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2 miesi¹ce przed terminem!

22 grudnia, dok³adnie na 2 miesi¹ce przed terminem 
oficjalnie i uroczyœcie przeciêto wstêgê i obwodnica No-
wogardu zosta³a w³¹czona w krajowy system drogowy.

Z tej okazji w rejon Olchowa przyby³a niezliczona iloœæ 
goœci. Przemówienia wyg³osili przedstawiciele GDDKiA 
oddzia³ w Szczecinie, marsza³ek Województwa Za-
chodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla. Wszyscy wskazywali jak 
wa¿na to inwestycja – dla Nowogardu, bo odci¹¿a ruch 
pojazdów w mieœcie i dla województwa, bo usprawnia i 
przyspiesza transport staj¹c siê wa¿nym elementem sieci 
drogowej. W swoim wyst¹pieniu burmistrz Robert Czapla 
dziêkowa³ za wybudowanie obwodnicy, ale te¿ podkreœli³, 
¿e ruch od Stargardu siê zwiêkszy³ i wyrazi³ oczekiwanie 
mieszkañców na budowê obwodnicy po³udniowej oraz 
likwidacjê korków i poprawê bezpieczeñstwa w rejonie 
¯abowa.

Tekst i foto LMM

Obwodnica Nowogardu
oficjalnie otwarta

Najwa¿niejszym punktem ostatniej w 2011 roku Sesji 
Rady Miejskiej w Nowogardzie by³o uchwalenie bud¿etu na 
rok 2012. G³osowanie okaza³o siê sukcesem dla burmistrza 
Roberta Czapli i rz¹dz¹cej koalicji SLD-PSL - ich pierwszy 
w kadencji samodzielnie przygotowany projekt bud¿etu 
zyska³ akceptacjê 13 radnych, 2 by³o przeciw, 6 radnych 
wstrzyma³o siê od g³osu. Przeciwko g³osowali radni Marek 
Krzywania i Marcin Nieradka. Radni opozycyjnego klubu 
Wspólny Nowogard i radny niezale¿ny Cezary Marcinkow-
ski wstrzymali siê od g³osu.

Jest to najlepszy wynik g³osowania nad bud¿etem 
od 2003 roku!

Dobry na trudne czasy...
Bud¿et 2012

dokoñczenie na str. 2

Wielu sukcesów, odwa¿nych marzeñ, m¹drych 
decyzji, satysfakcji, spokoju i pomyœlnoœci w ca³ym 
2011 roku ¿ycz¹:

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Antoni Bielida

Burmistrz
Nowogardu

Robert Czapla

Zastêpca
Burmistrza

Damian Simiñski

Szczeœliwego Nowego Roku
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Jaki jest ten bud¿et?
Wszyscy mamy œwiadomoœæ, ¿e bud¿et jest obci¹¿ony 

budow¹ szpitala i ta inwestycja poch³ania a¿ 9 milionów 
po stronie wydatków. Na inne cele pozostaje niewiele 
œrodków i dobrze siê sta³o, ¿e burmistrz wraz z koali-
cjantami u³o¿yli bardzo rozs¹dny plan ich spo¿ytkowania. 
Dziêki temu bud¿et zaspokaja najwa¿niejsze potrzeby 
mieszkañców gminy: zabezpieczenie finansowe oœwiaty 
czyli szkó³, przedszkoli, œwietlic,dowóz i do¿ywianie 
uczniów. S¹ pieni¹dze na prowadzenie zajêæ pozalek-
cyjnych, na stypendia i obozy, organizowanie ferii, Dnia 
Dziecka.

Jest pe³ne zabezpieczenie œwiadczeñ opieki spo³ecznej.
Jest pe³ne zabezpieczenie wydatków jakie ponosi 

Gospodarka Komunalna i Ochrona Œrodowiska – oko³o 
4 miliony 800 tys. z³otych:

- gospodarka œciekowa - (800 tys. z³ na przebudowê 
kanalizacji deszczowej),

- oczyszczanie miasta i wsi – 650 tys. z³, 
- utrzymanie zieleni w mieœcie i na wsi – 630 tys. 

z³otych, 
- oœwietlenie ulic, placów i dróg – 1 milion 450 tys. 

z³otych (tutaj inwestycje: budowa oœwietlenia przy ul. 

Dobry na trudne czasy...
Bud¿et 2012

dokoñczenie ze str. 1

Po zakoñczeniu sesji 
poprosiliœmy Antoniego 
Bielidê, przewodnicz¹cego 
Rady o krótki komentarz do 
tegorocznego bud¿etu. Oto 
co nam powiedzia³:

„Myœlê, ¿e jest to do-
bry bud¿et na rok 2012. 
Oczywiœcie chcia³oby siê, 
¿eby zadañ inwestycyj-
nych zrealizowaæ du¿o 
wiêcej, ale tak krawiec kra-
je jak mu materia³u staje. 
Najwa¿niejsze zadanie, 
które jest realizowane – to 

rozbudowa szpitala w Nowogardzie.
Znaczna czêœæ œrodków inwestycyjnych przeznaczo-

na jest na bezpieczeñstwo obywateli – dla przyk³adu – bu-
dowa chodnika do miejscowoœci Karsk. Zrezygnowaliœmy 
z ronda na skrzy¿owaniu ulic Boh. Warszawy i Ponia-
towskiego, bo uwa¿amy, ¿e rondo to nie jest miejscem 
zagro¿eñ dla pieszych – wiêksze wystêpuje przy ruchliwej 
drodze wojewódzkiej bez chodnika..To,  ¿e Wojewódz-
ki Zarz¹d Dróg obieca³ dofinansowanie to chcia³em 
powiedzieæ, ¿e obowi¹zkiem Zarz¹du jest budowa ronda 
od podstaw, je¿eli uzna, ¿e zagra¿a to bezpieczeñstwu 
ludzi. Ta decyzja, mimo du¿ych kontrowersji uwa¿am, 
¿e zosta³a przez radnych PSL – SLD podjêta s³usznie.

Co do inwestycji finansowanych z programu „Kapita³ 
Ludzki” to uwa¿am, ¿e tych pieniêdzy zawsze brakuje, tak 
w zakresie promocji jak i w zakresie spraw obywatelskich 
zwi¹zanych z pomoc¹ najubo¿szym.

Ten element zawsze by³ niedoszacowany przez 

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
o uchwalonym bud¿ecie na rok 2012

Zamkowej, rozbudowa oœwietlenia w Starych Wyszo-
mierkach, oœwietlenie kolonii Strzelewo, oœwietlenie ul. 
Kowalskiej),  

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 835 
tys. z³otych (w tym dziale mieszcz¹ siê domy kultury, 
biblioteki, œwietlice w mieœcie i na wsiach – przyk³adowo 
250 tys. na przebudowê œwietlicy w Trzechlu). Jest tak¿e 
150 tys. z³otych na zagospodarowanie terenów wiejskich 
pod place rekreacyjno- zabawowe.

Budynek socjalny bêdzie budowany – w 2012 roku 
powstanie jego dokumentacja.

Kontynuowane bêd¹ budowy placów zabaw w ramach 
programu „Radosna Szko³a” - w SP nr 1, SP nr 2 i SP 
D³ugo³êka.

Zabezpieczono pieni¹dze na bie¿¹ce utrzymanie dróg 
gminnych oraz budowê chodników – na przed³u¿eniu ulicy 
Koœciuszki do Warnkowa, w Karsku i w B³otnie.

