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W zwi¹zku z licznymi w¹tpliwoœciami w³aœcicieli 
nieruchomoœci oraz mieszkañców Gminy Nowogard w 
zakresie obowi¹zuj¹cych Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego dla obrêbów: OLCHOWO, MIÊTNO, 
WARNKOWO, WOJCIESZYN, NOWOGARD OBRÊB 
6, NOWOGARD OBRÊB 7, informujemy, i¿ do dnia 
09.12.2011 Wydzia³ Architektury Urzêdu Miejskiego w 
Nowogardzie zbiera³ bêdzie uwagi i wnioski dotycz¹ce 
wskazanych planów na te obrêby geodezyjne.

Wobec powy¿szego prosimy w³aœcicieli nieruchomoœci 
oraz mieszkañców Gminy Nowogard o zapoznanie siê z 

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
obowi¹zuj¹cymi dla interesuj¹cych ich obrêbów Plana-
mi Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku 
wyst¹pienia uwag i wniosków zg³oszenia ich w formie 
pisemnej, przesy³aj¹c na adres Urzêdu, b¹dŸ sk³adaj¹c 
je w Biurze Obs³ugi Interesanta (pok. nr 5).

Informujemy jednoczeœnie, i¿ pod uwagê brane 
bêd¹ wy³¹cznie podpisane wnioski opatrzone adresem 
zwrotnym i danymi kontaktowymi - telefonicznymi - wnio-
skodawcy.

Zastêpca Burmistrza Nowogardu
Damian Simiñski

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w 
Nowogardzie, na wniosek burmistrza 
Nowogardu, zosta³a ustalona op³ata 
za rejestracjê ¿³obka w gminie Nowo-
gard. Wyniesie ona 1 z³.

Ustaw¹ z dnia 4 lutego 2011 r. o 
opiece nad dzieæmi, w wieku do lat 3, 
zosta³ na³o¿ony na gminy obowi¹zek 

prowadzenia rejestru ¿³obków i klubów dzieciêcych 
prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce prowadzenia 
¿³obka lub klubu dzieciêcego. Rejestr jest jawny i podlega 
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Wpis do 
rejestru bêdzie dokonywany na podstawie pisemnego 
wniosku o wpis do rejestru. Wpis ten podlega op³acie, 
która stanowi dochód w³asny gminy. Wysokoœæ op³aty 
za wpis do rejestru ustala rada gminy w drodze uchwa³y.

Op³ata nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 50 % minimalnego 
wynagrodzenia za pracê, ustalonego zgodnie z przepi-
sami o minimalnym wynagrodzeniu za pracê. Zgodnie 
z rozporz¹dzeniem wynosi ono 1 386 z³. Maksymalna 
wysokoœæ op³aty za wpis do rejestru ¿³obków i klubów 
dzieciêcych wynieœæ mo¿e zatem 693 z³.

Warto przyjrzeæ siê, jak to wygl¹da w innych gminach 
i miastach naszego województwa. Op³aty z powy¿szego 
tytu³u wynosz¹ w: Goleniowie – 138,60 z³, Szczecinie 500 
z³ (rejestr ¿³obków), 100 z³ (rejestr klubów dzieciêcych), 
Œwinoujœciu – 100 z³, Osinie - 100 z³, Gryficach 500 z³, 
Ko³obrzegu 693 z³.

Zarejestruj ¿³obek za 1 z³

Na ostatniej sesji Rada Miejska uchwali³a nowe stawki 
podatków: od nieruchomoœci, rolny, leœny i transpor-
towy. Rada, kieruj¹c siê wra¿liwoœci¹ spo³eczn¹ oraz 
priorytetami inwestycyjnymi gminy, ustali³a je na w miarê 
mo¿liwoœci najni¿szym poziomie.

Podatek od nieruchomoœci tylko o inflacjê
Minister Finansów w drodze obwieszczenia z dnia 

19 paŸdziernika 2011 r. w sprawie wysokoœci górnych 
granic stawek kwotowych w podatkachi op³atach lokal-
nych og³osi³ w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwoto-
wych podatku od nieruchomosci. Stawki te corocznie 
podlegaj¹ podwy¿szeniu na nastêpny rok podatkowy, 
z uwzglêdnieniem wskaŸnika wzrostu cen detalicznych 
towarów i us³ug konsumpcyjnych i s¹ zaokr¹glane w górê 
do pe³nych groszy. Zgodnie z komunikatem wskaŸnik cen 
towarów i us³ug konsumpcyjnych w I pó³roczu 2011 r. w 
stosunku do I pó³rocza 2010 r. wzrós³ o 4,2 %.

Rada zdecydowa³a, ¿e stawki na 2012 rok bêd¹ 
wy¿sze jedynie o wskaŸnik inflacji.

Nowa stawka od budynków mieszkalnych lub ich 
czêœci wyniesie 0,52 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej, 
od budynków zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ 
18,44 z³ od 1m2.

Przypomnijmy i¿ dotychczasowe stawki zosta³y 

Podatki – symbolicznie 
i rozs¹dnie

dokoñczenie na str. 3
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Trwaj¹ prace na nowogardzkim szpitalu. O zaawanso-
wanie tych prac zapytaliœmy burmistrza Roberta Czaplê.

„Do koñca paŸdziernika 2011 r. zosta³a wyre-
montowana i uruchomiona kot³ownia wraz z sieci¹ 
ciep³ownicz¹. Kot³ownia ogrzewa istniej¹cy budynek 
szpitala oraz s¹siednie budynki tj. budynek laboratorium, 
budynek fizjoterapii i statystyki oraz portierniê, docelowo 
równie¿ tzw. budynek nr 1 (nowa bry³a)” – mówi burmistrz 
Robert Czapla. „Zamontowane piece posiadaj¹ palniki 
dwumedialne, co oznacza, ¿e paliwem mo¿e byæ gaz i 
olej. W projekcie remontu przewidziano równie¿ mon-
ta¿ instalacji solarnej, która bêdzie podgrzewa³a wodê 
u¿ytkow¹. Rozwi¹zanie to zapewni oszczêdnoœci na 
paliwie w sezonie letnim (od kwietnia do paŸdziernika)”.

„Obecnie trwaj¹ intensywne prace budowlane w 
budynku nr 1. Wykonano kompleksowe prace izola-
cyjne œcian piwnic oraz posadzek ³¹cznie z napraw¹ i 
odtworzeniem drena¿u odwadniaj¹cego wokó³ budyn-
ku. Prace te s¹ bardzo wa¿nym elementem z uwagi 
na usytuowanie w piwnicach pomieszczeñ szatni oraz 
pomieszczeñ sanitarnych personelu medycznego, 
pomieszczeñ pakietowania materia³ów opatrunkowych, 
pomieszczenia techniczne w których bêd¹ myte i dezyn-
fekowane ³ó¿ka i wózki szpitalne oraz pomieszczenia 
magazynowe. Powierzchnia pomieszczeñ piwnicznych 
wynosi ok. 900 m2.

