ponad
1,15 mln z³otych. Z Unii Europejskiej gmina pozyska³a na
ten cel kwotê 525 tys. z³otych. 625 tys. z³ to wk³ad w³asny
z bud¿etu gminy.
Na uroczystoœæ przyby³ wicemarsza³ek województwa,
wicedyrektor NFZ w Szczecinie, wicestarosta goleniowski, burmistrz Maszewa, burmistrz Dobrej oraz wójt
Osiny. Obecni byli tak¿e radni powiatu i radni gminy.
Goœci powita³ burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz
Przewodnicz¹cy rady Miejskiej Antoni Bielida, oficjalnie
przeciêto wstêgê, po czym mo¿liwoœci nowej aparatury
i jej wp³yw na bezpieczeñstwo pacjentów, pracowników
medycznych oraz obni¿enie kosztów pojedynczych
zabiegów przedstawi³ zastêpca dyrektora szpitala ds.
medycznych dr Marek Kowalczyk.
Najwa¿niejsze jest to co podkreœlali goœcie – samorz¹d
nowogardzki z wielk¹ trosk¹ podchodzi do poziomu
s³u¿by zdrowia, ma perspektywiczny plan rozwoju i potrafi
do niego przekonaæ zarówno w³adze samorz¹dowe województwa i jak i Narodowy Fundusz Zdrowia, a wnioski
o dofinansowanie nie budz¹ ¿adnych w¹tpliwoœci i s¹
realizowane. Takim samorz¹dom nale¿y pomagaæ i my
to czynimy – powiedzia³ wicemarsza³ek Jakubowski.
Równie¿ wicedyrektor NFZ bardzo pozytywnie ocenia³
wspó³pracê z dyrekcj¹ nowogardzkiego szpitala i wrêczy³
stosowne podziêkowania i ¿yczenia.
LMM

Tak jest obecnie...

Remont alejek
nad jeziorem
Trwaj¹ prace zwi¹zane z wymian¹ nawierzchni
alejek w parku nad nowogardzkim jeziorem. Po remoncie alejek, ³¹cz¹cych alejki przy murach obronnych z
przebiegaj¹cymi bezpoœrednio nad jeziorem, burmistrz
Nowogardu Robert Czapla zleci³ wymianê nawierzchni
dwóch alejek odchodz¹cych od fontanny.
W sumie w tym roku wyremontowano 11 alejek.

... a tak by³o przed remontem
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Osoby skazane
porz¹dkuj¹ gminê

Dobieg³y koñca prace porz¹dkowe w D³ugo³êce, wykonywane bezp³atnie przez osoby osadzone w nowogardzkim Zak³adzie Karnym. W ramach prac uporz¹dkowano
chodnik prowadz¹cy ze wsi do szko³y, którego wczeœniej
praktycznie nie by³o widaæ spod chwastów, oczyszczono
pobocze drogi przy wjeŸdzie do wsi od strony Nowogardu, wykoszono trawy, usuniêto krzewy, zagrabiono
liœcie pod szpalerem lip i usuniêto suche ga³êzie z tych
lip lec¹ce.
Druga grupa osadzonych pracowa³a w budynku by³ej
remizy, która pe³ni³a przez kilka lat rolê œwietlicy.
Zaczêto od wykaszania trawy i usuwania chwastów
z placu na którym stoi budynek. Wymieniono okna,
które wstawiono po wyjêciu ich z nowej czêœci szpitala.
Oczyszczono œciany wewn¹trz œwietlicy, zaszpachlowano je i pomalowano.
Ponadto wykonano remont wnêtrza koœcio³a oraz
uporz¹dkowano chodnik i uliczkê dojazdow¹ przy bloku.
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Klub Abstynentów „Hania”

Po¿egnali
lato

W piêkn¹, s³oneczn¹ sobotê 24 wrzeœnia zebrali siê
w swoim klubie by po¿egnaæ lato. Przybyli nie tylko miejscowi bywalcy ale tradycyjnie goœcie – nawet z daleka
- Trzebiatów, Gryfice, Toruñ, Warszawa. Oni siê integruj¹,
bo w tej ustawicznej walce z na³ogiem potrzebna jest
jednoœæ i wzajemne wsparcie. Jak powiedzia³ prezes
Boles³aw Boratyñski wspólne spotkania i rozmowy buduj¹
wewnêtrzn¹ si³ê i pozwalaj¹ odnajdywaæ w sobie moc
przezwyciê¿ania na³ogu.
Pomagaj¹ im w tym rodziny, a ich trud doceniaj¹ tak¿e
w³adze samorz¹dowe – wspieraj¹ w dzia³aniach na co
dzieñ, a od œwiêta s¹ z nimi. Tak by³o i tym razem – do
klubu zawitali burmistrz Robert Czapla i przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Antoni Bielida. Po powitalnych przemówieniach zasiedli do wspólnego sto³u – szczere i towarzyskie
pogawêdki przy stole pozwalaj¹ lepiej poznaæ problemy
i zdiagnozowaæ potrzeby. Rozradowane dzieci oblega³y
dmuchany zamek, doroœli prezentowali mo¿liwoœci

Oczyszczanie terenów
nad jeziorem
Trwaj¹ kolejne prace porz¹dkowe, wykonywane
bezp³atnie przez osoby osadzone w nowogardzkim
Zak³adzie Karnym. Grupa porz¹dkuj¹ca teren miejski oczyœci³a jezioro z glonów oraz...powakacyjnych
nieczystoœci.
Jednoczeœnie apelujemy do mieszkañców naszej gminy aby nie wyrzucaæ opakowañ, butelek i œmieci do wody!

wokalne, strzelali do tarczy – s³owem bawiono siê a¿
do kulminacyjnego „œwiate³ka do nieba”. ¯egnaj¹c siê
mówili: do zobaczenia na zabawie Andrzejkowej i przy
op³atkowym, wigilijnym stole.
Tekst i foto
LMM
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Ruszy³a budowa
skateparku

XI Sesja Rady Miejskiej
28 wrzeœnia br., w godzinach rannych ruszy³a budowa
skateparku. Termin zakoñczenia robót - 10 listopada
2011 r.
Zakres robót obejmie:
- 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 Ciuchta z Elbl¹ga wy³oniona w drodze przetargu.

Spotkanie w Jarchlinie
15 wrzeœnia br., na zaproszenie Rady So³eckiej,
burmistrz Nowogardu Robert Czapla wzi¹³ udzia³ w spotkaniu so³eckim w Jarchlinie. Tematem spotkania by³o
omówienie spraw inwestycyjnych i bie¿¹cych so³ectwa
oraz zmiana cz³onków Rady So³eckiej.
Podczas spotkania poruszono problem: nieoczyszczania rowów melioracyjnych przez w³aœcicieli gruntów;
zabezpieczenie muru koœcielnego, który jest w fatalnym
stanie oraz poruszono sprawê œciêcia topól przy drodze
powiatowej. Ponadto mieszkañcy so³ectwa zadecydowali
o przeznaczeniu pieniêdzy z funduszu so³eckiego na
remont œwietlicy.