Wbrew pesymistom z opozycji, którzy larum g³osili 
na pocz¹tku roku, nie zabraknie pieniêdzy na fundusz 
so³ecki.

Ju¿ z tych pobie¿nych z koniecznoœci wyliczeñ wynika, 
¿e rok 2012 nie musi byæ, a¿ tak czarny jak go maluj¹.

Les³aw M. Marek

bud¿et pañstwa i dok³adane s¹ œrodki z bud¿etu gminne-
go. Trzecim istotnym elementem jest oœwiata. Na oœwiatê 
wydajemy ponad 26 milionów z³otych, natomiast dotacja 
z bud¿etu wynosi tylko 16 milionów. Wynika z tego, ¿e 
kosztem innych zadañ inwestycyjnych musimy do³o¿yæ 
10 milionów z³otych do realizacji programu oœwiatowego. 
Jest to ju¿ zbyt du¿e rozwarcie no¿yc i pañstwo powinno 
siê nad tym zastanowiæ.

Myœlê te¿, ¿e szereg drobnych spraw, które zosta³y 
ujête w tym bud¿ecie na pewno mieszkañcy tak wsi  jak i 
miasta zauwa¿¹ – bo bêd¹ nowe place zabaw dla dzieci, 
nast¹pi poprawa stanu chodników, i poprawa oœwietlenia 
choæby przy ul. Zamkowej, gdzie mieszkañcy ju¿ od 
d³u¿szego czasu na nie oczekuj¹. A jeœli dodamy, ¿e 
doje¿d¿a tam oko³o 400 samochodów to nieprawd¹ jest, 
¿e takie oœwietlenie jest niepotrzebne. Wszystko jest kwe-
sti¹ hierarchii potrzeb, kwesti¹ wyboru – czy wybudowaæ 
drogê, czy oœwietlenie. Pieniêdzy na wszystko nie star-
cza. Niemniej takie decyzje   nale¿y podejmowaæ. 

Czêœæ radnych z opozycji uzna³a, ¿e jest to dobry 
bud¿et i by³a sk³onna g³osowaæ za jego przyjêciem, ale 
jak to zwykle bywa z opozycj¹ pewne rzeczy im siê nie 
spodoba³y i czêœæ radnych g³osowa³a przeciw. Uwa¿am, 
¿e jest to bud¿et dobry, rozwojowy, nie zapewniaj¹cy 
wprawdzie wszystkich potrzeb, które byœmy chcieli, ale 
kto by nie chcia³ zabezpieczyæ wszystkich potrzeb w 
swoim domowym bud¿ecie.

Najistotniejsze problemy burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla w tym bud¿ecie uj¹³. I chwa³a mu za to i radnym, 
¿e tak¹ propozycjê przyjêli i przeg³osowali.”

Wys³ucha³ Marian A. Frydryk
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WyraŸnie nabra³a tempa realizacja planów i zamierzeñ 
podjêtych przez lokalny samorz¹d z pocz¹tkiem 2011  
roku. Ostatniego dnia kalendarzowej jesieni (21 grud-
nia b r.) przyby³ miastu nowy plac zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków. Nowe 
miejsce zabaw dla dzieci powsta³o w ramach rz¹dowego 
programu „Radosna szko³a”.

Gospodarzem otwarcia obiektu by³ dyrektor szko³y 
pan Piotr Kazuba. Symboliczn¹ wstêgê przecina³ nie tylko 
burmistrz Robert Czapla wraz z zastêpc¹ Damianem 
Simiñskim i przewodnicz¹cym RM Antonim Bielid¹, ale 
równie¿ obecni radni.

Sympatycznej imprezie towarzyszy³y – pierwsze p³atki 
œniegu i niewymuszona radoœæ dzieci, których pokaŸna 
gromadka wyposa¿ona w baloniki i chor¹giewki dosko-
nale bawi³a siê w takt rytmicznej muzyki.

O jego przydatnoœci œwiadczy fakt, ¿e w pogodne 
dni jest „oblegany przez dzieci” niczym mrowisko przez 
mrówki, co metaforycznie stwierdzi³ dyrektor szko³y Piotr 
Kazuba.

Zakres prac obejmowa³ wykonanie du¿ego placu 
zabaw o powierzchni 502,25 m.kw. Ca³e pod³o¿e wyko-
nane jest ze sztucznej (piankowej) powierzchni. Nawet 
jak dziecko siê wywróci - nic mu siê nie stanie.

Zagospodarowano teren poprzez monta¿ ma³ej ar-
chitektury (4 ³awki i 2 kosze na œmieci), wykonano ci¹gi 
piesze i nawierzchnie bezpieczne, nasadzono krzewy, 
zamontowano regulaminow¹ tablicê z napisem „Szkolny 
plac zabaw wyposa¿ony w ramach rz¹dowego programu 
„RADOSNA SZKO£A”, zamontowano urz¹dzenia zaba-
wowe typu: centrum zabaw, huœtawka wagowa, ma³pi 

Inwestycja
goni inwestycjê

Plac zabaw w SP 3 gaj, huœtawka podwójna drewniana, centrum aktywnoœci, 
równowa¿nia, most ruchomy.Zadanie realizowano od 
16 wrzeœnia do 16 grudnia 2011 roku. Wartoœæ robót 
budowlanych 149 155,89 z³. Prace wykona³a szczeciñska 
firma MASTERS SA

Ca³kowita wartoœæ inwestycji to 155 330,49 z³ brutto 
i by³a wspó³finansowana przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej poprzez Zachodniopomorskiego Kuratora 
Oœwiaty kwot¹ 77 665,44 z³ (stanowi to 50% kosztów 
kwalifikowanych).

Tekst i foto M. A. Frydryk

Nowogard 29.12.2011 r.

Dotyczy artyku³u Radnych Klubu Wspólnego Nowo-
gardu z dnia 23.12.2011 r., pod tytu³em „Propaganda 
kosztem dzieci” w Dzienniku Nowogardzkim. 

Oœwiadczam, ¿e uroczyste otwarcie placu zabaw z 
projektu Rz¹dowego „Radosna Szko³a„ w SP nr 3 w dniu 
21.12.11 o godz.13.00 mia³o charakter krótkiego happe-
ningu wed³ug scenariusza przygotowanego przez szko³ê. 
W otwarciu przewidziano przeciêcie wstêgi i krótki utwór 
muzyczny, po którym dzieci z rekwizytami rozbieg³y siê 
po placu. Szko³a w ramach swojej promocji na ró¿nych 
imprezach szkolnych (np: dni otwarte, œwiêto szko³y itp) 
u¿ywa chor¹giewek z logiem szko³y (wpisana w niebiesko 
– czerwone t³o bia³a trójka) oraz kolorowych balonów, co 
powoduje ubarwienie takich wydarzeñ.

Niestety ubolewam, i¿ w dniu tym nast¹pi³a zmiana 
aury pogodowej, ale dla uczniów nie mia³o to wiêkszego 
znaczenia, poniewa¿ od momentu technicznego odda-
nia obiektu 6.12.11 r. ka¿dego dnia na niemal ka¿dej 
przerwie dzieci oblegaj¹ go bez wzglêdu na lepsze, czy 
gorsze warunki atmosferyczne, a padaj¹cy œnieg spo-
wodowa³ dodatkowe zadowolenie z nadchodz¹cej zimy. 
Nadmieniam równie¿, ¿e w samej podstawie programo-
wej realizacji w-f przewidziane s¹ zajêcia na powietrzu, 
w tym tak¿e w czasie okresu zimowego.