Ponadto zakoñczono prace zwi¹zane z wymurowa-
niem œcianek dzia³owych na poszczególnych kondygna-
cjach. Na ukoñczeniu s¹ prace zwi¹zane z monta¿em 
instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz 
instalacji teletechnicznych. Najbardziej zaawansowany 
jest monta¿ tych instalacji na I i II piêtrze budynku gdzie 
maj¹ znajdowaæ siê – na I p. oddzia³ chirurgiczny na 

21 ³ó¿ek wraz z blokiem operacyjnym wyposa¿ony w 
dwie sale operacyjne, a tak¿e gabinety chirurgiczne i 
pracownia endoskopowa. Na II p. budynku mieœciæ siê 
bêdzie oddzia³ ginekologiczno-po³o¿niczy na 12 ³ó¿ek 
wraz z neonatologi¹ (10 ³ó¿ek) i zespo³em porodowym. 
Na tych kondygnacjach jest ju¿ prawie na ukoñczeniu 
instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Oddzia³ 
chirurgiczny bêdzie zajmowa³ powierzchnie 1 200 m2, 
oddzia³ ginekologiczno-po³o¿niczy zajmie powierzchniê 
ok. 1000 m2.”

„W oko³o 50% wykonana jest instalacja przyzywowa 
(wezwanie przez chorego pielêgniarki) na poszcze-
gólnych kondygnacjach. Do koñca listopada zostanie 
zakoñczony monta¿ tych instalacji na parterze budynku 
gdzie bêdzie zlokalizowana izba przyjêæ z czêœci¹ gabi-
netów diagnostycznych i pracowniami (RTG, USG, EKG) 
oraz oddzia³ anestezjologii i intensywnej terapii i oddzia³ 
chorób wewnêtrznych na 24 ³ó¿ka.”

„Do koñca paŸdziernika wykonano ocieplenie oraz 
pokrycie dachu, a tak¿e przyst¹piono do monta¿u stolarki 
na II i III piêtrze budynku. Wartoœæ prac zafakturowanych 
na dzieñ 15.09.2011 r. wynosi 1.470.755 z³. Harmono-
gram prac wykonawcy przewiduje wykonanie do koñca 
tego roku prac remontowych na wartoœæ ok. 4.800 tys 
z³. (w tym wew. instalacji gazów medycznych, monta¿ 
trafostacji)”. 

„W pozosta³ych etapach tj. w 2012 i 2013 roku zosta-
nie do wykonania po³¹czenie obu budynków poprzez 
wybudowanie ³¹cznika miêdzy nimi, wykonanie elewacji 
oraz zagospodarowania terenu polegaj¹ce na wyko-
naniu nowych dróg dojazdowych i dojœæ do budynku, 
podjazdu dla karetki a tak¿e wykonaniu nowych miejsc 
parkingowych. Projekt zak³ada, ¿e powstanie 50 miejsc 
parkingowych w tym 5 miejsc parkingowych dla osób 
niepe³nosprawnych. Zagospodarowanie terenu obej-
muje równie¿ oœwietlenie terenu. W marcu przysz³ego 
roku maj¹ rozpocz¹æ siê prace zwi¹zane z czêœciow¹ 
przebudow¹ istniej¹cego budynku (budynek nr 2) i kon-
tynuowane bêd¹ prace wykoñczeniowe w budynku nr 1”.

Przypomnijmy, i¿ podpisanie umowy na rozbudowê i 
przebudowê Samodzielnego Publicznego Szpitala Re-
jonowego w Nowogardzie nast¹pi³o w dniu 21.04.2011 
r. – wartoœæ kontraktu 18.951.528,00 z³. Wykonawc¹ 
robót zosta³a firma Skanska S.A. Oddzia³ Budownictwa 
Ogólnego w Lesznie.

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego
Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Szpital w nowej bryle ma zostac oddany do uzytku w 
po³owie 2013 roku.



WIADOMOŒCI   SAMORZ¥DOWE 3
24.11.2011 r.

na m/c listopad/grudzień 2011

Od 7 listopada br. na osiedlu Rados³awa trwaj¹ prace 
wykonywane bezp³atnie przez osoby osadzone w nowo-
gardzkim Zak³adzie Karnym, polegaj¹ce na udro¿nieniu 
rowów melioracyjnych poprzez wykoszenie traw i czysz-
czenie kana³ów ciekowych.

M.A. Frydryk

Osadzeni w roli meliorantów

uchwalone jeszcze w 2007 roku.

Podatek rolny obni¿ony do 50 z³
Stawka podatku rolnego ustalana jest na podstawie 

komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego, 
który og³osi³ ¿e œrednia cena skupu ¿yta za okres pierw-
szych trzech kwarta³ów 2011 r. wynios³a 74,18 z³ za 1 
kwintal.

Burmistrz zaproponowa³ obni¿enie ceny skupu 1 kwin-
tala ¿yta z 74,18 z³ na kwotê 50 z³, czyli ok. 33 %. Jest 
to zgodne z oczekiwaniami Zachodniopomorskiej Izby 
Rolniczej w Szczecinie, która proponowa³a obni¿enie 
stawek o conajmniej 20 %, co daje kwotê wyjœciow¹ 
60 z³. Stawka w naszej gminie plasuje siê w œredniej z 
regionu (50-62 z³).

Warto podkreœliæ, i¿ w podatku rolnym nie obowi¹zuje 
zasada, zgodnie z któr¹ brak uchwa³y zmieniaj¹cej stawki 
podatku na kolejny rok oznacza, ¿e bêd¹ obowi¹zywa³y 
stawki na dotychczasowym poziomie. Gdyby wiêc bur-
mistrz nie zaproponowa³ obni¿enia ceny, stawka podatku 
rolnego wynios³aby 74,18 z³.

Podatek leœny wg cen GUS
Stawka podatku leœnego ustalana jest na podstawie 

komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego, 
który og³osi³ ¿e œrednia cena sprzeda¿y drewna, wynios³a 
186,68 z³ za 1m2.

W ubieg³ych latach Rada Miejska przyjmowa³a 
uchwa³y w sprawie podatku leœnego wed³ug komunikatu 
prezesa GUS i tak te¿ siê sta³o tym razem.

Podatek transportowy praktycznie bez zmian
Stawki podatku transportowego okreœla Rada Miejska 
na podstawie m. in. stawek minimalnych okreœlonych w 
Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Niektóre ze stawek obowi¹zuj¹cych do tej pory w na-
szej gminie by³y ni¿sze ni¿ podane przez ministerstwo, 
dlatego te¿ Rada Miejska musia³a te stawki dopasowaæ 
do minimalnych. Natomiast pozosta³e stawki podatku 
transportowego pozosta³y bez zmian.

Podatki – symbolicznie
i rozs¹dnie

Nowogard, dnia 22 listopada 2011 roku

MIESZKAÑCY 
SO£ECTWA £ÊGNO

Burmistrz Nowogardu zgodnie z uchwa³¹  Nr 
XXV/245/05 Rady Miejskiej w Nowogardzie z 
dnia 16 marca 2005 roku w sprawie zasad i try-
bu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami 
gminy  zarz¹dza, przeprowadzenie konsultacji z 
mieszkañcami so³ectwa £êgno w celu uzyskania opinii 
mieszkañców dotycz¹cych projektu statutu so³ectwa.

Konsultacje zostan¹ przeprowadzone w dniu 7 grud-
nia 2011 roku o godzinie 17,00 na zebraniu wiejskim 
w £êgnie (zebranie w œwietlicy). 

Projekt statutu zosta³ udostêpniony mieszkañcom 
so³ectwa £êgno oraz na stronie internetowej gminy 
Nowogard.