W œrodê 28 wrzeœnia odby³a siê XI Sesja Rady Miejskiej. Radni koalicji poparli proponowane projekty uchwa³
i przyjêli je.
1. Przyjêto sprawozdanie burmistrza z realizacji
bud¿etu za I pó³rocze 2011 roku.
2.Uchwa³ê w sprawie zmian w bud¿ecie gminy.
Dokonano przeniesieñ wydatków bud¿etowych poprzez zmniejszenie wydatków o kwotê 82 617, 43 z³ote.
Najwa¿niejsze zmiany to oszczêdnoœci na budowie drogi
w Wojcieszynie na kwotê 61 031 z³otych i przebudowie
nawierzchni ul. Ogrodowej na kwotê 9 500 z³. Pozosta³e
zmiany to inne przeznaczenie œrodków z funduszy
so³eckich dla D³ugo³êki, Jarchlina i Szczytników.
Uzyskane 82 617,43 z³otego przeznaczono na :
- II etap odwodnienia i budowy dróg przy gara¿ach ul.
Zamkowej 25 000 z³otych
- modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr
3 – 40 000 z³otych,
- dotacjê dla Nowogardzkiego Domu Kultury na zakup
gablot og³oszeniowych – 5 500 z³.
Pozosta³e to zmiany przeznaczenia wymienionych
wy¿ej kwot z funduszy so³eckich – pieni¹dze przeznaczono na remonty œwietlic.
3. Uchwa³ê w sprawie zmiany bud¿etu gminy:
Zwiêkszono dochody bud¿etu gminy o kwotê 379 712
z³otych w zwi¹zku z dotacjami na:
- lodowisko „Bia³y Orlik” - 300 000 z³ z Ministerstwa
Sportu i Turystyki,
- program „Wczesnoszkolna indywidualizacja – wysokiej jakoœci edukacja” - 41 343 z³ w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki”,
- dotacja z MSWiA dla OSP Osowo i OSP B³otno – 37
469 z³
- darowizny Nadleœnictwa dla so³ectwa Wierzbiêcin –
300 z³ i dla so³ectwa Œwierczewo 600 z³.
Zwiêkszono te¿ wydatki bud¿etowe o wymienione kwoty
przeznaczaj¹c je na wskazane przez donatorów cele
4.Uchwa³ê daj¹c¹ gwarancje kredytowe dla Celowego
Zwi¹zku Gmin R-XXI - na kwotê 3 375 500 z³otych. Kwota
ta umo¿liwi Zwi¹zkowi uzyskaæ kredyt w wysokoœci 17 milionów z³otych i ruszyæ z budow¹ Regionalnego Zak³adu
Gospodarowania Odpadami w S³ajsinie.
5. Zmieniono uchwa³ê RM z dnia 29 czerwca 2011
roku w sprawie ustalenia op³at za œwiadczenia przedszkoli
publicznych.
6. Przyjêto „Strategiê Integracji i Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych Gminy Nowogard.
Uzasadnienia do przyjêtych uchwa³ oraz fragmenty
dyskusji nad nimi rozwiniemy w nastêpnym wydaniu
Wiadomoœci Samorz¹dowych.
LMM
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siê cieszy, bo to akurat go zadowala, a ktoœ dostaje
400 z³ i uwa¿a, ¿e to niewiele, bo tak naprawdê to jest
niewiele. Wiadomo ile trzeba wydaæ na opa³ zim¹. Tak
¿e odczucia s¹ ró¿ne i trudno oczekiwaæ pe³nego zadowolenia ze strony naszych klientów. Trudno zaspokoiæ
wszystkie potrzeby w pe³nej wysokoœci. Nie mniej jednak
najpilniejsze potrzeby w zasadzie staramy siê zaspokoiæ.

Dzieliæ biedê sprawiedliwie
Rozmowa z Teres¹ Skibsk¹ – kierownikiem Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Nowogardzie
Sta¿ pracy: 30 lat w Pomocy Spo³ecznej, od 20 lat
kierownik OPS.
„Jak ktoœ wchodzi to wiem po co przyszed³, czego
chce i co chce zrobiæ ze swoimi pieniêdzmi” - powiada
pani kierownik.
Jaka jest w Nowogardzie skala zjawiska, które obiegowo nazywamy ubóstwem, bied¹ a czasami zwyczajn¹
nêdz¹?
Bieda, nêdza czy ubóstwo dotyczy oko³o tysi¹ca osób
w rodzinach na trenie gminy Nowogard.
Ten wskaŸnik utrzymuje siê na sta³ym poziomie.
W roku 2008 by³ taki boom na tworzenie nowych
przedsiêbiorstw i podejmowanie ró¿nych prac przez
naszych klientów. Z wielk¹ satysfakcj¹ patrzy³am jak
czêœæ rodzin odchodzi od nas. Tak powinno byæ, ¿e
oni na jakiœ czas korzystaj¹ z naszej pomocy, a póŸniej
siê usamodzielniaj¹. Ale to by³ tylko ten jeden rok, a
nastêpnie wszystko wróci³o do normy. Ta grupa, o której
mówiê – 800, 600 do 1000 rodzin jest prawie niezmienna.
Bieda pokoleniowa – dziedziczona. To s¹ rodziny, to
s¹ dzieci, to jest ta bieda pokoleniowa i dziedziczona,
która od nas nie odejdzie.
Wsparcie finansowe
Jeœli chodzi o zadania obligatoryjne finansowane z
bud¿etu wojewody, to zgodnie z naszymi wyliczeniami
s¹ wystarczaj¹ce œrodki na ich realizacjê. Natomiast
pomoc uznaniowa finansowana przez gminê ju¿ wymaga zastanowienia. Czy te sto, dwieœcie czy piêæset
z³, które przekazujemy rodzinie s¹ w stanie z³agodziæ jej
problemy, czy te¿ nie ma to wiêkszego znaczenia, bo i
tak niejako z nawyku bêd¹ do nas przychodziæ. Jednak¿e
œrodki przekazane przez gminê na te zadania powinny
wystarczyæ do koñca roku.
Czy jesteœcie skuteczni?
Tego nie wiem. Czasami tak. By³abym zadowolona,
gdybym mog³a skutecznie pomóc okreœlonej rodzinie,
tak aby mog³a stan¹æ na nogi, podj¹æ sta³¹ pracê. Takich
rodzin jest bardzo ma³o. Gmina na pomoc uznaniow¹
przeznacza znacz¹ce kwoty. W tym roku jest to 500 tys.
z³otych.
Czy osoby korzystaj¹ce z waszej pomocy s¹ zadowolone?
Mamy ró¿ne odczucia. Ktoœ dostaje 200 z³ i bardzo