Podsumowuj¹c okolicznoœci otwarcia placu zabaw 
stwierdzam, ¿e najwa¿niejsza jednak by³a „treœæ” to jest - 
powstanie placu, który stwarza fantastyczne i bezpieczne 
miejsce zabaw dla dzieci, a nie „forma” w tym przypadku 
- scenariusz, wed³ug którego zosta³ on otwarty.

Z powa¿aniem
Dyrektor Szko³y Piotr Kazuba

Oœwiadczenie dyrektora
SP nr 3 w Nowogardzie
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Porywisty wiatr i przejmuj¹ce zimno nie przeszkodzi³y 
w zaplanowanym otwarciu skateparku w Nowogardzie, 
ale stanowi³y barierê nie do pokonania przy organiza-
cji zapowiadanych pokazów, które niestety musiano 
odwo³aæ.

W sobotê, 17 grudnia br. burmistrz dokona³ oficjal-
nego otwarcia jednej z najwiêkszej tego typu inwestycji 
w województwie zachodniopomorskim. W skromnej 
uroczystoœci uczestniczyli: przewodnicz¹cy Rady 
Miejskiej Antoni Bielida, zastêpca burmistrza Damian 
Simiñski, liczna grupa radnych koalicji, pracownicy 
Urzêdu Miejskiego oraz najbardziej zagorzali i ciekawi 
kibice nowego sportu. O to, ¿e bêdzie magnesem dla 
dzieci i m³odzie¿y mo¿emy byæ spokojni. Pozostaje tylko 
cierpliwie poczekaæ do wiosny.

Co o tej inwestycji warto wiedzieæ?
Odbiór techniczny nast¹pi³ w zaplanowanym terminie 

tj. 16 listopada. Zgodnie z dokumentacj¹ wykonano:
- p³ytê betonow¹ skateparku o powierzchni 1367 

metrów kwadratowych,
- alejki o nawierzchni z betonu asfaltowego w iloœci 

630 m. kw.,
- kanalizacjê deszczow¹ z odwodnieniem liniowego 

terenu,
- dostarczono i zamontowano urz¹dzenia na skate-

parku,
- zamontowano elementy ma³ej architektury:³awki, 

stojaki na rowery, kosze na œmieci i tablicê informacyjn¹,
- plantowanie skarp i poboczy o powierzchni 830 m. 

Kw.

Skatepark - nic, tylko jeŸdziæ...
Budowê skateparku zainicjowa³ burmistrz Robert 

Czapla, wprowadzaj¹c inwestycjê do projektu bud¿etu 
na rok 2011. W marcu bud¿et uchwalili radni koalicji 
rz¹dz¹cej SLD-PSL. Prace wykona³a firma „BULLAIT” 
Andrzej Ciuchta z Elbl¹ga, wy³oniona w drodze przetargu 
nieograniczonego za kwotê 761 370 z³otych. Wykonawca 
udzieli³ gwarancji na okres 3 lat.

M.A. Frydryk i LMM

PS. Znawców sztuki deskorolkowej informujemy, ¿e 
urz¹dzenia zamontowane w naszym skateparku nosz¹ 
nastêpuj¹ce nazwy: bankramp – platforma, quater – pipe, 
funbox z diaster boxem i porêcz¹, funbox z grindboxem i 
porêcz¹, grindbox 10, porêcz spadowa, porêcz ³amana, 
³awka 2 i minirampa H-150.

Z myœl¹ o przybli¿eniu m³odym obywatelom idei 
samorz¹dnoœci, burmistrz zorganizowa³ dla uczniów 
Zespo³u Szkól Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica 
prawdziw¹ lekcjê - jak w praktyce wygl¹da mechanizm 
zarz¹dzania gmin¹.

9 grudnia w ratuszowej sali posiedzeñ Rady Miejskiej 
w Nowogardzie spotka³ siê z 27 osobow¹ grup¹ uczniów 
III klas Technikum Ekonomicznego i IV klas Technikum 
Informatycznego i ich opiekunkami – pani¹ Ew¹ Staszak, 
Ewelin¹ Fedak i Patrycj¹ Sier¿ant.

Na wstêpie rzeczowo i zwiêŸle wyjaœni³ na czym 
polega rola samorz¹du – od szczebla podstawowe-
go, czyli gminy do instancji wojewódzkich. Prawdziwe 
o¿ywienie i ogólna radoœæ zapanowa³a na sali, gdy 
burmistrz zaaran¿owa³ wybory na przewodnicz¹cego 
rady i jego zastêpców. Uczniowie w lot pojêli wyborcze 
procedury,dziel¹c siê ju¿ od samego pocz¹tku na dwa 
ugrupowania (jak to w ¿yciu bywa i na prawdziwych 
sesjach równie¿} – od³am feministek i frakcjê mêsk¹ w 
opozycji. W efekcie przewodnictwo rady zdominowa³a 
p³eæ piêkna. Emocji nie zabrak³o tak¿e przy opracowaniu 
rocznego bud¿etu gminy (pó³ ¿artem, pó³ serio).

Co prawda przeszacowano wydatki na inwe-
stycje, ale trzeba przyznaæ, ¿e m³odzie¿ wykaza³a 
znajomoœæ lokalnych realiów, nie zapominaj¹c ani o 

Lekcja samorz¹dnoœci
na ¿ywo i z uœmiechem szpitalu, ani o drogach, ani o bibliotece i domu kultury, 

uwzglêdniono te¿ wydatki na OPS. W sumie bud¿et 
wyszed³ niezrównowa¿ony, ale trudno siê dziwiæ jak na 
pierwszy raz. Trzeba przyznaæ, ¿e burmistrz wykaza³ 
siê œwietnym refleksem, poczuciem humoru i gruntown¹ 
znajomoœci¹ tematów, odpowiadaj¹c na wszystkie, cza-
sami k³opotliwe i podchwytliwe pytania obraduj¹cych in 
spe m³odych radnych.

Konkluzja – spotkania takie dostarczaj¹ wiêcej 
wiadomoœci o strukturze samorz¹du lokalnego ni¿ 
kilka najbardziej uczonych lekcji, o czym œwiadcz¹ 
uœmiechniête i zadowolone buzie uczestników.

Tekst i foto M. A. Frydryk
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Niewymuszona, ale najbardziej autentyczna radoœæ 
uczniów najm³odszych klas Szko³y Podstawowej w Orze-
chowie towarzyszy³a w dniu 22 grudnia otwarciu placu za-
baw przy szkolnym boisku. O niecierpliwym oczekiwaniu 
mogliœmy siê przekonaæ podczas inauguracji otwarcia, 
gdy pani dyrektor szko³y, w towarzystwie bajecznie przy-
strojonych dzieci wita³a goœci i demonstrowa³a fotografie 
z kolejnych etapów budowy placu.

Orzechowo

Wykonano oczekiwany plac zabaw 

 Po Gimnazjum Publicznym nr 1 i Szkole Podstawo-
wej nr 2 zakoñczono kolejny remont w Zespole Szkó³ 
Ogólnokszta³c¹cych w Nowogardzie. W siedmiu salach 
lekcyjnych dokonano wymiany ok³adzin pod³ogowych - 
wykonawc¹ by³a firma UNIFLOR z Bia³ogardu. Wartoœæ 
robót to 41 300,10 z³. Zakres robót obejmowa³:

- zebranie ok³adziny pod³óg z p³ytek PCV – 376,31 
m. kw.