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

dokoñczenie ze str. 1

szczegó³y na stronie www.nowogard.pl

25-27.11.2011 godz. 19.00
DRIVE

Akcja, USA 2011, 100’, od lat 15
Cena biletu: 12 z³, 11 z³ ulgowy

9-11.12.2011 godz. 19.00
WYJAZD INTEGRACYJNY

Komedia, Polska, 2011, czas: 85 min
od lat: 15

cena: biletu: 12 z³, 11 z³ - ulgowy
 

16-17.12.2011 godz. 19.00
BABY S¥ JAKIEŒ INNE

dramat, Komedia, Polska, 2011, czas: 90 min
od lat: 15

cena: biletu: 12 z³, 11 z³ - ulgowy
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A¿ trudno uwierzyæ, ¿e Pani Maria Galiñska ma ju¿ 
101 lat! Jest tym samym najstarsz¹ mieszkank¹ gminy 
Nowogard.

Matka doros³ych dzieci, a jeszcze trójka wnuków i 
czwórka prawnuków. Mimo dostojnego wieku, czcigodna 
Jubilatka jest w niez³ej formie (ma problemy z chodze-
niem i niedos³yszy). Kontaktuje siê przez synow¹ Janinê, 
wieloletni¹ bibliotekarkê na emeryturze, która œwietnie 
wywi¹zuje siê z roli „t³umaczki”. O wyj¹tkowym jubile-
uszu przypadaj¹cym w³aœnie w Œwiêto Niepodleg³oœci 
pamiêta³y w³adze samorz¹dowe gminy: burmistrz Robert 
Czapla wraz z najlepszymi ¿yczeniami z³o¿y³ na rêce Do-
stojnej Jubilatki okaza³y bukiet kwiatów, a kosz s³odyczy 
w imieniu mieszkañców Nowogardu i Rady Miejskiej 
wrêczy³ jej Przewodnicz¹cy Antoni Bielida.

Pani Maria by³a wyraŸnie wzruszona tym dowodem 
pamiêci ze strony gospodarzy miasta.

Podczas mi³ej rozmowy w rodzinnym gronie dowiadu-
jemy siê, ¿e Jubilatka urodzi³a siê w 1910 roku w Kroœnie 
(dzisiejsze województwo podkarpackie), w rodzinie wie-
lodzietnej (dziewiêcioro rodzeñstwa), a do dzisiaj ¿yje 
tylko Jej siostra, osiad³a w Zakopanem. 

Do Nowogardu przyjecha³a w 1958 roku z mê¿em i 
dwójk¹ dzieci.

M¹¿ by³ maszynist¹ na kolei w Kielcach, sk¹d otrzyma³ 
skierowanie do pracy na Ziemie Zachodnie. Tu rozpo-
czyna kolejny rozdzia³ swojego ¿ycia, który trwa do dziœ.

By³a nauczycielk¹ w I LO jeszcze za czasów œp. 
dyrektora Chudziñskiego i to nauczycielk¹ z zasadami, 
bardzo wymagaj¹c¹ od uczniów. Nastêpnie pe³ni³a 
funkcjê kierowniczki internatu przy Zespole Szkó³ Rolni-
czych przy ul. Œwierczewskiego (dzisiaj ksiêcia Józefa 
Poniatowskiego). Córka Pani Marii jest cenion¹ lekark¹ 
w Koszalinie (wdowa po œp. Romanie Gruchale, niezapo-
mnianym pedagogu i wychowawcy). Marek, syn Jubilatki, 
emerytowany oficer S³u¿by Wiêziennej nie omieszka³ 
zadaæ ¿yciowego pytania: „Jak to siê dzieje, ¿e ojciec 
Matki, a mój dziadek, który pracowa³ w Rafinerii Nafty 
w Kroœnie na Podkarpaciu nie doœæ, ¿e mia³ na utrzy-
maniu ¿onê i dziewiêcioro dzieci, to jeszcze wszystkie 
wykszta³ci³ i wybudowa³ dom? A drugi dziadek ze strony 
ojca, maszynista kolejowy, który mia³ siedmioro dzieci te¿ 
wybudowa³ dom w Kielcach. Jak to siê ma do dzisiejszej 
rzeczywistoœci?”

Rzeczywiœcie trudno na takie pytanie odpowiedzieæ. 
Jakie czasy, takie obyczaje!

Patrz¹c na szlachetn¹, naznaczon¹ wiekiem twarz 

Niecodzienny jubileusz
Marii Galiñskiej

Jubilatki, nie mog³em oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e w Jej 
wyobraŸni nie bledn¹ wspomnienia, nie koñczy siê lato 
i nie umiera mi³oœæ, a na kliszach pamiêci przewija siê 
burzliwy XX wiek.

WyobraŸnia towarzyszy ¿yciu jak zmieniaj¹cy siê 
blask ruchliwej wodzie.

Dostojnej Jubilatce z ca³ego serca ¿yczymy dwustu 
lat! Nie mo¿e byæ inaczej!

Tekst i foto M. A. Frydryk

W dniu 18 listopada burmistrz odebra³ œwietlicê w 
Czermnicy po gruntownym remoncie wnêtrza.

Za kwotê 17 961 z³otych firma PPUH „KUGA” 
zakoñczy³a prace remontowe sali g³ównej: naprawiono 
tynki poprzez odbicie starych i u³o¿enie nowych cemen-
towo – wapiennych, zeskrobano stare farby, przetarto 
istniej¹ce tynki i przygotowano szpachlowe pod³o¿e pod 
malowanie. Pomalowano œciany powy¿ej lamperii farba-
mi emulsyjnymi i lamperiê farbami olejnymi do wysokoœci 
1,5 m na sali du¿ej, pomalowano cokó³ listwy drewnianej, 
rozebrano sufit podwieszany na scenie i wykonano nowy 
na ruszcie stalowym z p³yt gipsowo – kartonowych na 
sali du¿ej i scenie.

Na odbiór przysz³a liczna grupa mieszkañców, by w 
swoisty sposób podziêkowaæ burmistrzowi za zrozumie-
nie ich potrzeb.

Alicja Majchrzak: „Jesteœmy zadowoleni z na-
szej œwietlicy. Robotnicy wykazali siê przy remoncie 
zaanga¿owaniem i dok³adnoœci¹, pracowali sumiennie 
od rana do póŸnych godzin, a nawet palili w piecu ¿eby 
szybko sch³o, bo pora jest ch³odna. Jesteœmy bardzo 
zadowoleni z naszej pani so³tys i pana burmistrza, ¿e 
jeszcze w tym roku oddali nam tê œwietlice – dla dzieci 
i m³odzie¿y, która tutaj bêdzie przychodzi³a w póŸne 
zimowe wieczory i na pewno znajdzie sobie zajêcie”.

Pani Irena: „Brygada bardzo fajnie siê spisa³a podczas 
robót. Nie by³o ¿adnych przerw na kawê i herbatê, co u 
niektórych jest na porz¹dku dziennym – jak przyje¿d¿ali 
o godzinie siódmej to wyje¿d¿ali po godzinie osiemna-
stej. W miêdzyczasie zrobili dach, bo by³o ciep³o. Trzeba 
powiedzieæ, ¿e by³o to solidne wykonawstwo. Wiem, ¿e 
poprzednia ekipa zrobi³a bo zrobi³a ale nie by³o tak jak 
obecnie – bardzo ³adnie i porz¹dnie zrobione”.

Monika Nag³y – so³tys: „Jestem zadowolona, ¿e 
znalaz³y siê œrodki w bud¿ecie gminy na remont naszej 
œwietlicy poniewa¿ ju¿ odpada³y tynki i odpryskiwa³a 
farba. Wszystko zosta³o wyremontowane. Jest teraz 
elegancko i czyœciutko. Ogólnie jestem bardzo zadowo-
lona – wszystkim œlicznie dziêkujê: panu burmistrzowi, 
kierownikowi Czernikiewiczowi i firmie , która wykona³a 
tutaj prace”.