Jakie inne zadania realizuje OPS?
Mamy dzia³ us³ug opiekuñczych, gdzie jest zatrudnionych 10 opiekunek, które wychodz¹ w teren i
zajmuj¹ siê osobami ob³o¿nie chorymi. To te¿ jest zadanie obowi¹zkowe gminy i przez gminê finansowane.
Wymagaj¹cych pomocy jest bardzo du¿o poniewa¿
spo³eczeñstwo siê starzeje.
Dotyka to przede wszystkim osób samotnych i zdanych tylko na nasz¹ pomoc i opiekê.
Poza tym na nas ci¹¿y obowi¹zek dop³aty za pobyt
obywateli gminy w domach pomocy spo³ecznej skierowanych tam przez nasz oœrodek. W tym roku wydamy
na ten cel 500 tys. z³. (Pobyt pensjonariusza kosztuje
2 500 z³ miesiêcznie – gdy jest to emeryt to 70% jego
œwiadczenia pobiera dom opieki. Przyk³adowo – emerytura 1 000 z³ – 700 z³ pokrywa emeryt, a resztê czyli 1
800 z³ dop³aca gmina).
Zajmujemy siê tak¿e osobami dotkniêtymi przemoc¹
w rodzinie.
W ramach do¿ywiania utworzyliœmy nowy punkt
wydawania posi³ków dla osób doros³ych, bezdomnych,
maj¹cych problemy z przygotowaniem posi³ków i nie
maj¹cych dochodów. Jest to grupa zmienna oko³o 30
osób – posi³ki dla nich wydawane s¹ w œwietlicy ZBK.
Ponadto ok. 600 dzieci w szko³ach otrzymuje gor¹cy
posi³ek sk³adaj¹cy siê z dwóch dañ. To zadanie gminy i
pañstwa i jest realizowane w formie porozumienia gminy
z wojewod¹ o wspó³finansowaniu.
Problemów jest tyle, ¿e g³owa boli, bo w myœl
przys³owia „jeszcze siê taki nie narodzi³, ¿eby wszystkim
dogodzi³”.
Podzielam Pani zdanie i dziêkujê za rozmowê.
MA Frydryk

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych

Szko³y Odkrywców Talentów
Do Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Nowogardzie wp³ynê³o pismo, którego treœæ pozwalamy sobie
w ca³oœci przytoczyæ.
Szanowni Pañstwo
Z przyjemnoœci¹ informujê, ¿e Zespó³ Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych w Nowogardzie uzyska³ w roku
szkolnym 2010/2011 tytu³ Szko³y Odkrywców Talentów, który œwiadczy o tym, ¿e placówka ta przyczynia
siê do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnieñ
dzieci i m³odzie¿y.
Mam nadziejê, ¿e umieszczenie na polskiej mapie Szkó³ Odkrywców Talentów, znajduj¹cej siê na
stronie internetowej www.roktalentow.men.gov.pl,
przyczyni siê do promocji Pañstwa szkó³ w regionie i
œrodowisku lokalnym, do wymiany dobrych praktyk z
innymi wyró¿nionymi placówkami, a tak¿e przyniesie
satysfakcjê z pomocy uczniom w osi¹ganiu przez nich
sukcesu na w³asn¹ miarê.
Minister Edukacji Narodowej
Serdecznie gratulujemy!
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NOWOGARDZKIE PORTOFINO
- sk¹pane w piosence i wierszu
„Portofino” - taki w³aœnie tytu³ nosi spektakl, którego
próbê generaln¹ (premiera) z prawdziw¹ przyjemnoœci¹
obejrza³em 20 wrzeœnia w ma³ej salce piwnicznej II LO
w Nowogardzie.
To zarazem pi¹ty niebanalny program artystyczny,
przygotowany przez uczniów i absolwentów tej placówki oœwiatowej zaliczanej do czo³ówki krajowej. Jest
¿ywym dowodem na to, ¿e kultura szkolna nie zamierza
rezygnowaæ z wysokich lotów.
A wszystko to zaczê³o siê od pierwszego wieczoru
poetyckiego „ Wie¿a Babel, czyli Labirynt” zorganizowanego przez grupê absolwentów II LO, którzy wraz z
m³odszymi kole¿ankami i kolegami postanowili wspólnie
raz jeszcze wyst¹piæ na estradzie, trochê na po¿egnanie
szko³y i koñcz¹cego siê lata, trochê dla pierwszych klas,
trochê dla siebie.
W ten oto sposób z tekstów, które towarzyszy³y im
przez beztroskie szkolne lata – powsta³a opowieœæ o nich
samych. Spektakl ten to jednoczeœnie narodziny NARA,
czyli Nowogardzkiego Amatorskiego Ruchu Artystycznego i ta oficjalna nazwa funkcjonuje do dziœ. Liderem tej,
jakby nie by³o niszowej jednak inicjatywy, jest Izabela
Koladyñska, polonistka z pasj¹.
Przez wszystkie minione lata program wielokrotnie
uaktualniano, poszerzano o nowe teksty, piosenki oraz
wykonawców i w nowej wersji prezentowano zawsze
oddanej, wiernej publicznoœci, i zawsze z pocz¹tkiem
jesieni, czego dowodem by³ ubieg³oroczny spektakl „Apetyty na czereœnie”, o którym zreszt¹ pisa³em w samych
pozytywach i by³o za co. Nie mo¿e byæ inaczej i w tym
roku, bo je¿eli ma siê teksty znakomitych autorów, m. in.
Czes³aw Mi³osz, Zbigniew Herbert, K. I.Ga³czyñski, Maria
Pawlikowska – Jasnorzewska, Tadeusz Gajcy, Jeremi
Przybora, Bohumil Hrabal, Jonasz Kofta, Agnieszka
Osiecka, et cetera.
Jeœli ma siê muzykê takich kompozytorów, jak m.in.
Bu³at Okud¿awa, Grzegorz Ciechowski, Jacek Kaczmarski, Katarzyna Gaertner, Seweryn Krajewski,Waldemar
Kazanecki, Antoni Kopff, Przemys³aw Gintrowski, Krzysztof Œcierañski, itd.
Jeœli znajduj¹ siê m³odzi, wra¿liwi wykonawcy, a do
tego dodamy jeszcze charyzmatyczn¹ polonistkê Izabelê
Koladyñsk¹, personê o wysublimowanym guœcie artystycznym – to nie mo¿e zrodziæ siê rzecz nijaka, byle
co, nie ma takiej opcji.