- oczyszczenie œcierne pod³o¿a posadzki 376,31 m. kw.
- wykonanie warstwy wyg³adzaj¹cej z gruntu dysper-

syjnego – 376,31 m. kw.
- wykonanie warstwy niweluj¹co–wyrównawczej 

gruboœci 5 mm zatartej na g³adko mas¹ samopoziomuj¹c¹ 
w iloœci 376,31 m. kw.

- u³o¿enie posadzki z wyk³adzin z tworzyw sztucznych 
(PCV) rulonowych o gruboœci 2,5 mm z wywiniêciem 
coko³u na œcianie o wysokoœci 10 cm montowanej przez 
zgrzewanie - 399,73 m. kw.

Protokó³ technicznego odbioru prac w dniu 21.12.2011 
roku podpisa³ burmistrz Nowogardu i odpowiedzialni za 
prawid³owoœæ wykonania robót pracownicy UM.

Klasy z klas¹...pod³ogow¹ Z solidnie wykonanych prac zadowoleni s¹ przede 
wszystkim uczniowie, poniewa¿ wykonawca zastosowa³ 
bardzo dobrej jakoœci wyk³adzinê wielowarstwow¹ firmy 
GAMRAT Rekord 3 z przezroczyst¹ warstw¹ u¿ytkow¹, 
odporn¹ na dzia³anie mikroorganizmów. Wyk³adzina 
spe³nia wymagania norm europejskich.

Opr. i foto M.A.Frydryk

SPROSTOWANIE

W „Wiadomoœciach Samorz¹dowych” nr 21 z , które 
ukaza³y siê w dniu 14.12.2011 roku zamieszczono na 
str.5 artyku³ pod w/w tytu³em.

W artykule czytamy: „Sprawa placu zabaw rozpoczê³a 
siê na pocz¹tku br. Wówczas radni koalicji uchwalili 
bud¿et gminy na rok bie¿¹cy, w którym znalaz³y siê œrodki 
na budowê placów zabaw na terenie wiejskim. Nastêpnie 
gmina przyst¹pi³a do pozyskiwania œrodków z UE, a w 
tym przypadku z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Przy wspó³pracy z mocno zdeterminowanym so³tysem 
Piotrem Joñc¹, ustalono, ¿e so³ectwo przeznaczy na 

Kulice -
Plac zabaw pe³en dzieci

By³y podziêkowania dla burmistrza i radnych, oraz dla 
Adama Czernikiewicza - kierownika Wydzia³u Inwestycji 
i Remontów, by³y najlepsze ¿yczenia od burmistrza Ro-
berta Czapli i by³o uroczyste przecinanie wstêgi. 

Przy tym entuzjazmie jaki tam widzia³em wierzê, ¿e 
obiekt jest potrzebny i dobrze bêdzie s³u¿y³ naszym 
najm³odszym.

tekst i foto Les³aw M. Marek

budowê placu zabaw wiêkszoœæ funduszu so³eckiego, 
dodatkowe œrodki pochodziæ bêd¹ z bud¿etu gminy oraz 
z funduszu PROW. Burmistrz z so³tysem ustalili, zebranie 
wiejskie zmieni³o fundusz so³ecki, gmina pozyska³a œrodki 
i nie pozosta³o nic innego jak budowa placu.”

Prostujemy:
Zgodê na budowê placu zabaw w Kulicach wyrazi³ 

poprzedni so³tys Pan Janusz Mioduszewski i to z jego 
inicjatywy zebranie wiejskie zmieni³o przeznaczenie fun-
duszu so³eckiego. Nowo wybrany so³tys Pan Piotr Joñca 
z determinacj¹ doprowadzi³ sprawê do fina³u opisanego 
w dalszej czêœci wspomnianego artyku³u.

Pana Janusza Mioduszewskiego serdecznie prze-
praszamy.

Les³aw M. Marek
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 Uprzejmie informujê, ¿e w schronisku dla zwierz¹t 
w Sosnowicach, gm. Golczewo znajduj¹ siê psy 
wy³apane z terenu naszej gminy, które oczekuj¹ na 
swoich nowych w³aœcicieli. 

 Wszystkich chc¹cych zaopiekowaæ siê tymi 
zwierzêtami zapraszam do odwiedzenia schroniska, 
gdzie uzyskaj¹ Pañstwo wszelkie niezbêdne informacje 
oraz fachow¹ pomoc w utrzymywaniu zwierz¹t.

 Informacje na temat mo¿liwoœci kontaktu ze 
schroniskiem mo¿na uzyskaæ równie¿ w Urzêdzie 
Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolnoœci 5, pok. 207 u 
Pana Krzysztofa Zwoliñskiego – inspektora Wydzia³u 
GKMiOŒ tel. 91 39 26 239.

Wykaz psów do adopcji:

BALDO - pies, lat 5, mieszaniec wy¿³a niemieckie-
go, maœæ: czarno-szary nakrapiany. Piesek trafi³ do 
schroniska 03.07.2008 roku. Jest to bardzo ³agodny i 
sympatyczny. £atwo dopasowuje siê do innych psów 
z boksu. Posiada chip, aktualne szczepienia oraz jest 
wykastrowany. Pies ma wysokoœæ 60 cm.

Do serca przytul psa

TROPEK (Moshe) - pies, lat 8, mieszaniec, maœæ: 
czarny-podpalany. Trafi³ do schroniska 20.05.2008 roku. 
Pies obronny i stró¿uj¹cy. Stwarza wra¿enie agresyw-
nego, poniewa¿ du¿o szczeka. Jest psem pos³usznym. 
Posiada chip, aktualne szczepienia oraz jest wykastro-
wany. Pies ma wysokoœæ 60 cm.

MOZART - pies, lat- 6-7, maœæ: czarna podpalana, tra-
fi³ do schroniska 30.04.2010 roku. Jest to ³agodny pies w 
stosunku do ludzi, nie sprawiaj¹cy problemów. Z tego co 
zd¹¿yliœmy zauwa¿yæ lubi dominowaæ nad innymi psami 
wiêc na chwilê obecn¹ siedzi sam w kojcu. Posiada chip, 
aktualne szczepienia oraz jest wykastrowany.

HARRY - pies, lat 9, mieszaniec, maœæ: czarna. Pies 
trafi³ do schroniska 18.12.2009 roku. Pies ³agodny, bardzo 
przyjazny w stosunku do ludzi i zwierz¹t. Posiada chip, 
aktualne szczepienia oraz jest wykastrowany. Pies ma 
wysokoœæ 65 cm.

CZAKI (Camelot) - pies, lat 6, mieszaniec, maœæ: 
czarna. Pies trafi³ do schroniska 26.04.2007 roku. Jest 
to spokojny pies, lubi ludzi i zwierzêta. Posiada chip, 
aktualne szczepienia oraz jest wykastrowany. Pies ma 
wysokoœæ 55 cm.
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CZARNA (Tammy) - suczka, mieszaniec, lat 3, maœæ: 
czarna, trafi³a do schroniska 30.04.2010 roku. Jest to 
³adna, krótkow³osa, wysoka suczka, lubi inne zwierzêta, 
³agodna do ludzi. Posiada chip, aktualne szczepienia 
oraz jest wysterylizowana. Wysokoœæ 65 cm.

INDIA (MINI) - suczka, lat 7, mieszaniec, maœæ: czar-
na-podpalana. Suczka trafi³a do schroniska 10.12.2009 
roku. Jest to ³agodna, spokojna i sympatyczna suczka, 
lubi ludzi i zwierzêta. Posiada chip, aktualne szczepienia 
oraz jest wysterylizowana. Pies ma wysokoœæ 50 cm. 