M.A.Frydryk i LMM

Wyremontowano
œwietlicê

w Czermnicy
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W dniu 4 listopada br., z wizyt¹ w Ratuszu Miejskim 
by³a delegacja m³odzie¿y ze Szko³y Podstawowej nr 3 
oraz Nowogardzkiego Domu Kultury. Celem wizyty by³o 
podziêkowanie burmistrzowi za pomoc w organizacji 
wyjazdu i podzielenie siê wra¿eniami z pobytu w Serbii, 
gdzie w dniach 11-18 paŸdziernika, przebywa³a 30 oso-
bowa grupa dzieci i m³odzie¿y z Nowogardu.

Chocia¿ jest to mocno spóŸniona informacja, niemniej 
warto przypomnieæ mieszkañcom o pobycie ich pociech 
w tym odleg³ym ba³kañskim kraju. Wymiana m³odzie¿y z  
naszego miasta mo¿liwa by³a dziêki podpisaniu umowy 
pomiêdzy gminami Nowogard a Gornji Milanowac oraz 
szko³ami: SP nr 3 i Szko³¹ w Pranianach. Z kolei Ser-
bowie przyje¿d¿aj¹ do nas od kilku lat, bior¹c udzia³ w 
ró¿norodnych warsztatach artystycznych podczas festi-
walu „Lato z Muzami”. SP. nr 3 reprezentowali uczniowie 
z ko³a plastycznego, sportowego jak równie¿ Ci, którzy 
osi¹gnêli najlepsze wyniki w nauce, natomiast NDK 
utalentowane wokalistki oraz dzieci z grup tanecznych i 
plastycznych wraz z instruktorkami.

D³ug¹ i mêcz¹c¹ drogê do Serbii przebyto w ci¹gu 
ponad 20 godz. Trudy podró¿y wynagradza³y widoki 
z okien autokaru mijanych pañstw unijnych : Niemiec, 
Czech, S³owacji i Wêgier. Rekompensat¹ za uci¹¿liw¹ 
trasê by³o gor¹ce powitanie goœci z Polski przez Serbów: 
O wra¿eniach z 10-dniowego pobytu u serbskich przyja-
ció³ mówi¹ uczestnicy:

Kamila Têb³owska – cz³onek zespo³u. tanecznego: „W 
Serbii by³am po raz drugi. Bardzo mi³o wspominam ten 
piêkny kraj. Codzienne mieliœmy warsztaty artystyczne 
i zwiedzanie okolicznych miejscowoœci. Najwiêksz¹ 
atrakcj¹ by³o zwiedzanie Belgradu, który by³ ostatnim 
punktem naszej wizyty w Serbii. Uczestniczy³am w 
warsztatach malowania na szkle i jedwabiu, dziêki którym 
pozna³am technikê tego rodzaju malowania. Kuchnia 
w tym roku by³a o wiele lepsza ni¿ w ubieg³ym. Tak ¿e 
Serbowie postarali siê w tym roku, jednak nie oby³o siê 
bez „polskich przysmaków” w postaci zupek chiñskich. 
Serbowie s¹ bardzo goœcinni i wyj¹tkowo mili dla nas. 
Naprawdê warto by³o tam pojechaæ. Jestem oczarowana 
Serbi¹”.

Maciej Piku³a – cz³onek zesp. tan.: „Serbia to 
naprawdê piêkny kraj. Niesamowite krajobrazy, które 
zapieraj¹ dech w piersiach. Uczestniczy³em w warszta-
tach dziennikarskich, które mia³y na celu ukazanie nam 
jak podchodziæ do tego zawodu i co ten zawód mo¿e 
nam daæ. Dowiedzia³em siê wielu ciekawych rzeczy. 
Spotka³em siê z nazwiskiem Ivo Andrica, który jest zna-
nym serbskim pisarzem,noblist¹ i patronem szko³y w Pra-

nianach. Wys³uchaliœmy nawet jeden z jego poematów 
po serbsku. Niewiele zrozumia³em, ale w t³umaczeniu 
³adnie to brzmia³o. Jeœli chodzi o samych Serbów, to jest 
naród bardzo otwarty i sympatyczny. Do ka¿dego mo¿na 
podejœæ i porozmawiaæ, a oni przyjm¹ nas z otwartymi 
ramionami. Najczêœciej rozmawialiœmy w jêzyku angiel-
skim i niemieckim, choæ zdarza³y siê przypadki, ¿e parê 
osób mówi³o po polsku. Serbowie du¿¹ wagê przywi¹zuj¹ 
do tradycji. U nich tradycja zawsze jest na pierwszym 
miejscu – tradycja, dom, rodzina i wszystko co z tym 
zwi¹zane. Wydaje mi siê, ¿e tego brakuje nam w Polsce, 
w naszym regionie”.

Barbara  róbek, instruktor tañca NDK: „Mam niezapo-
mniane wra¿enia – Serbia zachwyca nie tylko piêknem 
krajobrazów, ale równie¿ goœcinnoœci¹ jej mieszkañców. 
M³odzie¿ z NDK i SP nr3 uczestniczy³a w warsztatach 
artystycznych, w których tak¿e brali udzia³ Serbowie, 
Macedoñczycy i S³oweñcy. Dzieci w bezpoœrednich 
kontaktach szybko znalaz³y wspólny jêzyk, tworz¹c 
jedn¹ wielk¹ rodzinê. W czasie pobytu m³odzie¿ z Polski 
zaprezentowa³a program artystyczny, który cieszy³ siê 
ogromnym powodzeniem. Jeœli chodzi o ciekawostki 
kulinarne: kuchnia serbska jest bardzo t³usta. Natomiast 
pierwszy raz jad³am tak dobre pomidory i paprykê, bo 
warzywa i jarzyny uprawiane s¹ w naturalnych warun-
kach, pod gor¹cym ba³kañskim niebem. Nawet zwyczajna 
kapusta, pokrajana w cienkie paski i doprawiona oliw¹ 
– smakuje wybornie. Co kraj to obyczaj...”.

Piotr Kazuba, dyrektor SP nr 3: „Serbowie przygo-
towali nam bardzo ciep³e powitanie. Mieszkaliœmy w 
gospodarstwie agroturystycznym w Kostunici, oddalo-
nym 10 km od szko³y w Pranianach, sk¹d codziennie 
doje¿d¿aliœmy na warsztaty lalkarskie, folklorystyczne, 
ekologiczne,dziennikarskie, wokalne, warsztaty malowa-
nia na szkle i jedwabiu oraz matematyczno-szachowe. 
Byliœmy z wizyt¹ w dwóch zaprzyjaŸnionych szko³ach, 
gdzie przedstawiliœmy krótki program artystyczny. Innym 
razem zobaczyliœmy cudowny zak¹tek Serbii zwany 
„sercem Serbii” - Owczar Bani, gdzie uczestniczyliœmy w 
sp³ywie tratw¹ po Morawie. Na koniec mogliœmy odprê¿yæ 
siê na krytym basenie z wodami termalnymi. Kolejnego 
dnia mieliœmy wycieczkê do Cacka - 80 tysiêcznego 
miasta oddalonego o 50 km od Praniani, gdzie mogliœmy 
zakupiæ pami¹tki. Z okazji 153 -lecia szko³y w Pranianach 
grupy z SP nr3 i NDK przygotowa³y wspólnie program 
artystyczny, który zaprezentowaliœmy w Domu Kultury 
w Pranianach. Wracaj¹c do Polski zatrzymaliœmy siê 
w stolicy Serbii – Belgradzie, gdzie mieliœmy okazjê 
zwiedziæ muzeum wojska i militariów, a tak¿e star¹ 
czêœæ Belgradu ze wspania³ymi zabytkami i deptakami. 
Podsumowuj¹c – by³o fantastycznie!!!Oby ta wspó³praca 
trwa³a jak najd³u¿ej, bo warto pracowaæ a w nagrodê 
zwiedzaæ zak¹tki i urokliwe miejsca w Serbii.