5

Portofino – to nie tylko wielki szlagier lat 60.XX
wieku, znany wszystkim jako „Mi³oœæ w Portofino”, a
liryczne œpiewany przez S³awê Przybylsk¹, w piêknym
t³umaczeniu Agnieszki Osieckiej.
To przede wszystkim skromny, olœniewaj¹cy urod¹
s³owa spektakl, szczerze wyœpiewany i wypowiedziany
z potrzeby serca przez absolwentów i nowogardzkich
licealistów szko³y œredniej-wyj¹tkowej kuŸni talentów.
To 36 piosenek, wœród których znalaz³y siê prawdziwe pere³ki, ever greeny i tyle¿ samo m¹drych tekstów,
sk³adaj¹cych siê na pó³toragodzinny koncert, nie nu¿¹cy
ani przez chwilê,dziêki œwie¿ej, bezpretensjonalnej interpretacji m³odych artystów.
Portofino to tak¿e metafora ludzkiej egzystencji,
hymn na czeœæ ¿ycia w jego wielorakich przejawach i
odcieniach – mijanie i szukanie siê, odchodzenie w czas
przesz³y dokonany ludzi w umownej przestrzeni – owego
symbolicznego Portofino, bo ka¿dy z nas ma w sobie
w³asne ma³e Portofino....To spotkania, odejœcia, powroty
i znowu spotkania, i ¿al roz³¹ki, ma³e radoœci i niewiele
wiêksze smutki, to westchnienia zakochanych i udrêka
porzuconych, samotnoœæ w t³umie. To snuj¹ca siê melancholijnie niæ babiego lata, to pomarañczowy ksiê¿yc
p³yn¹cy nad Portofino, bo Portofino jest wieczne jak
Nadzieja, jak Mi³oœæ, która porusza s³oñce i gwiazdy....
I w tym lirycznym nastroju koñczê swoje impresje,
trawestuj¹c fragment wiersza pewnej modnej poetki z
ubieg³ego wieku: „Poezja to jakby pada³ najdrobniejszy
deszcz, i nie wiesz ¿e pada, a potem czujesz ¿eœ przemók³ do samego serca”.
Po przedstawieniu wszyscy byliœmy przemoczeni.
Przemók³ obecny na sali burmistrz Robert Czapla, i dyrektor ZSO Nr 2 Leszek Becela, o sobie nie wspomnê.
Marian Andrzej Frydryk
foto Marek Dobrowolski
Postscriptum
Tak o spektaklu pisz¹ jego autorzy:
Portofino – dla jednych ostatni port, dla niektórych
port „ na d³u¿ej”, dla innych kolejna stacja w zawsze
napiêtym i zbyt prêdkim rozk³adzie jazdy. Tam walca
tañcz¹ têsknoty splecione w uœcisku z wiatrem, tam
tango i bolero wyznaczaj¹ rytm codziennych zdarzeñ.
Czasem biegnie siê po dworcu, s³uchaj¹c œpiewu fal,
czasem na pustej pla¿y zbiera siê zapomniane poca³unki.
Jedni wracaj¹ przez dróg sto, drudzy wyje¿d¿aj¹ za
chwilê. Piêkny bal, szukanie kogoœ na sta³e, stacyjka
nad rzek¹ – proste pocztówki z samego œrodka ¿ycia.
Rzeczywistoœæ podró¿y. Drogi za kimœ i do siebie. Nasz
powrót, nasze spotkanie. To nowogardzkie Portofino „nasz przys³owiowy szczêœcia ³ut...”
W spektaklu udzia³ wziêli uczniowie i absolwenci II LO:
Paula B¹k, Magda Kopczewska, Marta Król, Anna
Piotrowska, Brygida Sawicka, Kamila Ziêciak,
Piotr Burewicz, Grzegorz Centa³a, Jan Jeliñski, Wojciech Koladyñski, Ernest Skrok, Micha³ Szarek,
goœcinnie Daniel Majchrzak.
Kierownictwo muzyczne: Marta Król, Brygida Sawicka
i jan Jeliñski.
Opieka: Anio³ Stró¿ Sali Teatralnej Izabela Koladyñska
Pomys³ i opracowanie: Wojciech Koladyñski
Próba generalna: 20 wrzeœnia 2011
Premiera: 21 wrzeœnia 2011
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Na ³awce przy nowej alejce