EBONY- suczka, mieszaniec, lat 3, maœæ: czarna, 
trafi³a do schroniska w 2011 r. Jest zaszczepiona przeciw 
wœciekliŸnie, odpchlona, odrobaczona, wysterylizowana. 
Jest towarzyska, lubi du¿o ruchu i spacery, ³agodna.

BERT (Indo) – pies, mieszaniec, lat 5, maœæ: czarna-
podpalana. Trafi³ do schroniska w 2011 r. Jest zaszcze-
piony przeciwko wœciekliŸnie, odrobaczony i odpchlony. 
Pies spokojny i ³agodny w stosunku do ludzi i zwierz¹t.

ALBERT (Norman) – pies, mieszaniec, lat 7, maœæ 
czarna. Trafi³ do schroniska w 2011 r. Jest zaszczepiony 
przeciwko wœciekliŸnie, odrobaczony i odpchlony. Pies 
trafi³ do schroniska w 2011 r. By³ wycieñczony. Jest psem 
ufnym, spokojnym oraz ³agodnym. Potrzebuje spokojnej 
rodziny, przy której móg³by spokojnie siê zestarzeæ.
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Jest nowy gara¿ przy remizie

W poniedzia³ek, 12 grudnia, burmistrz wraz z Ta-
deuszem Fiejdaszem - kierownik Wydzia³u GKMiOŒ 
i Adamem Czernikiewiczem - kierownikiem wydzia³u 
Inwestycji i Remontów) uda³ siê do Grabina. Spo-
tkanie zorganizowano na proœbê so³tysa pani Sylwii 
Kucznier.

Przyby³o kilkunastu mieszkañców. Mnie zaskoczy³ 
brak m³odzie¿y. Przybyli (jak siê okaza³o w zdecydowanej 
wiêkszoœci rolnicy) zg³aszali burmistrzowi swoje bol¹czki 
- rozwi¹zanie wiêkszoœci zg³aszanych problemów nie 
le¿y w kompetencjach burmistrza np. ceny mleka, miêsa 
i produktów rolnych. Robert Czapla informowa³ co mo¿e 
zrobiæ w zakresie skierowania osób do prac spo³ecznie 
u¿ytecznych oraz zadeklarowa³ wsparcie ze strony grupy 
osadzonych w Zak³adzie Karnym w Nowogardzie. Przed-
stawi³ obszernie mo¿liwoœci bud¿etowe w kontekœcie 
budowy szpitala. Na t¹ niezbêdn¹ i oczekiwan¹ przez 
mieszkañców inwestycjê gmina przeznacza prawie 20 
mln z³ w okresie 3 lat. W zwi¹zku z powy¿szym inne, 
du¿e inwestycje bed¹ realizowane po zakoñczeniu 
rozbudowy szpitala. Pozytywnie rozpatrzono proœbê o 
usuniêcie krzewów i ga³êzi ograniczaj¹cych widocznoœæ 
na drodze, ustalono formy wspó³pracy w zakresie wyko-
rzystania osadzonych do prac na terenie so³ectwa, zaak-
ceptowano sposób wykorzystania funduszu so³eckiego, 
a zg³aszana przez mieszkañców koniecznoœæ remontu 

Spotkanie w Grabinie

Zaczynam relacjê oddania do u¿ytku nowego gara¿u 
przy remizie w Osowie od stwierdzenia JEST.

Jest, bo budowa tego obiektu przed³u¿a³a siê – w 
roku ubieg³ym postawiono mury i je zadaszono, wylano 
posadzkê i roboty stanê³y. Pieni¹dze znalaz³y siê dopiero 
w bud¿ecie na rok 2011. Na otwarciu burmistrz Robert 
Czapla powiedzia³ – pieni¹dze do projektu bud¿etu gminy 
na rok 2011 wpisa³ jeszcze poprzedni burmistrz Kazimierz 
Ziemba, ja tej pozycji nie zmieni³em i oto mamy wspól-
ne dzie³o. Dziêkujê radnym koalicji SLD-PSL, za to, ¿e 
uchwalili bud¿et na rok bie¿¹cy, bo dziêki temu mog³em 
inwestycjê doprowadziæ do koñca.

8 sierpnia br. gmina og³osi³a przetarg na dokoñczenie 
budowy gara¿u – z trzech ofert jakie wp³ynê³y wybrano 
ofertê firmy Zak³ad Ogólnobudowlany Roman Pabisiak 
z Nowogardu – by³a to bowiem najni¿sza cena – 41 
929,88 z³.

Wykonano szeroki zakres robót zagospodarowania 
terenu i wykoñczeniowych:

- zamontowano sufit podwieszany z p³yt gipsowo-kar-
tonowych wraz z dociepleniem we³n¹ mineraln¹,

- now¹ instalacjê elektryczn¹,
- wewnêtrzne tynki cementowo-wapienne,
- pomalowano œciany i sufit farbami emulsyjnymi,
- zamontowano drzwi z PCV,
- zewnêtrzne œciany docieplono styropianem, wyko-

nano wyprawê elewacyjn¹ i jej malowanie,
- wykonano wjazd do gara¿u z kostki betonowej polbruk.
Po przeciêciu wstêgi przez burmistrza i zaproszonych 

goœci, liczne grono uczestników uroczystoœci przesz³o 
przez bramê systemow¹ – na jej zakup pieni¹dze pozy-
skano z Wojewódzkiego Zarz¹du OSP (5 tys. z³), przy 4 
tys. z³otych wk³adu w³asnego z bud¿etu gminy. Mówi¹c 
liczne grono mia³em na myœli przede wszystkim prezesa 
gminnych OSP Józefa Dobruchowskiego, komendanta 
gminnego OSP Zygmunta Nawrockiego, komendan-
tów i prezesów wszystkich gminnych jednostek OSP, 
wspó³pracuj¹ce z OSP panie z UM – Barbarê Szymaniak 
i Joannê Centa³ê-Kosakiewicz.

Taka uroczystoœæ by³a okazj¹ do corocznego spotka-
nia druhów, podsumowania stra¿ackiego roku i sk³adania 
sobie ¿yczeñ na kolejny rok. Komendant Nawrocki 
prezentuj¹c zebranym przekazane przez burmistrza no-
woczesne pompy, o które wzbogaci³y siê w tym roku OSP 
podkreœli³, ¿e by³ to rok udany bowiem dokonano licznych 
zakupów sprzêtu i osobistego wyposa¿enia stra¿aków za 
³¹czn¹ kwotê 79 tys. z³otych – wk³ad gminy to oko³o 19 
tysiêcy. Dziêki serdecznoœci i goœcinnoœci miejscowego 
komendanta Stanis³awa Dynarskiego wszyscy czuli siê 
jak u siebie w domu. 

Najlepsze ¿yczenia na nowy 2012 rok bez zdarzeñ 
absorbuj¹cych druhów sk³ada autor tekstu i zdjêæ.

Les³aw M. Marek

OSP Osowo

i malowania œwietlicy bêdzie przedmiotem dok³adnej 
oceny – kierownik Adam Czernikiewicz dokona oglêdzin 
i dopiero wtedy podjêta bêdzie wi¹¿¹ca decyzja. Pewne 
jest jedno - burmistrz obieca³ wykonanie projektu na 
zrobienie instalacji elektrycznej œwietlicy. Stanie siê to 
lada dzieñ

Zebranie koñczy³o siê rodzinnie i sympatycznie 
sk³adaniem ¿yczeñ œwi¹tecznych.