Dziêkujemy serdecznie Panu Burmistrzowi i Radzie 
Miejskiej za pomoc w organizowaniu naszej wycieczki.

P.S. Serbia to piêkny i cudowny kraj. Gor¹cy i otwarty 
na Zjednoczon¹ Europê. Ludzie s¹ goœcinni i serdecz-
ni, zawsze uœmiechniêci i gotowi na przyjêcie goœci. 
Czuliœmy siê tam jak wyj¹tkowi goœcie. Serdecznie im 
za to dziêkujemy!”.

Zebra³ M. A. Frydryk
foto Zofia Frydryk

Nowogardzianie na Ba³kanach!
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Optymistyczne jest to, ¿e coraz wiêcej nowogardzian 
w³¹cza siê w obchody tego wiekopomnego wydarzenia, 
jakim by³o odzyskanie niepodleg³oœci, po 123 latach niewoli 
(oficjalnie Œwiêto ustanowiono w 1937 roku). 

11 listopada, po Mszy Œwiêtej za Ojczyznê w koœciele 
p. w. WNMP, na placu Wolnoœci, przed pomnikiem Kom-
batantów RP zgromadzili siê wszyscy, którym mi³a jest 
Ojczyzna Nasza bez wzglêdu na ró¿nice ideologiczne i 
œwiatopogl¹dowe.

Oprócz w³adz samorz¹dowych reprezentowanych 
przez burmistrza Roberta Czaplê, przewodnicz¹cego 
Rady Miejskiej Antoniego Bielidê oraz miejskich i 
powiatowych radnych, obecni byli przedstawiciele 
duchowieñstwa: ksi¹dz dziekan Kazimierz £ukjaniuk i 
ksi¹dz proboszcz Grzegorz Legutko.

Po z³o¿eniu wi¹zanek kwiatów przez delegacje kom-
batantów, w³adz samorz¹dowych, organizacji spo³eczno-
politycznych i wszystkich szkó³ nowogardzkich, krótkie 
przemówienie wyg³osi³ gospodarz gminy: „Chylimy dzisiaj 
czo³a przed pokoleniami, które sprawi³y, ¿e ¿yjemy w 
wolnej i demokratycznej Polsce (…) Dziêkujê serdecz-
nie wszystkim, którzy przyczynili siê do organizacji i 
którzy uczestnicz¹ w dzisiejszym Œwiêcie Narodowym. 
Dziêkujê ksiêdzu proboszczowi Grzegorzowi Legutko za 
odprawienie Mszy Œwiêtej, dziêkujê serdecznie pocztom 
sztandarowym, kombatantom i wszystkim delegacjom, 
s³u¿bom i instytucjom oraz uczniom nowogardzkich szkó³. 
Dziêkujê wszystkim mieszkañcom, ze wstawiliœcie siê 
dzisiaj na placu Wolnoœci przed pomnikiem Kombatan-
tów RP, gdzie chylimy czo³a przed milionami Polaków, 
którzy zap³acili najwy¿sz¹ cenê, abyœmy mogli ¿yæ w su-
werennej, wolnej, niepodleg³ej i demokratycznej Polsce” 
– powiedzia³ na zakoñczenie burmistrz Robert Czapla.

Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej, w Nowogardzkim 
Domu Kultury obejrzano wzruszaj¹cy program artystycz-
ny pod nazw¹ „Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie srebrne 
dzwony” w wykonaniu uczniów I Gimnazjum im. Szarych 
Szeregów, wed³ug pomys³u i scenariusza nauczycielki 
Bo¿eny Krawczyk.

Klamr¹ spinaj¹c¹ obchody Œwiêta Niepodleg³oœci by³o 
otwarcie w sali wystawowej Miejskiej Biblioteki Publicznej 
ekspozycji unikalnych fotogramów, poœwiêconej gen. 
Stanis³awowi Maczkowi. Zofia Pilarz, dyrektor biblioteki 
interesuj¹co i sugestywnie przedstawi³a sylwetkê boha-
tera narodowego, który do dzisiaj cieszy siê zas³u¿on¹ 
s³aw¹ równie¿ w Holandii i Belgii, które to kraje wyzwoli³ 
spod niemieckiej okupacji.

Obchody Narodowego
Œwiêta Niepodleg³oœci

w Nowogardzie

„PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”

WYJAZD NA BADANIA
MAMMOGRAFICZNE DLA PAÑ

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorz¹dowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdro-

wie” dnia 3.12.2011r. 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.8.30-
14.00 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!
Zapraszamy

Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus.

W ostatnich dniach do Urzêdu Miejskiego nap³ynê³y 
krytyczne uwagi dotycz¹ce braku komunikacji miej-
skiej w dniu 1 listopada 2011 r., co utrudni³o osobom 
zamieszkuj¹cym przy ulicach Leœna, Bema i Rados³awa 
dotarcie do cmentarza komunalnego. Wyjaœniam, ¿e 
umowa na podstawie, której PKS Gryfice œwiadczy us³ugi 
komunikacji miejskiej nie przewiduje jej funkcjonowania w 
niedzielê i œwiêta. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e w latach 
ubieg³ych autobus PKS jednak kursowa³. W zwi¹zku z 
powy¿szym sprawa ta zosta³¹ omówiona i wyjaœniona 
z przedstawicielami PKS Gryfice na spotkaniu w dniu 
18.11.2011 r. oraz zosta³y podjête kroki zapewniaj¹ce 
dzia³anie komunikacji miejskiej 1 listopada w latach 
nastêpnych.

Za utrudnienia komunikacyjne serdecznie przepra-
szamy.

Anna Nowak 
Podinspektor wydzia³u GKMiOŒ

Wyjaœnienie w sprawie
braku komunikacji

miejskiej dnia 1 listopada br.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim 
pracownikom sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia 
wszelkiej pomyœlnoœci.

¯yczymy, aby profesjonal izm, empat ia i 
postêpowanie zgodne z etyk¹ pracy zawsze przek³ada³a 
siê na Wasz sukces zawodowy. ̄ yczymy, by nigdy nie 
zabrak³o Wam energii, ciep³a i wytrwa³oœci. ¯ebyœcie 
zawsze potrafili znaleŸæ dobre wyjœcie z najtrudniejszej 
sytuacji, z jak¹ siê spotykacie.

Niech wyj¹tkowym wynagrodzeniem stanie siê dla 
Was przekonanie, i¿ Wasze wysi³ki poprawiaj¹ ¿ycie 
wielu rodzinom.