O tym, ¿e ZBK to Kaliszewski
a Kaliszewski to ZBK

Siedzi sobie na ³awce, patrzy na jezioro i myœli – gdzie
moja m³odoœæ, gdzie kajakowe wyprawy?
Ju¿ niebawem, 30 wrzeœnia odchodzê na emeryturê,
a przecie¿ jeszcze wczoraj wróci³em do mojego miasta
z dyplomem politechniki i zacz¹³em pierwsz¹ powa¿n¹
pracê…
Kierownika ZBK Wies³awa Kaliszewskiego znam od
kilkunastu lat, czêste dziennikarskie kontakty zamienia³y
siê powoli w kontakty kole¿eñskie, nigdy za¿y³e, ale zawsze szczere i mi³e.
Przysiadam siê na ³aweczkê i milczymy. Nie zacznê
pierwszy, poczekam...
W Nowogardzie znalaz³em siê w 1954 roku.
Przyjecha³em z rodzicami, by³em jedynakiem. Moje korzenie to okolice M³awy – po wojnie rodzice wyjechali,
kilka lat w Szczecinie, potem w Goleniowie, wreszcie w
Nowogardzie. Tu dokoñczy³em podstawówkê, oczywiœcie
obecn¹ SP nr 1, bo innej wówczas nie by³o, zosta³em w
tych murach i ukoñczy³em ogólniak (te¿ innego nie by³o).
W domu siê nie przelewa³o, dzieciêce lata to zabawy
na ...ulicy. Nie w takim znaczeniu jak obecnie – tylko na
ulicy byli koledzy, przecie¿ nie by³o telewizorów, komputerów ani internetu. Te zabawy, najczêœciej ruchowe
wprowadzi³y mnie w œwiat sportu. Najpierw podwórkowa
pi³ka no¿na, potem koszykówka, siatkówka, lekka atletyka. Mam nawet kilka osi¹gniêæ. Pod koniec ogólniaka
(matura w 1965 roku) przysz³a pi³ka rêczna. Nowogard
by³ wtedy potêg¹ pi³ki rêcznej. Ja gra³em w Pomorzaninie.
Jako student politechniki jeŸdzi³em na mecze ligowe – tak
mnie to absorbowa³o, ¿e na studiach mia³em problemy
z zaliczeniem ...WF! To mnie zmusi³o do zmiany barw
klubowych, zacz¹³em graæ w AZS Szczecin, mam nawet
puchar za króla strzelców II ligi.
Wspominaj¹c tamte czasy trzeba wiedzieæ, ze by³y
to inne czasy, dla dzisiejszych m³odych niezrozumia³e.
Ja na ostatnim roku studiów otrzyma³em stypendium z
nowogardzkiego Przedsiêbiorstwa Budownictwa Rolniczego – po skoñczeniu studiów (1970 rok) w Nowogardzie czeka³a na mnie praca i ..mieszkanie, przytulna
kawalerka. Poniewa¿ ukoñczy³em ekonomikê transportu
zosta³em kierownikiem bazy transportu, póŸniej awans –
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kierownik Przedsiêbiorstwa Transportowo-Sprzêtowego
zatrudniaj¹cego ponad 150 pracowników. Zmiany ustrojowe zasta³y mnie na stanowisku dyrektora Spó³dzielni
Transportu Wiejskiego. Rozpoczê³y siê przekszta³cenia
w³asnoœciowe – przegra³em konkurs na szefa firmy jednym g³osem (moim g³osem, bo zag³osowa³em na konkurenta – w moim planie przekszta³ceñ proponowa³em
pozostawienie tylko 30% za³ogi, konkurent nikogo nie
zwalnia³ i po pewnym czasie splajtowa³).By³a wiosna 1992
roku - przez trzy miesi¹ce by³em bezrobotny. Stan¹³em
do konkursu na kierownika Zarz¹du Budynków Komunalnych, konkurs wygra³em i w lipcu 1992 roku rozpocz¹³em
pracê trwaj¹c¹ do dzisiaj.
Tamtejsze ZBK to przede wszystkim 120 osób za³ogi.
Po prywatyzacji us³ug komunalnych ludzi trzeba by³o
zwalniaæ. W tym miejscu muszê podkreœliæ, ¿e moi
podw³adni zawsze byli u mnie najwa¿niejsi. Nikogo nie
zwolni³em na bruk. Robi³em to na co pozwala³o ówczesne prawo – zawi¹za³em np. firmê sprz¹taj¹c¹ – jedna
z pracownic zosta³a szefow¹ i zatrudni³a a¿ 30 osób.
Powsta³a tez grupa budowlana. Reszta za³ogi przesz³a
na emerytury i renty, czêœæ zwolni³a siê i posz³a do innej
pracy. Dzisiaj ZBK zatrudnia 12 osób.
Panie Wieœku, pomówmy o przyjemnoœciach. Nie sam¹
prac¹ cz³owiek ¿y³ w tym PRL Z rozczuleniem wspomina
Pan m³odoœæ czy tamte czasy wydaj¹ siê lepsze?
W 1971 roku o¿eni³em siê. Udane ma³¿eñstwo, praca
zawodowa odci¹gnê³y mnie od sportu wyczynowego Ale
przysz³y nowe zainteresowania. Pracownicy tamtych
zak³adów to jakby rodzina. Tworzy³y siê grupy za¿y³ych
przyjació³ – razem na ognisko, razem na ryby, na grzyby,
razem na kajaki.
Sp³ywy kajakowe w tamtych latach to jak wypad do raju
– p³yniesz, woda czysta, gdzie chcesz tam siê zatrzymujesz, rozwijasz namiot, œwie¿e ryby, swoboda.. Czy pan
wiesz, ¿e mieliœmy swój klub Kon - Tiki i przep³ynêliœmy
wszystkie rzeki wpadaj¹ce do Ba³tyku od Szczecina po
Gdañsk?
A dzisiaj? Woda brudna, ryb ma³o, tereny z zakazami
– tu nie wolno wychodziæ na brzeg, tu trzeba p³aciæ za
pole pod namiot, tu nie wolno ogniska zapaliæ. Klub istnia³
od 1996 roku a¿ do 2006 – niestety – wymienione zakazy i selekcja naturalna (koledzy starzeli siê, odchodzili)
spowodowa³y jego kres. Pozosta³ mi kajak, który podarujê
wodniakom na naszym jeziorze – tych wspania³ych wypraw ju¿ niestety nie bêdzie.. Mam za to rower i drogi,
drogi o lepszej nawierzchni, ale niestety zat³oczone. Mimo
to codziennie œmigam po okolicy. (znowu niestety - coraz
wolniej)…
Piêknie. Mo¿e po tej rozmowie mieszkañcy zobacz¹ innego Kaliszewskiego, bo dotychczas funkcjonuje tytu³owe
powiedzenie: Kaliszewski to ZBK, ZBK to Kaliszewski!
Mam nadziejê, ¿e nie jest to kojarzone z parti¹ i Leninem. Faktycznie ZBK to ja! Mija przecie¿ 20 lat mojej pracy
i ca³y ten okres to ci¹g³e zmiany. Dobrze, ze na lepsze. Ja
zarz¹dzam mieszkaniami, a codzienny kontakt to jednak
ludzie. Ka¿dy ma problemy i widzi je w³asnymi oczami,
a mieszkanie to podstawowe dobro rodziny. Pomyœlmy
ile to ludzkich radoœci i ile ³ez kryje siê za liczbami – na
pocz¹tku zarz¹dza³em 1 500 lokalami, obecnie pozosta³o
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ich w gestii gminy czyli ZBK tylko 400. Reszta to ju¿
w³asnoœæ. Najwiêksza bol¹czka to by³y kot³ownie – moda
na ekologiê, usuwanie tych dymi¹cych. Na szczêœcie dla
mnie wspólnoty i spó³dzielnie to zrozumia³y. Ja powiem,
ze w³aœnie kot³ownia zainstalowana w bloku wojskowym
przy ul. 700-lecia by³a moim najwiêkszym zawodowym
wyzwaniem, by³em bliski za³amania i rezygnacji. Apele
mieszkañców o likwidacjê, bo dymi³a niesamowicie – ani
oddychaæ, ani okna otworzyæ. Tak mówili niezainteresowani – a ja? Jak mam powiedzieæ mieszkañcom 7
bloków, ¿e likwidujê kot³ownie i niech sami robi¹ sobie
ogrzewanie, bo ja nie mam pieniêdzy? Kilkumiesiêczne
negocjacje przekona³y lokatorów i odetchn¹³em z ulg¹.
Podobnie problem wszystkim znanej Jadzi. Ta pani nie
potrafi³a mieszkaæ w mieszkaniu – ona lubi³a wolnoœæ.
Kwaterowaliœmy j¹ w trzech mieszkaniach, a ona wola³a
klatki i korytarze. Niektórzy tylko siê uœmiechali, a my
czuj¹c odpowiedzialnoœæ dr¿eliœmy ze strachu, ¿e bêdzie
nieszczêœcie – umar³a po ludzku, w szpitalu, czysta i
wyk¹pana...
Odchodz¹c na emeryturê pragnê podziêkowaæ wszystkim moim wspó³pracownikom z ZB i wspó³pracuj¹cych
firm. ZBK to zak³ad œciœle wspó³pracuj¹cy z Urzêdem
Miasta. Moim naturalnym wspó³pracownikiem by³ przez
te lata Tadeusz Fiejdasz i bardzo mu dziêkujê – zawsze
mog³em liczyæ na jego rady i pomoc. Wa¿ne sprawy
konsultujê równie¿ z wiceburmistrzem. W mojej d³ugiej
dzia³alnoœci by³o ich wielu, ale najlepiej wspominam
Antoniego Bielidê – za znajomoœæ problemów i trafn¹,
¿yciow¹ ich ocenê.
Ogródeczek, rower, a na wolne domowe chwile?
Ksi¹¿ka. Beletrystyka przy dobrej, œciszonej muzyce.
Dla mnie liczy siê jazz, ten w najlepszym wykonaniu
starych mistrzów – Armstrong, Fitzgerald. Mam pokaŸn¹
kolekcjê, starczy na d³ugie wieczory...
Notowa³ LMM
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Strzelewo - wieœ
bez wiêkszych problemów
Zebranie odby³o siê w goœcinnych progach Szko³y
Podstawowej. Mieszkañcy nie narzekaj¹ na brak œwietlicy
- zawsze mo¿na skorzystaæ z pomieszczeñ szko³y lub
pobliskiego klubu. Dzieci maj¹ piêkny i zadbany plac zabaw - te¿ na terenie szko³y, ale dostêpny bez ograniczeñ.
Podczas zebrania dyskutowano wiêc o sensownym
wykorzystaniu funduszu so³eckiego i o bol¹czkach dnia
codziennego – potrzebna jedna lampa oœwietlenia ulicznego w rejonie szko³y, jest tak¿e problem z oœwietleniem
na osiedlu oraz drogi na koloniê. Narzekano na oznakowania drogi powiatowej (za które odpowiedzialne jest
starostwo w Goleniowie) wprowadzaj¹ce przyjezdnych
w b³¹d. Problemem s¹ rowy przydro¿ne oraz k³opoty z
uzyskaniem pozwolenia na wycinkê drzew.
Fundusz so³ecki przeznaczono na zakup aparatury
nag³aœniaj¹cej oraz zakup namiotu – wszystko z myœl¹
o imprezach plenerowych w centrum wsi. Przeznaczono
te¿ pieni¹dze na zakup … tablicy og³oszeñ.
Burmistrz zapozna³ mieszkañców z g³ównymi zagadnieniami nad jakimi aktualnie pracuje Urz¹d Miejski
oraz przypomnia³ o koñcz¹cym siê 30 wrzeœnia terminie
sk³adania wniosków do przysz³orocznego bud¿etu.
LMM

Wies³aw Kaliszewski

Wzruszaj¹ce po¿egnanie
i emerytura...