Tekst i foto Les³aw M. Marek
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W zwi¹zku z tekstem, 
który zosta³ opublikowany 
w „Dzienniku Nowogardz-
kim” nr 94 z 9 grudnia br. 
przez Marcina Simiñskiego 
zatytu³owanym „Gmina zmu-
szona do ugody” jako bur-
mistrz miasta czujê siê w 
obowi¹zku poinformowaæ 
spo³ecznoœæ Nowogardu, i¿ 
tekst po pierwsze zawiera 
tendencyjny tytu³, po drugie 
wiele nieprawdziwych infor-
macji.

Prawd¹ jest, ¿e ugod¹ 
zakoñczy³o siê postêpowanie z powództwa Marka Ant-
czaka i na mocy tej ugody otrzyma on kwotê oko³o 8000 
z³ brutto tj. oko³o 6000 z³ netto.

Nieprawd¹ jest natomiast, ¿e to Gmina zosta³a zmu-
szona do ugody. Gdyby autor zada³ sobie trud zapozna-
nia siê z przebiegiem rozprawy, to z ³atwoœci¹ dostrzeg³ 
by, ¿e ugoda by³a inicjatyw¹ S¹du i to S¹d nak³oni³ 
Marka Antczaka do ugody, a nie Gmina zosta³a do niej 
zmuszona.

S¹d nak³aniaj¹c Marka Antczaka do ugody, da³ jasno 
do zrozumienia, i¿ nie mo¿e on liczyæ na przywrócenie 
go do pracy w Urzêdzie.

S¹d nie zajmowa³ siê kwesti¹ zgodnoœci z prawem 
dokonanego wypowiedzenia stosunku pracy, Markowi 
Antczakowi. Przek³amaniem s¹ zatem twierdzenia Mar-
cina Simiñskiego, ¿e w zwi¹zku z rozwi¹zaniem umowy 
o pracê z Markiem Antczakiem wyst¹pi³y jakiekolwiek 
nieprawid³owoœci.

Marek Antczak pocz¹tkowo za¿¹da³ kwoty ponad 
16.000,00 z³ brutto. Wystêpuj¹c w imieniu Gminy maj¹c 
na wzglêdzie d³ugoletni okres pracy Marka Antczaka 
oraz fakt, ¿e aktualnie pozostaje on bez pracy, wyrazi³em 
zgodê na zawarcie ugody, choæ jeden z pe³nomocników 
Gminy by³ temu przeciwny.

Kierowa³em siê przy tym interesem przede wszystkim 
pracownika, ale tak¿e Gminy dla której Pan Marek Ant-
czak pracowa³ i poœwiêci³ znaczn¹ czêœæ swego ¿ycia 
zawodowego.

Uznajê, ¿e takie moje postêpowanie by³o zgodne z 
podstawowymi zadaniami, jakie maj¹ do wype³nienia 
samorz¹dy terytorialne tj. s³u¿ba dla spo³ecznoœci Miasta 
i Gminy, a nie walka z ludŸmi.

Na marginesie tej uwagi wskazujê, ¿e z inicjatywy 
pe³nomocnika Gminy (zewnêtrznego) i mojej dosz³o do 
zmodyfikowania w interesie Marka Antczaka przez S¹d, 
gotowej ju¿ ugody s¹dowej, tak aby Marek Antczak nie 
musia³ byæ obci¹¿any dodatkowymi kosztami s¹dowymi 
w kwocie oko³o 600 z³.

Wyra¿aj¹c zadowolenie z faktu, i¿ Dziennik No-
wogardzki œledzi na bie¿¹co ¿ycie Gminy pozwalam 
sobie zauwa¿yæ, ¿e by³oby dobrze, a¿eby w ramach 
tego, prezentowane na bie¿¹co relacje z postêpowañ 
s¹dowych cechowa³y siê choæ w podstawowym zakre-
sie znajomoœci¹ sprawy i jej przebiegu, a teksty mia³y 
by charakter rzetelnego i choæby w niewielkim stopniu 
profesjonalnego dziennikarstwa s¹dowego.

Robert Czapla Burmistrz Nowogardu

Sprostowanie zosta³o wys³ane równiez do Dziennika 
Nowogardzkiego, który oczywiœcie nie opublikowa³ tego 
sprostowania, a wydawca t³umaczy³, ¿e ma to charakter 
polemiki i w zwi¹zku z tym musi to skonsultowaæ z Panem 
Markiem Antczakiem.

Jakoœ nie przypominamy sobie by artyku³y i teksty pu-
blikowane w „DN” krytyczne w stosunku do pracy Urzêdu 
i burmistrza byly kiedykolwiek konsultowane.

Rozumiemy prawo wydawcy do braku obiektywizmu 
i stronniczoœci.

13 grudnia, burmistrz odebra³ wyremontowane scho-
dy prowadz¹ce z ul. 3 – Maja na tereny zielone w rejon 
fontanny.

Prace wykona³a firma BRUK – LIN za 49 747,35 z³ 
brutto, która w postêpowaniu z³o¿y³a najkorzystniejsz¹ 
ofertê. Po rozebraniu istniej¹cego krawê¿nika, wysepek 
przystankowych i przejœæ z p³yt betonowych u³o¿ono nowy 
chodnik i zejœcie z kostki betonowej POZBRUK.

Nowa nawierzchnia wykonana z tych materia³ów o 
ciekawej, rzadko spotykanej kolorystyce robi wra¿enie – 
st¹d tytu³owe nawi¹zanie do s³ynnych schodów w stolicy 
W³och...

Les³aw M. Marek

Hiszpañskie schody?

a tak wygl¹da³y schody przed remontem

Dnia 20.12.2011r. (wtorek) zastêpca burmistrza Da-
mian Simiñski oraz przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej 
Rady Miejskiej Roman Saniuk uczestniczyli w jase³kach 
szkolnych przygotowanych przez uczniów i nauczycieli 
Szko³y Podstawowej w Strzelewie.

Przedstawienie rozpoczê³o siê o godzinie 16.15 kolêd¹ 
„Cicha noc”, po której narrator krótko przedstawi³ historiê 
narodzin Jezusa.

Dzieci, wcielaj¹c siê w role Józefa, Maryi, Pasterzy i 
Mêdrców ze Wschodu oraz œpiewaj¹c kolêdy, przepiêknie 
odda³y nastrój tego najwa¿niejszego dnia w roku, jakim 
jest Bo¿e Narodzenie. 

Po wystêpie zaproszeni goœcie, dyrektor szko³y, ro-
dzice oraz grono pedagogiczne uczestniczyli w kolacji 
wigilijnej, gdzie w mi³ej, œwi¹tecznej atmosferze up³yn¹³ 
ciep³y, grudniowy wieczór.

Jase³ka w Strzelewie
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Na proœbê pani Anety Kaczmarek bêd¹cej so³tysem 
Jarchlina, burmistrz skierowa³ tam do pracy 13 osadzonych. 
Podzieleni na dwie grupy rozpoczêli remont œwietlicy wiej-
skiej oraz porz¹dkowanie wskazanych rejonów wsi.

Grupa porz¹dkuj¹ca teren uprz¹tnê³a pobocza drogi 
w kierunku Konarzewa usuwaj¹c przeroœniête trawy i 
zwyczajne œmieci oraz wyciê³a krzaki na zakrêcie drogi 
w rejonie koœcio³a – poprawi³a siê widocznoœæ, a tym 
samym bezpieczeñstwo w ruchu. Oko ciesz¹ czyste i 
zadbane pobocza.