 
Burmistrz Robert Czapla

z-ca burmistrza Damian Simiñski
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Nowogardzie 

Antoni Bielida 

Dzieñ Pracownika
Socjalnego
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Rekordowa iloœæ uczestników - 46. - wziê³o udzia³ 
w IV Memoriale Janusza Kaweckiego. Zawody wygra³ 
Kacper Karwowski (UKS Szach Gryfice), który wyprze-
dzi³ Adama Czuchnickiego (Pa³ac M³odzie¿y Szczecin) i 
Macieja Kowala (Solny Grzybowo). Najlepszym szachist¹ 
z Nowogardu okaza³ siê Adam ¯ywica

Uznany i ceniony przez szachistów z ca³ego woje-

IV Memoria³
Janusza Kaweckiego

W 2010 roku Zarz¹d Miejsko – Gminny Zrzeszenia 
LZS organizowa³ po raz pierwszy Memoria³ Franciszka 
Palenicy i dla nadania imprezie odpowiedniej rangi na 
otwarcie zaprosi³ przedstawicieli Zachodniopomorskiej 
Rady Zrzeszenia LZS oraz przyjació³ i wspó³pracowników 
œp. Franciszka. Wówczas to wiceprezes Ryszard 
Litwiñczuk zapewnia³, ¿e impreza bêdzie organizowana 
co roku i bêdzie jej nadana odpowiednia ranga. Pan 
prezes s³owa dotrzyma³ – w tym roku Memoria³ by³ 
jednoczeœnie Mistrzostwami Województwa LZS w Pi³ce 
Siatkowej . Do Nowogardu przyjecha³o 7 ekip, które 
wy³oniono w drodze eliminacji. Oficjalnego otwarcia 
Memoria³u dokona³ burmistrz Nowogardu Robert Czapla 
i wdowa po œp. Franciszku Pani Czes³awa.

Po z³o¿eniu kwiatów na grobie œp. Franciszka 
rozpoczê³y siê zawody – jednoczeœnie w dwóch salach 
sportowych szkó³ podstawowych rozgrywano mecze 

II Memoria³
Franciszka Palenicy 

Mistrzostwa Województwa w Pi³ce Siatkowej LZS 

Uprzejmie informujê, o mo¿liwoœci wydzier¿awienia 
stanowisk na placu Wolnoœci, na dzia³ce nr 144/6 obrêb 
3 miasta Nowogard z przeznaczeniem sprzeda¿y 
ozdób œwi¹tecznych i wyrobów pirotechnicznych na 
okres od dnia 15.12.2011r. – 31.12.2011r.

W zwi¹zku z powy¿szym zainteresowanych 
wydzier¿awieniem stanowisk proszê o sk³adanie wnio-
sków w pokoju nr 5 Urzêdu Miejskiego w terminie do 
dnia 7.12.2011r.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Dzier¿awa stanowisk
z przeznaczeniem sprzeda¿y

ozdób œwi¹tecznych i wyrobów
pirotechnicznych

eliminacyjne. Fina³ rozegrano na sali sportowej SP 4 
na Osiedlu Bema. Przyst¹pili do niego zwyciêzcy eli-
minacji – LZS Kamieñ Pomorski, LZS Nowogard i LZS 
Stargard Szczeciñski. W fina³owych pojedynkach ”ka¿dy 
z ka¿dym” uzyskano nastêpuj¹ce wyniki:

Nowogard – Stargard 2:0, Nowogard – Kamieñ 2:0, 
Stargard – Kamieñ 2:1.

Tak wiêc zwyciêzc¹ II Memoria³u Franciszka Paleni-
cy zosta³ Nowogard, na drugim miejscu uplasowa³ siê 
Stargard, a trzecie miejsce zajê³a dru¿yna z Kamienia. 
Dalsza kolejnoœæ: IV m –Po³czyn, V m – Gryfino, VI m – 
Ko³baskowo i VII m – Bia³ogard.

Najlepszym rozgrywaj¹cym uznano Kamila Miku³ê z 
Nowogardu, najlepszym atakuj¹cym Grzegorza Krystkie-
wicza z Nowogardu, a najwszechstronniejszym zawodni-
kiem Tomasza Adamczyka ze Stargardu, honoruj¹c ich 
specjalnymi pucharami.

Zawody przebiega³y bardzo sprawnie przy g³oœnym 
dopingu kibiców poszczególnych dru¿yn. Zmêczeni 
zawodnicy i ich sympatycy mogli siê wzmocniæ bardzo 
smaczn¹ grochówk¹. 

Do zobaczenia za rok!
Tekst i foto Les³aw M. Marek

wództwa turniej rozegrano w niedzielê 20 listopada w 
goœcinnej œwietlicy „Promyk”.

Przed oficjalnym otwarciem panowa³ ogromny 
t³ok. Dopiero po tym jak zawodnicy zasiedli do sto³ów 
zapanowa³a cisza – szachy wymagaj¹ skupienia. Skupie-
nia i ...kondycji. Przy takiej iloœci zawodników zmagania 
trwa³y ponad 6 godzin, z ma³¹ przerw¹ na obiad.

Cieszy fakt, ¿e turniej opanowali zawodnicy m³odzi, a 
nawet bardzo m³odzi. I to jest pocieszaj¹ce – szachy maj¹ 
siê dobrze. Szczecin, Mierzyn, Stargard, Dziwnów, Grzy-
bowo, £obez, Choszczno, Trzebiatów, Kamieñ Pomorski, 
Goleniów, Resko i Gryfice. Nowogard reprezentowa³o 5 
zawodników – Boles³aw Joñca, Adam ¯ywica, Marcin 
Wolak, Adam Stefañski i Eryk Weso³owski.

I jeszcze jedna uwaga – m³odzi wygrywaj¹ – czo³owe 
miejsca w klasyfikacji koñcowej zajêli juniorzy. 

W Nowogardzie zosta³y dwa puchary – dla najlepsze-
go miejscowego zawodnika (Adam ¯ywica – 3 miejsce 
w kategorii doros³ych) i dla weterana tej dyscypliny pana 
Adama Stefañskiego. Gratulujemy!

Zawody bardzo sprawnie jak zawsze prowadzi³ pan 
Kazimierz £aszewski z Gryfic, a g³ównym organizatorem 
by³ Miejsko – Gminny Zarz¹d LZS i jego przewodnicz¹cy 
Jan Tandecki.

Do zobaczenia za rok!
Tekst i foto Les³aw M. Marek
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Rok Czes³awa Mi³osza

To nie ¿adna herezja. ¯e jest to poeta rangi Mic-
kiewicza, ju¿ w 1938 roku pisa³ krytyk Ludwik Fryde. 
O tym i o ma³o znanych epizodach z d³ugiego ¿ycia 
noblisty opowiada³a pani Cecylia Judek, sekretarz na-
ukowy Ksi¹¿nicy Szczeciñskiej na spotkaniu z m³odzie¿¹ 
szkoln¹ w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Spotkanie zorganizowane przez kierownictwo biblio-
teki w dniu 16 listopada b. r . by³o mi³ym akcentem w 
koñcz¹cych siê obchodach Roku Mi³osza. Absolwentka 
UAM w Poznaniu (filologia polska) przybli¿y³a uczniom 
osobê wielkiego poety w sposób atrakcyjny i przejrzysty, 
wykazuj¹c przy tym wielk¹ erudycjê i pasjê.

Podczas tej oryginalnej lekcji jêzyka polskiego 
zwróci³a uwagê na uniwersalne prawdy oczywiste, takie 
jak: ka¿de pokolenie posiada w³asne, niepowtarzalne 
geny, ka¿de istnienie jest wyj¹tkowe, jedyne w swoim ro-
dzaju. Warto: byæ ciekawym, co robi¹ inni, byæ ¿yczliwym.