W pi¹tkowe popo³udnie 30 wrzeœnia 2011 roku
mia³a miejsce w ratuszu wyj¹tkowa uroczystoœæ – bur-

mistrz Robert Czapla w towarzystwie najbli¿szych
wspó³pracowników dziêkowa³ kierownikowi Zarz¹du
Budynków Komunalnych Wies³awowi Kaliszewskiemu
za d³ugoletni¹, owocn¹ pracê,
¿yczy³ du¿o zdrowia i
wielu udanych lat na emeryturze.
Wies³aw Kaliszewski by³ kierownikiem ZBK od 1992
roku. By³ to dla gospodarki komunalnej okres niezwyk³y
– najpierw komunalizacji szeregu obiektów w mieœcie i
na wsiach, potem masowa prywatyzacja i powstawanie
wspólnot mieszkaniowych. Od kierownika wymaga³o to
ogromnej wiedzy i umiejêtnoœci oraz zwyk³ej ¿yciowej
wra¿liwoœci na ludzkie potrzeby i problemy.
W ocenie burmistrza pan Wies³aw sprosta³ tym wymaganiom i za to nale¿y mu siê nie tylko podziêkowanie
ale i wielki szacunek. Potem kwiaty, okolicznoœciowa
plakietka, prezenty od Urzêdu Miasta i Rady Miejskiej,
uœciski. Z wieloletnimi wspó³pracownikami i co tu kryæ
– przyjació³mi. Du¿o, du¿o zdrowia i wielu lat bezproblemowej, spokojnej emerytury. Realizuj swoje marzenia!
Tekst i foto LMM
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Targi Organizacji
Pozarz¹dowych

Zebrania wiejskie i konsultacje

Poznaæ potrzeby
so³ectw
Burmistrz uczestniczy w kolejnych zebraniach wiejskich - Orzesze, Jarchlino, Miêtno, Strzelewo, Stare
Wyszomierki, Orzechowo. Konsultacje z Rad¹ So³eck¹
D³ugo³êki, spotkanie z pani¹ so³tys ¯abowa, konsultacje
z mieszkañcami Ptaszkowa. To tylko niektóre przyk³ady
z ostatnich dni. W trosce o jak najbardziej masowy udzia³
mieszkañców w zebraniach burmistrz akceptuje terminy
wieczorne, a nawet w wolne soboty.
W Starych Wyszomierkach zap³on¹ lampy uliczne.
PóŸnym popo³udniem, w dniu 21 wrzeœnia burmistrz
wraz z kierownikiem wydzia³u GKM i OŒ Tadeuszem
Fiejdaszem spotkali siê z mieszkañcami Starych Wyszomierek by na miejscu skonsultowaæ problem oœwietlenia
drogowego do oddalonych domów tej koloni jak i na
samej koloni.
G³ówny problem to odleg³oœci miêdzy siedliskami. Na
samej koloni wystarcz¹ dwie lampy na s³upach, ale wzd³u¿
drogi nie ma s³upów i bêd¹ k³opoty z doprowadzeniem
pr¹du. Inny problem to czas jaki jest potrzebny na opracowanie dokumentacji i uzyskanie niezbêdnych pozwoleñ
– czas liczony w miesi¹cach. Burmistrz i kierownik
wydzia³u proponowali rozwi¹zanie alternatywne – zakup
lamp pod³¹czonych do zasilania jednego z miejscowych
gospodarzy, lamp energooszczêdnych, w³¹czaj¹cych siê
na tzw. ruch – gdy zbli¿a siê przechodzieñ lub pojazd
to lampa siê zapala, po czym znowu gaœnie. Jednak
kosztów liczonych na oko³o 2 z³ miesiêcznie na rodzinê
mieszkañcy nie zaakceptowali. S³ychaæ by³o g³osy:
„czeka³em 40 lat, to poczekam jeszcze dwa, ale chcê
mieæ oœwietlenie takie jak inni i za darmo!”
Przy takiej postawie przyjêto propozycje mieszkañców
– ustalono miejsca gdzie zostan¹ zainstalowane lampy.
Trzeba czekaæ – ENEA rezerwuje sobie bowiem od 6 do
8 miesiêcy na wydanie warunków , potem nale¿y zrobiæ
dokumentacjê, og³osiæ przetarg na wykonawcê i po jego
wy³onieniu mo¿na przyst¹piæ do instalowania lamp.
LMM
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W sobotê, 24 wrzeœnia br., plac Wolnoœci w Nowogardzie zape³ni³y stoiska wystawowe i estrada - Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS” wraz
ze Szczeciñsk¹ Fundacj¹ „Talent – Promocja - Postêp”
w ramach projektu „Rozwój Spo³eczeñstwa Obywatelskiego” zaprosi³y do naszego miasta ponad 30 ró¿nych
organizacji na Targi Organizacji Pozarz¹dowych.
Uczestnicz¹ce organizacje prezentowa³y siê, wzajemnie poznawa³y, dzieli³y doœwiadczeniami, nawi¹zywa³y
kontakty. Licznie zebrani mieszkañcy zwiedzali stoiska,
podziwiali wyroby artystyczne i kulinarne, poznawali
osi¹gniêcia. A ¿e na estradzie wystêpowa³y przeró¿ne
zespo³y s³oneczna sobota mija³a mile i radoœnie.
Tradycyjnie ju¿ Samorz¹dowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” udziela³a porad, a Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Ko³o Nowogard prowadzi³o badania
ciœnienia, poziomu cukru i cholesterolu - stoiska te by³y
oblegane.
Nad estrad¹ widnia³ napis – „Pod cisami targi organizacji pozarz¹dowych:”
Nie by³ to przypadek, ¿e targi tego typu odby³y siê
w³aœnie w Nowogardzie – nasze Nowogardzkie Forum
Organizacji Pozarz¹dowych dzia³a bardzo prê¿nie i skutecznie i powierzenie organizacji targów jest swoistym
wyró¿nieniem i zaszczytem. Nasze rodzime organizacje
by³y te¿ najliczniej prezentowane – wszystkie widaæ na
fotografiach.
Poniewa¿ by³a to tak¿e przedostatnia sobota przed
wyborami z obecnoœci du¿ej liczby potencjalnych wyborców korzystali tak¿e kandydaci do Sejmu i Senatu
– Jacek Piechota kandydat do Senatu oraz Antoni Bielida kandydat na pos³a (obaj z list SLD) oraz Kazimierz
Ziemba z PSL prowadzili dziesi¹tki rozmów, rozdawali
materia³y wyborcze i reklamowe gad¿ety.
Obradowa³o tak¿e jury, które ocenia³o stoiska. I tak
za najlepsz¹ ekspozycjê uznano to co zaprezentowa³o
stowarzyszenie „¯abowiaki”, podkreœlaj¹c w swoim
werdykcie, ¿e wszyscy uczestnicy zas³u¿yli na pochwa³y
i nagrody. Przedstawiciele „¯abowiaków” odebrali od
organizatorów telefon komórkowy. Nagrodê wrêczy³
Jacek Piechota. By³y tak¿e wyró¿nienia dodatkowe –
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Antoni Bielida wrêczy³
swoj¹ nagrodê Wikingom z Wolina za „smaczne,
po¿ywne i oryginalne œredniowieczne specja³y oraz
wielk¹ aktywnoœæ w popularyzacji ¿ycia codziennego
dawnych S³owian”. Nagrodê burmistrza Roberta Czapli
otrzymali wystawcy ze stowarzyszenia „Nasza Ostrzyca”,
nagrodê burmistrz zakupi³ od Stowarzyszenia Mi³oœników
Ziemi Stepnickiej. Trzeba koniecznie podkreœliæ, ¿e
„¯abowiaki” pokazali nie tylko piêkn¹ ekspozycjê wystawow¹ – równie wspaniale prezentowali siê na scenie - by³
chór doros³ych wspomagany przez kapelê Kryzys oraz
zespó³ wokalny m³odych dziewcz¹t, który wniós³ „tyle
s³oñca do ca³ego miasta”!
Tekst i foto LMM
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Nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y zgodnie z art.13
i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸ. zm.)
Po³o¿enie nieruchomoœci - Obrêb nr 3 m. Nowogard, ul. Stolarska 1/1
Oznaczenie nieruchomoœci wg ksiêgi wieczystej - K.W. SZ1O/00025543/8.
Nr dzia³ki - 140/1
Powierzchnia dzia³ki w m2 - 288 m2
Opis nieruchomoœci. Przeznaczenie nieruchomoœci i sposób jej zagospodarowania - przedmiotem sprzeda¿y jest lokal u¿ytkowy nr 1 wraz
z pomieszczeniem przynale¿nym, udzia³em 347/10000 w czêœciach
wspólnych budynków i dzia³ce nr 140/1
Forma sprzeda¿y - przetarg ograniczony.
Cena nieruchomoœci - 3.800,00 z³
Stan w³adania - w³asnoœæ
Wykaz podano do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni
tj. od dnia 16.09.2011r. do dnia 07.10.2011r.
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Og³oszenie o przetargu