Owocna praca osadzonych
Jarchlino

13 grudnia br. odebrano prace wykonane w ramach 
zadania „Oœwietlenie iluminacyjne Ratusza Miejskiego 
w Nowogardzie z usytuowaniem s³upa pod naœwietlacz, 
opraw montowanych w ziemi oraz naœwietlaczy na 
istniej¹cych s³upach oœwietleniowych”.

Przypominamy, ¿e zadanie wykonywa³a firma THORN 
LIGHTING POLSKA sp z oo z Wroc³awia. Firma ta 
wygra³a porzetarg nieograniczony oferuj¹c najni¿sz¹ 
cenê spoœród czterech oferentów. Szacunkowy kosz-
torys wyliczono na 160 000 z³otych., a wspomniana 
firma wykona³a zadanie za 110 700 z³otych. To ju¿ 
kolejny przetarg na którym gmina oszczêdza œrodki 
przeznaczaj¹c je na inne, wa¿ne zadania.

Prezentowane fotografie nie w pe³ni oddaj¹ urok i 
nastrój jaki wytwarza oœwietlony stulatek – robione by³y 
w dniu odbioru podczas deszczowej pogody. 

Jedno jest pewne – miasto zyska³o kolejny obiekt 
warty prezentowania mieszkañcom i turystom.

Les³aw M. Marek

Ratusz noc¹ ogl¹dany...

Problemem nierozwi¹zanym pozosta³ murek okalaj¹cy 
teren koœcio³a œciœle przylegaj¹cy do jezdni – kamie-
nie sta³y siê „ruchome” i pod wp³ywem wstrz¹sów 
wywo³anych przez ciê¿kie pojazdy obsuwaj¹ siê na 
drogê – mog¹ byæ przyczyn¹ wypadków. To zadanie na 
najbli¿sz¹ wiosnê.

Grupa pracuj¹ca przy remoncie œwietlicy wykona³a 
trudne prace wymagaj¹ce fachowych umiejêtnoœci 
budowlanych – pokry³a sufit p³ytami styropianowymi, 
przeprowadzi³a szpachlowanie i malowanie œcian oraz 
po³o¿y³a p³ytki ceramiczne na œcianê w pomieszczeniu 
pe³ni¹cym rolê kuchni.

Podczas wizyty burmistrza w dniu 19 grudnia pani 
Aneta by³a bardzo zadowolona z pracy jak¹ wykonali 
osadzeni. Powiedzia³a miêdzy innymi: „Najbardziej cieszy 
mnie nowy sufit w sali g³ównej i p³ytki terakoty w kuchni. 
To s¹ prace, których w³asnymi si³ami nie byliœmy w stanie 
zrobiæ. Teraz posprz¹tamy i bêdziemy mieli bardzo este-
tyczny lokal na wiejskie imprezy – pierwsza ju¿ teraz przed 
œwiêtami. Dziêkujê panie burmistrzu i proszê o jeszcze 
– marzy mi siê, by w przysz³ym roku wykonaæ elewacje 
œcian zewnêtrznych œwietlicy”.

Wniosek nasuwa siê sam – warto pomagaæ ludziom, 
którzy stawiaj¹ przed sob¹ ambitne cele i pragn¹ je 
realizowaæ. Pani so³tys powiedzia³a bowiem bardzo 
wa¿n¹ rzecz – „Po wyborze ba³am siê tego co mnie 
czeka. Nawet znajomi we mnie nie wierzyli. Teraz ju¿ 
wiem, ¿e dam radê, ¿e zrobimy jeszcze du¿o. Uwierzy³am 
w siebie”.

Tekst i foto LMM

W samo po³udnie, 12 grudnia 2011 roku, w sali 
posiedzeñ nowogardzkiego Ratusza podpisano umowê 
na realizacjê zadania pod nazw¹ „Budowa Regionalnego 
Zak³adu Gospodarowania Odpadami w S³ajsinie gmina 
Nowogard”.

Jak ju¿ informowaliœmy do przetargu nieograniczo-
nego og³oszonego przez Celowy Zwi¹zek Gmin R-XXI 
zg³osi³o siê 12 firm z ca³ej Polski. Najkorzystniejsz¹ ofertê 
przedstawi³a firma BUDIMEX S.A. i z ni¹ podpisano 
umowê na realizacje zadania. Koszt realizacji to 79 843 
436,49 z³otego brutto.

Zgodnie z zawartym kontraktem rozpoczêcie robót po-
winno siê rozpocz¹æ po 21 dniach, a termin zakoñczenia 
prac wyznaczono na 31 grudzieñ 2012 roku.

Oprócz zak³adu w S³ajsinie budowane bêd¹ stacje 
prze³adunkowe w Œwinoujœciu, Mielenku Drawskim i 
Mokrawicy, ko³o Kamienia Pomorskiego. Inwestycja jest 
dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Œrodowisko w wysokoœci 69 401 647,31 z³.

Na pocz¹tku 2012 roku Zwi¹zek og³osi kolejny prze-
targ – tym razem na urz¹dzenia do wyposa¿enia zak³adu 
i dostawê odpowiednich maszyn i pojazdów.

Opr. i foto Les³aw M. Marek

Rusza budowa w S³ajsinie
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Szko³a z pasj¹ i...rzeczywiœcie

Rok 2011/2012 og³oszony zosta³ przez MEN ro-
kiem „Szko³y z pasj¹”. Podstawowym za³o¿eniem 
d³ugofalowego programu – akcji jest otwarcie siê szkó³ na 
wszystkie wydarzenia kulturalne, sportowe itp. w danym 
mieœcie, gminie czy osiedlu, przy wsparciu nauczycieli – 
pasjonatów w okreœlonych dziedzinach oraz samorz¹du 
lokalnego.

Do programu aktywnie w³¹czy³a siê Szko³a Podsta-
wowa nr 1 w Nowogardzie, a jego organizatorami byli: 
I Zachodniopomorski Wicekurator Oœwiaty – Maria Bo-
recka, Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1 im. Tadeusza 
Koœciuszki Sebastian Szymañski.

Pierwsze efekty wdra¿ania programu za okres 
pó³rocza mogliœmy ogl¹daæ na spotkaniu pod nazw¹ 
„Moja szko³a w œrodowisku lokalnym”. W starannie 
przygotowanej z tej okazji imprezie w szkolnych pomiesz-
czeniach uczestniczyli: wicestarosta Tomasz Kulinicz, 
burmistrz Robert Czapla, proboszcz parafii pw. WNMP 
ks. Grzegorz Legutko, Przewodnicz¹cy Towarzystwa 
Mi³oœników Ziemi Nowogardzkiej Franciszek Karolewski, 
prezes oddzia³u Ligi Ochrony Przyrody Marek Heiser, 
prezes LKS „Pomorzanin” Marcin Skórniewski, prezes 
UKS „Jedyneczka” Bogdan Wawryczuk, Kuratorium 
Oœwiaty reprezentowa³ W³adys³aw Sanocki i Piotr Adam-
kiewicz, a Fundacjê „Mam marzenie” pani Anna Lang.

Dyrektor szko³y Sebastian Szymañski przedsta-
wi³ zebranym zakres wspó³pracy z organizacjami 
pozarz¹dowymi, przedsiêwziêcia podejmowane przez 
szko³ê i efekty akcji „Szko³a z pasj¹.