 Nie sposób przytoczyæ wszystkich faktów z ¿ycia 
autora „Zniewolonego umys³u”.W Polsce komunistycznej 
publikowanie o Mi³oszu by³o prawie niemo¿liwe. Wszelkie 
o nim artyku³y, poza naukowymi, musia³y byæ opatrzone 
adnotacj¹ „wróg Polski Ludowej”, albo „wystêpuje prze-
ciw Polsce Ludowej”. O Mi³oszu zaczê³o w kraju byæ 
g³oœno dopiero po otrzymaniu przez Niego literackiej 
Nagrody Nobla. Tak mówi o nim prof. UJ, mi³oszolog 
Aleksander Fiut: „Ryzykowne s¹ rankingi poetów, ale 
mnie siê wydaje, ¿e Mi³osz to najwybitniejszy poeta 
polski. Po prostu. Skala wyobraŸni, doœwiadczeñ poetyc-
kich, mo¿liwoœci intelektualnych Mi³osza jest, jak s¹dzê 
wiêksza ni¿ u Mickiewicza. Poezja Mi³osza ogarnia sob¹ 
i oryginalnie przetwarza ca³¹ polsk¹ tradycjê literack¹, 
od Kochanowskiego po wiek XX, wzbogacon¹ o wp³ywy 
poezji francuskiej i anglosaskiej 

Wszystko to pomno¿one zosta³o nie tylko przez wy-
bitny talent, ale te¿ pracowitoœæ oraz czas historyczny, 
w którym ten talent siê rozwin¹³. Mi³osz w zdumiewaj¹cy 
sposób po³¹czy³ harmonijnie intelektualne ze zmys³owym, 
moralne z politycznym, religijne ze œwieckim. To, co w 
rozproszeniu wystêpowa³o u najwybitniejszych polskich 
poetów, doprowadzi³ do doskona³oœci i wzbogaci³. Dla-
tego przewy¿sza skal¹ filozoficzn¹ tak¿e takich poetów 
jak na przyk³ad Norwid”.

W ujêciu pani Judek to nie tylko genialny poeta, ale 
tak¿e dobry i skromny cz³owiek, osobowoœæ wielkiego 
formatu. Mi³osz zawsze by³ cz³owiekiem towarzyskim, z 
poczuciem humoru, lubi³ ludzi, lubi³ rozmawiaæ z nimi i 
ucztowaæ, o czym œwiadczy fragment wiersza „Wyzna-
nie”:

Poeta wiêkszy
 od Mickiewicza!

„Panie Bo¿e, lubi³em d¿em truskawkowy
i ciemn¹ s³odycz kobiecego cia³a.
Jak te¿ wódkê mro¿on¹, œledzie w oliwie, 
Zapachy: cynamonu i goŸdzików.
Jaki¿ ze mnie prorok? Sk¹d by duch
Mia³ nawiedzaæ takiego?

Wiêcej o Mi³oszu dowiecie siê Pañstwo z arcyciekawej 
biografii napisanej przez Andrzeja Franaszka, która jest 
dostêpna w czytelni biblioteki. Polecam.

M. A. Frydryk

INFORMATOR
o placówkach œwiadcz¹cych pomoc
osobom bezdomnym w okresie zimy

Z uwagi na zbli¿aj¹cy siê okres zimowy, wzorem lat 
poprzednich, Wojewódzkie Centrum Zarz¹dzania Kryzy-
sowego w Szczecinie uruchomi interwencyjne procedury 
pomocowe wobec osób bezdomnych, które w sposób 
szczególny wymagaj¹ wsparcia i pomocy ze strony s³u¿b 
spo³ecznych. 

Informujemy, i¿ oddaje siê do dyspozycji bezdomnych 
i wszystkich tych, dla których zima wi¹¿e siê z walk¹ o 
przetrwanie, ca³odobow¹, bezp³atn¹ infoliniê o numerze:

800-170-010 dostêpn¹ na obszarze ca³ego wojewódz-
twa zachodniopomorskiego,

696-031-168 numer alarmowy z telefonu komórkowego.
Sprawy zwi¹zane z bezdomnoœci¹ tradycyjnie prowa-

dzone bêd¹ przez pracowników Wojewódzkiego Centrum 
Zarz¹dzania Kryzysowego, przy merytorycznym wsparciu 
pracowników Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Zachodnio-
pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego. Wynikiem œcis³ej 
wspó³pracy obu ogniw jest równie¿ tegoroczny informator 
dla bezdomnych, którym jednostki samorz¹dowe oraz 
ogniwa odpowiedzialne za prowadzenie dzia³añ pomo-
cowych znajd¹ teleadresowy spis placówek pomocy 
potrzebuj¹cym na terenie ca³ego województwa zachod-
niopomorskiego.

POWIAT GOLENIOWSKI
Dom Pomocy Spo³ecznej w Nowogardzie, Smu¿yny 

2 z fili¹ przy ul. Masz. Józefa Pi³sudskiego 9.
 - 2 miejsca (kobiety, mê¿czyŸni – warunek musz¹ 

byæ trzeŸwi, niepe³nosprawni równie¿ s¹ przyjmowani).
Posi³ki ciep³e i suchy prowiant wydawane s¹ codzien-

nie na miejscu. 72-200 Nowogard, tel. (91) 39-20-825 lub 
(91) 39-21-253.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
72-100 Goleniów, ul. Pocztowa 43,
tel. (91)418-38-60.
Miejsko-Gminne Oœrodki Pomocy Spo³ecznej
72-100 Goleniów, ul. Pocztowa 13,
tel. (91) 418-24-66;
72-1 30 Maszewo, pl. Wolnoœci 1,
tel. (91) 418-77-05, (91) 41 8-77-03, (91) 41 9-1 092
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 6B, tel. (91) 392-62-89.
Gminne Oœrodki Pomocy Spo³ecznej
72-221 Osina, Urz¹d Gminy, tel. (91) 391-08-94;
72-110 Przybiernów, ul. Cisowa 3, tel. (91)418-64-54;
72-112 Stepnica, ul. Koœciuszki 4, tel. (91) 418-85-21.
Schronisko gminne dla bezdomnych mê¿czyzn Sto-

warzyszenia „Grodnica”
- 20 miejsc; ca³odzienne wy¿ywienie;
72-100 Goleniów, Miêkowo 11 F; tel. 792-891-964
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11 listopada br., min¹³ termin odbioru prac zwi¹zanych 
z budow¹ skateparku. Przypomnijmy, i¿ zakres robót do 
wykonania obj¹³ wykonanie p³yty betonowej skate parku 
o powierzchni 1367,00 m2, alejek o nawierzchni z betonu 
asfaltowego w iloœci 630,00 m2, kanalizacji deszczowej 
wraz z odwodnieniem liniowym terenu, dostawê i monta¿ 
urz¹dzeñ skate parku, monta¿ elementów ma³ej archi-
tektury: ³awki, stojaki na rowery, kosze na œmieci, tablica 
informacyjna, plantowanie skarp i poboczy, humusowanie 
z obsianiem traw¹ w iloœci 830,00 m2. Wykonawca robót 
jest firma BULLAIT z Elbl¹ga. Wartoœæ robót budowlanych 
wg. umowy 749.808 z³.