na dzier¿awê miejsc do sprzeda¿y kwiatów i zniczy
w pobli¿u cmentarza komunalnego w Nowogardzie
Na podstawie § 2 ust. 2 zarz¹dzenia nr 84 Burmistrza Nowogardu z dnia
14 wrzeœnia 2011 r. w sprawie sprzeda¿y kwiatów i zniczy w pobli¿u
cmentarza komunalnego w Nowogardzie og³asza siê, co nastêpuje:
1. Przetarg na dzier¿awê miejsc do sprzeda¿y kwiatów, zniczy i stroików w
pobli¿u cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbêdzie siê w dniu 14
paŸdziernika 2011 r. w Urzêdzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolnoœci
1 w sali posiedzeñ Rady Miejskiej o godzinie 900.
2. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w
wysokoœci 100 z³ (sto z³otych) za ka¿de licytowane miejsce do sprzeda¿y
3. Wadium nale¿y wnieœæ na rachunek w Banku PKO S.A. I O/Nowogard nr NRB 611 240 388 411 110 000 420 924 70 lub w kasie Urzêdu
Miejskiego w Nowogardzie, pl. Wolnoœci 1, oznaczaj¹c przedmiot, za
który wnoszona jest op³ata najpóŸniej do dnia 10 paŸdziernika 2011.
Niewp³acenie wadium w wyznaczonym terminie bêdzie skutkowa³o
niedopuszczeniem do przetargu.
4. Cenê wywo³awcz¹ czynszu dzier¿awnego za ka¿de miejsce ustala siê
na kwotê 100,00 z³otych.
5. Minimalne post¹pienie przetargowe wynosi 10,00 z³otych.
6. Wymagane jest przynajmniej jedno post¹pienie przetargowe.
7. Osoba, która wylicytuje najwy¿szy czynsz zobowi¹zana jest zawrzeæ
umowê, wed³ug wzoru okreœlonego w za³¹czniku nr 2 do w/w zarz¹dzenia
i wp³aciæ wylicytowany czynsz powiêkszony o 23 % podatek VAT.
8. Umowa uprawnia do handlu od dnia 25 paŸdziernika do dnia 3 listopada 2011 r.
9. Czynsz, o którym mowa w punkcie 7, pomniejszony o wp³acone
wadium, nale¿y wp³aciæ do dnia 19 paŸdziernika 2011 r. Czynsz nale¿y
wnieœæ na rachunek Gminy Nowogard w PKO S.A. I O/Nowogard nr NRB
611 240 388 411 110 000 420 924 70 lub w kasie Urzêdu Miejskiego w
Nowogardzie, pl. Wolnoœci 1, oznaczaj¹c przedmiot, za który wnoszona
jest op³ata.
10. Nie dokonanie wp³aty w terminie okreœlonym w punkcie 9 powoduje
utratê prawa do handlu oraz utratê wadium.
11. Ka¿da osoba mo¿e braæ udzia³ w przetargu do momentu wygrania
dwóch miejsc do sprzeda¿y kwiatów i zniczy.
12.Osobie, która nie wylicytuje ¿adnego miejsca lub wylicytuje miejsce
za czynsz ni¿szy ni¿ wp³acone wadium zostanie ono lub jego ró¿nica
zwrócone w kasie Urzêdu Miejskiego.
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DOM KULTURY
OTWARTY DLA KA¯DEGO

Rozmowa z Anet¹
Dr¹¿ewsk¹ – dyrektorem Nowogardzkiego Domu Kultury
O sobie: nauczycielka z zawodu, mgr nauczania pocz¹tkowego, pracownik
Domu Kultury - od zawsze, dwoje doros³ych synów na studiach,
m¹¿ ci¹gle ten sam. Zainteresowania: wszechstronne, teatr,
muzyka, a g³ównie artystyczne.
W pierwszym kwartale tego roku nowy burmistrz Robert Czapla dokona³ zmiany na stanowisku dyrektora
NDK, zgodnie z oczekiwaniami mieszkañców i wyborców.
Og³oszony konkurs na to stanowisko wygra³a w³aœnie pani,
przedstawiaj¹c w swoim programie kilka mo¿e nie rewolucyjnych, ale istotnych zmian w dotychczasowym i doœæ
stereotypowym modelu kultury.
Co uda³o siê pani osi¹gn¹æ przez te 5 miesiêcy?
Zosta³a rozszerzona dzia³alnoœæ merytoryczna, czyli
wiêksza liczba i wiêksze spektrum kó³ zainteresowañ. Nie
tylko dla dzieci, które maj¹ zdolnoœci artystyczne takie jak
taniec, œpiew, muzyka, ale te¿ stworzenie mo¿liwoœci dla
dzieci, które takich talentów nie posiadaj¹, czyli sekcja pierwszej pomocy, ko³o fotograficzne. Wspieramy dzia³alnoœæ grup
rockowych, zapewniaj¹c bardzo dobrego instruktora, który
poprowadzi równie¿ zespó³ gitar klasycznych.
Czy kadra instruktorska NDK na chwilê obecn¹ jest
wystarczaj¹ca?
Myœlê, ¿e warunki lokalowe Domu Kultury s¹ wykorzystane do maksimum na prowadzenie ró¿norodnych zajêæ
artystycznych z dzieæmi i m³odzie¿¹. Jak dotychczas, krok
po kroku, udaje mi siê konsekwentnie realizowaæ moje
za³o¿enia. Od nowego roku zaczniemy dokszta³caæ kadrê
instruktorów, umo¿liwiaæ im korzystanie z ró¿nego rodzaju kursów, warsztatów artystycznych itp. tak, aby mogli
podnosiæ swoje kwalifikacje, bo dobra kadra jest podstaw¹
dzia³alnoœci domu kultury.
I co jeszcze uda³o siê pani osi¹gn¹æ?
Powoli remontujemy pomieszczenia, które tego wymaga³y.
Wymieniliœmy czêœæ instalacji elektrycznej, poniewa¿ by³a w
op³akanym stanie po 40 latach u¿ytkowania.