* * *

Inwestycje i remonty
Trwaj¹ prace zwi¹zane z przebudow¹ chodnika w 

ulicy Kowalskiej w Nowogardzie. W dniu 26.10.2011 r. 
podpisano umowê z Przedsiêbiorstwem Budowlanym 
ISOBAU POLSKA ze Szczecina na  na kwotê 29.880,55 
z³ brutto. Termin odbioru to 26.11.2011. Nastêpnym 
etapem modernizacji ulicy Kowalskiej bêdzie przebudo-
wa parkingu. Otwarcie ofert na realizacjê tego zadana 
nast¹pi³a 18.11.2011 r. Lada dzieñ firma zabiera siê do 
pracy.

* * *

Trwa remont chodnika na placu Ofiar Katynia. Termin 
zakoñczenia prac to 14.12.2011 r.
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Nowogard - Wiadomoœci Samorz¹dowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Wydawca: Wydzia³ Kancelarii Urzêdu Miejskiego
72-200 Nowogard, Plac Wolnoœci 1
tel. 91 392 62 00, fax 91 392 06 06
e-mail: biuletyn@nowogard.pl • http//www.bip.nowogard.pl
Druk: UZP K. Skowera Nowogard, ul. Kasprowicza 10
          tel. 91 392 00 17, 91 579 05 63

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

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

1. Urz¹d Miejski w Nowogardzie-Biuro Obs³ugi Interesantów, Pl. 
Wolnoœci 1, pok. 5; 2. so³ectwa; 3. Nowogardzki Dom Kultury, Pl. 
Wolnoœci 7, 4. Powiatowy Urz¹d Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolnoœci 
9; 5.  Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardziei, ul. 
Wojska Polskiego; 6. Centrum Edukacji i Przedsiêbiorczoœci „Profit”w 
Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; 7. Miejska Biblioteka Publiczna, 
Pl. Wolnoœci 8; 8. Bank Pekao S.A.,  ul. Bankowa 5; 9. PKO BP S. A., 
Pl. Wolnoœci 5; 10. „Netto” Supermarket, ul. 700-Lecia 22; 11. Józef So-
snowski – 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¿ywczo-
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.

Nowogard, dnia 16 listopada 2011 r. 
WYKAZ 

Nieruchomoœci przeznaczonej do dzier¿awy zgodnie z art.13 
i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,  poz. 651 z póŸ. zm.).
Po³o¿enie nieruchomoœci - Obrêb nr 3 Nowogard, przy ul. 3 - Maja 52.
Oznaczenie nieruchomoœci wg ksiêgi wieczystej - 14241.
Powierzchnia lokalu w m2 - 69,28m2
Opis nieruchomoœci Lokal u¿ytkowy wyposa¿ony w instalacjê: 
wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹ oraz elektryczn¹.
Forma dzier¿awy - Przetarg nieograniczony.
Cena wywo³awcza stawki czynszu za 1 m2 - 8,00z³.
Post¹pienie przetargowe - 0,50 z³.
Stan w³adania - najem.

Wykaz podano do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni 
tj. od dnia 21 listopada 2011 r. do dnia 11 grudnia 2011 r.  

Nowogard 14.11.2011r.
WYKAZ

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 S³ajsino 10a gm. Nowogard
Oznaczenie nieruchomoœci wg ksiêgi wieczystej - KW SZ1O/00030138/4 
Nr dzia³ki - 18
Powierzchnia dzia³ki w m2 - 768 m2
Opis nieruchomoœci. Przeznaczenie nieruchomoœci  i sposób jej  
zagospodarowania - Dzia³ka zabudowana lokalem u¿ytkowym nr 2 
wraz z udzia³em 436/1000 w czêœciach wspólnych budynku i dzia³ce.
Forma sprzeda¿y - Przetarg ograniczony na rzecz w³aœcicieli dzia³ek 
s¹siednich.
Cena nieruchomoœci - 10.648,00 z³ 
Stan w³adania - u¿ytkowanie wieczyste gruntu wraz ze sprzeda¿¹ 
lokalu u¿ytkowego 

 Wykaz podano do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni
 tj. od dnia 14.11.2011r. do dnia 05.12.2011r.                                     

Nowogard 16.11.2011r.
WYKAZ

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 6 m. Nowogard.
Oznaczenie nieruchomoœci wg ksiêgi wieczystej - K.W. SZ1O/00027839/4.
Nr dzia³ki - 102/7
Powierzchnia dzia³ki w m2 - 78 m2
Opis nieruchomoœci. Przeznaczenie nieruchomoœci  i sposób jej  zago-
spodarowania - Dzia³ka  zabudowana budynkiem stacji transformatoro-
wej. Przeznaczenie okreœlone w planie zagospodarowania przestrzenne-
go – tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki - symbol 129 E. 
Forma sprzeda¿y – bezprzetargowo.
Cena nieruchomoœci - 9.263,00 z³.
Stan w³adania – w³asnoœæ.

Wykaz podano do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni
tj. od dnia 16.11.2011r. do dnia 07.12.2011 r.

W dniach 8-9 listopada br. w Centrum Edukacji i Przedsiêbiorczoœci 
„Profit” w Nowogardzie odby³o siê szkolenie dla przedstawicieli organi-
zacji pozarz¹dowych. Pocz¹tek szkolenia zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ 
burmistrz Nowogardu.
Tematem pierwszego dnia szkolenia by³o „Sprawozdanie z realizacji 
zadania publicznego”, na którym pan £ukasz Cieœliñski z Koszaliñskiego 
Centrum Wspierania Inicjatyw Spo³ecznych przedstawi³ zasady jakie 
obowi¹zuj¹ w trakcie rozliczania dotacji uzyskanych w ramach Otwartych 
Konkursów Ofert w oparciu o nowy formularz sprawozdania z realizacji 
zadania publicznego. Na szkoleniu obecna by³a tak¿e pani Urszula Be-
rezowska- Kierownik Wydzia³u Rozwoju Lokalnego i Funduszy Urzêdu 
Miejskiego w Nowogardzie, który zajmuje siê wspó³prac¹ z organizacja-
mi pozarz¹dowymi w ramach której rozpisuje m in. Otwarte Konkursy 
Ofert dla organizacji oraz sprawdza wykonanie zadañ publicznych pod 
wzglêdem merytorycznym. 
W swoim wyst¹pieniu pani Kierownik przedstawi³a bie¿¹ce informacje 
dotycz¹ce sprawozdañ oraz przekaza³a organizacjom swoje uwagi do 
ich czêœci merytorycznej. 
W szkoleniu uczestniczy³a tak¿e pani Ewa Fedeñczak – G³ówny 
Ksiêgowy z Wydzia³u Finansowo- Bud¿etowego Urzêdu Miejskiego 
w Nowogardzie, który zatwierdza prawid³owoœæ wykonania zadania 
publicznego pod wzglêdem rachunkowym. 
W trakcie drugiego dnia szkolenia zat. „Ksiêgowoœæ w organizacji 
pozarz¹dowej” pani Hanna Walo z Koszaliñskiego Centrum Wspierania 
Inicjatyw Spo³ecznych przedstawi³a uczestnikom aspekty prawne oraz za-
kres i formy prowadzenia rachunkowoœci w organizacjach pozarz¹dowych.
Szkolenie zosta³o zorganizowane przez Nowogardzie Forum Organizacji 
Pozarz¹dowych wraz z Wydzia³em Rozwoju Lokalnego i Funduszy Urzêdu 
Miejskiego w Nowogardzie, sfinansowane ze œrodków Gminy Nowogard.

Inf. Magda Rogojsza, opr. i foto LMM

Szkolenie organizacji
pozarz¹dowych