Biuletyn „Wiadomoœci Samorz¹dowe” mo¿na
otrzymaæ w nastêpuj¹cych punktach:
1. Urz¹d Miejski w Nowogardzie-Biuro Obs³ugi Interesantów, Pl.
Wolnoœci 1, pok. 5; 2. so³ectwa; 3. Nowogardzki Dom Kultury, Pl.
Wolnoœci 7, 4. Powiatowy Urz¹d Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolnoœci
9; 5. Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardziei, ul.
Wojska Polskiego; 6. Centrum Edukacji i Przedsiêbiorczoœci „Profit”w
Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; 7. Miejska Biblioteka Publiczna,
Pl. Wolnoœci 8; 8. Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; 9. PKO BP S. A.,
Pl. Wolnoœci 5; 10. „Netto” Supermarket, ul. 700-Lecia 22; 11. Józef Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; 12. El¿bieta Horniak – sklep, ul.
Boh. Warszawy 102; 13. Urz¹d Pocztowy, ul. Warszawska 14; 14 Sklep
„Banan”, ul .Boh. Warszawy 103., 15. Sklep spo¿ywczo-przemys³owy,
Stanis³aw Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44.; 16. Apteka „NIEBIESKA”,
ul. 15 lutego.; 17. Apteka „NIEBIESKA 2”, ul. Koœciuszki 36/4.; 18.
Apteka „JANTAR”, ul. 700 lecia 15.; 19. Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul.
Warszawska 14.; 20. „Pracownia optyczna” ul. Armii Krajowej 51a.; 21.
Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9; 22. Kiosk, ul. D¹browszczaków;,
23. Kiosk, skrzy¿owanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla).;
24. PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; 25. Sklep Spo¿ywczy, ul. Armii
Krajowej 51.; 26. Sklep spo¿ywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema
40/8; 27. Sklep „Rodzynek”, ul. 3 maj¹ 31C; 28. Sklep spo¿ywczomonopolowy, 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.

4.10.2011 r.

A jak jest naprawdê z t¹ dro¿yzn¹, na któr¹ skar¿¹
siê niektórzy mieszkañcy?
System op³at nie jest moj¹ fanaberi¹. Opracowaliœmy go
szczegó³owo razem z instruktorami.
Doszliœmy do wniosku, ¿e nie mo¿e byæ dalej tak jak w
przesz³oœci – 30 z³ za miesi¹c bez wzglêdu na to czy zajêcia
s¹ raz, czy dwa razy w tygodniu, czy s¹ indywidualne, czy
zbiorowe i jakich u¿ywa siê materia³ów.
W poprzednich latach rodzic p³aci³ tzw. op³atê sta³¹ – 30
z³ i p³aci³ ca ca³y wrzesieñ, choæ zajêcia rozpoczyna³y siê
w jego po³owie, p³aci³ za ca³y luty, choæ praktycznie zajêæ
nie by³o ze wzglêdu na ferie zimowe, i p³aci³ za ca³y czerwiec, choæ niejednokrotnie zajêcia koñczy³y siê w po³owie
czerwca.
W tym roku obni¿yliœmy koszt zajêæ, które odbywaj¹ siê
raz w tygodniu do 25 z³. Wprawdzie podwy¿szyliœmy zajêcia
zbiorowe do 40 z³, ale realna podwy¿ka wynosi nie 10 z³
lecz 4 z³.
Rachunek jest bardzo prosty i kto chcia³ móg³ sobie
obliczyæ:
–
w poprzednich latach p³aci³ 30 z³ miesiêcznie czyli
300 z³ rocznie
–
w tym roku p³aci za po³owê wrzeœnia, za po³owê
stycznia i jeœli zajêcia skoñcz¹ siê w po³owie czerwca to
za po³owê czerwca, czyli w sumie nie za 10, ale za 8 i pó³
miesi¹ca, co daje kwotê 340 z³ rocznie. Jeœli rodzic zechce
zap³aciæ z góry za pó³ roku dostanie zni¿kê i zap³aci 323 z³
(rocznie), a jeœli zap³aci za ca³y rok z góry zap³aci 289 z³.
–
Jeœli dziecko wybierze dwa ko³a, za drugie p³aci 80%
ustalonej kwoty,
–
jeœli jest doje¿d¿aj¹ce zap³aci 80% za pierwsze ko³o
i 60% za drugie.
–
Jeœli brat lub siostra ju¿ uczêszczaj¹ na zajêcia do
NDK, zap³aci równie¿ 80% za pierwsze i 60% za drugie ko³o.
–
Ka¿dy kto ma trudn¹ sytuacje finansow¹ mo¿e
ubiegaæ siê o zwolnienie z op³at.
I jeszcze mi³a wiadomoœæ dla kinomanów – wprawdzie
niewiele, bo o jedn¹ z³otówkê obni¿yliœmy bilety wstêpu na
seanse filmowe dla ucz¹cej siê m³odzie¿y. Wiêcej nie mo¿na
by³o, poniewa¿ ceny dyktuje nam dystrybutor filmu.
Plany na najbli¿sz¹ przysz³oœæ?
Bardzo chcia³abym w nastêpnym roku wyremontowaæ toalety, przystosowaæ je dla potrzeb ludzi niepe³nosprawnych,
a tak¿e znaleŸæ œrodki na remont dolnego holu, który a¿ prosi
siê o gruntown¹ odnowê. Wystrój jest bowiem tragiczny,
wrêcz odpychaj¹cy i chcia³abym to zmieniæ. Oprócz tego
noszê siê z zamiarem wymiany ekranu i kotar sceny. Ale
najwa¿niejszym bêdzie zapewnienie œrodków na funkcjonowanie nowych kó³ zainteresowañ, bo i ko³o fotograficzne
i zespo³y muzyczne wymagaj¹ dodatkowych nak³adów,
odpowiedniego sprzêtu itp.
Dziêkujê za rozmowê.
MA Frydryk

- Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz z-ca burmistrza Damian
Simiñski przyjmuj¹ w sprawach skarg i wniosków w ka¿dy poniedzia³ek
w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.45.
- Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida przyjmuje
interesantów w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 17.00-18.30.
- Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów odbywa
siê w Wydziale Kancelarii, pok. nr 8, I piêtro, pl. Wolnoœci 1.
Informacje o pracy Urzêdu Miejskiego:bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
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Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
Wydawca: Wydzia³ Kancelarii Urzêdu Miejskiego
72-200 Nowogard, Plac Wolnoœci 1
tel. 91 392 62 00, fax 91 392 06 06
e-mail: biuletyn@nowogard.pl • http//www.bip.nowogard.pl
Druk: UZP K. Skowera Nowogard, ul. Kasprowicza 10
tel. 91 392 00 17, 91 579 05 63