Autentyczne pasje uczniów i nauczycieli mogliœmy 
podziwiaæ w kilku zaprezentowanych formach:

- ciekaw¹ inscenizacjê „ W œwiecie legend Pomorza 
Zachodniego”z wyeksponowanym w¹tkiem podañ i 
baœni zwi¹zanych z Ziemi¹ Nowogardzk¹ przedstawi³a 
Nieformalna Grupa Poetycka pod kierunkiem Marty 
Zió³kowskiej. Pomys³owa dekoracja podbija³a walory 
przedstawienia. Wprawki instrumentalne na akordeonie, 
gitarze klasycznej i pianinie zaprezentowali najm³odsi 
muzycy pod kierownictwem Piotra Kêdzi, a stary cover 
E. Claptona „Tears in heaven”i bagatela „Dla Elizy” 
Beethovena wzruszy³ co poniektórych.

- race plastyczne w ramach Gminnego Konkursu 
Historyczno - Plastycznego pt. „W œwiecie legendy Po-
morza Zachodniego”, którego g³ównym organizatorem 
by³a Katarzyna Gnaciñska – Olczyk. Laureatami kon-
kursu zostali: w kategorii I (klasy I – III): 1 m – Zuzanna 
Jasiñska z SP 3, 2 m – Adrian Szewczyk z SP nr 1, 3 
m – Maja Stawicka z SP nr 4.

kat. II (klasy IV – VI): 1 m – Eliza Kowalczyk z SP nr 1, 

2 m - Nikola Porosiñska z SP Strzelewo, 3 m. - Weronika 
Godziszewska z SP B³otno.

Prawdziwy entuzjazm licznie zgromadzonych na sali 
gimnastycznej goœci i uczniów wywo³a³y pokazy taneczne 
par – ze szko³y tañca FLESZ kierowanej przez Miko³aja 
Kubiaka, oraz ewolucje breakdance w mistrzowskim wy-
konaniu uczniów ST Top Toys, pod kierunkiem Marcina 
Dubrownika.

Aby mówiæ o „Szkole z pasj¹” musz¹ byæ spe³nione 
dwa warunki – nauczyciele sami musz¹ byæ pasjonatami, 
a po drugie musz¹ mieæ stworzone odpowiednie warunki 
do rozwijania pasji uczniów. Obydwa te warunki Szko³a 
Podstawowa nr 1 spe³ni³a z nawi¹zk¹.

M. A. Frydryk

W pi¹tek 23 grudnia z przedœwi¹teczn¹ wizyt¹ w Ra-
tuszu pojawi³y siê dzieci z Przedszkola Nr 1 przy ulicy 
¯eromskiego w Nowogardzie.

Wraz z opiekunkami Pani¹ Alin¹ Klimaszewsk¹, 
El¿biet¹ Grygowsk¹ i Danut¹ Simiñsk¹ przekaza³y 
burmistrzowi Robertowi Czapli oraz wiceburmistrzowi 
Damianowi Simiñskiemu œwi¹teczne prezenty w postaci 
w³asnorêcznie wykonanych bombek i z³o¿y³y ¿yczenia 
Œwi¹teczno – Noworoczne.

W zamian za to, w drogê powrotn¹ do Przedszkola 
dzieci zabra³y ze sob¹ torbê s³odyczy i ¿yczenia dla 
pozosta³ych dzieci, rodziców i ca³ej za³ogi swojego 
Przedszkola.

Dzieci z Przedszkola
nr 1 w Ratuszu
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Takiego oblê¿enia NDK dawano nie ogl¹da³em. W nie-
dzielne popo³udnie, mimo d¿d¿ystej aury, na holu przed 
wejœciem na salê widowiskow¹ zgromadzi³y siê dos³ownie 
t³umy mieszkañców Nowogardu, aby razem poczuæ 
przedsmak œwi¹t. Trudno siê dziwiæ, wiadomo, w grudniu 
najwa¿niejszym wydarzeniem s¹ œwiêta Bo¿ego Naro-
dzenia. A to przecie¿ radosne dni, których magicznej sile 
ulegamy wszyscy. Kolêdy potêguj¹ jeszcze œwi¹teczny 
nastrój, czyni¹c go œwietlistym, ogrzewaj¹cym zziêbniête 
serca. Tajemnica ich trwania w naszej pamiêci nie tkwi 
w doskona³oœci œpiewania, lecz w tym, ¿e one tryskaj¹ 
z naszych dusz....S¹ wonne zapachem œwierkowych 
ga³êzi, p³on¹cych œwieczek,wigilijnych potraw... Przesa-
dzam? Niech zaœwiadcz¹ sami widzowie i mili, dostojni 
goœcie – przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Antoni Bielida, 
ks. dziekan Kazimierz £ukjaniuk, proboszcz parafii pw. 
WNMP ks. Grzegorz Legutko, którym koncert spodoba³ 
siê nadzwyczajnie. Ale po kolei. W holu budynku NDK 
przygotowano wystawy prac konkursowych dzieci i 
m³odzie¿y, uczestników kó³ plastyczno-ceramicznych. 
Wprost bajeczne, bo i anio³y, i piêkne karty œwi¹teczne, 
i miko³aje i stroiki, no i trzeba przyznaæ gustownie wyeks-
ponowane. Powód do satysfakcji rodziców, ¿e roœnie nam 
m³ode pokolenie potencjalnych twórców i odbiorów sztuki.

Zanim przejdê do samego koncertu pozwolê sobie 
przypomnieæ szanownym Czytelnikom krótk¹ historiê 
kolêd.

Kolêda (od ³aciñskiej nazwy pierwszego dnia ka¿dego 
miesi¹ca „calendae”) to pieœñ nawi¹zuj¹ca do Bo¿ego 
Narodzenia, utrzymana w konwencji œciœle religijnej, 
pocz¹tkowo wywodz¹ca siê z tradycji ludowej, potem 
tworzona równie¿ przez wielu wybitnych kompozytorów. 
Wed³ug tradycji autorem pierwszej kolêdy by³ œw. Fran-
ciszek z Asy¿u i by³a ona œpiewana w zorganizowanej 
przez niego szopce.

Do Polski zwyczaj œpiewania kolêd dotar³ w XV wieku, 
a pierwsza spisana kolêda, pochodz¹ca z roku 1424 i 
zaczyna siê od s³ów „Zdrów b¹dŸ, królu Anielski”. Pier-
wotnie na pocz¹tku XV wieku t³umaczono na jêzyk polski 
kolêdy ze œpiewników mnichów czeskich.

Wzrost popularnoœci gatunku nast¹pi³ na prze³omie 
XVII i XVIII wieku. Powsta³a wówczas jedna z 
najwa¿niejszych polskich kolêd „W ¿³obie le¿y”, przypi-
sywana Piotrowi Skardze. - do melodii poloneza koro-
nacyjnego króla W³adys³awa IV.

Inn¹ wa¿n¹ kolêd¹ „Bóg siê rodzi, moc truchleje, do 
melodii w rytmie poloneza, napisa³ Franciszek Karpiñski. 
Twórcami kolêd byli tak¿e m.in. Andrzej Morsztyn, a w 
XIX wieku Feliks Nowowiejski i Zygmunt Noskowski 
Polska liczy sobie najliczniejszy zbiór kolêd na œwiecie 
– niemal 200 kolêd i 400 pastora³ek.

Koncert w NDK zosta³ podzielony na dwie czêœci, 
o czym poinformowa³a dyrektor Domu Kultury Aneta 
Dr¹¿ewska, ciep³o witaj¹c zebranych. 

W pierwszej czêœci, imponuj¹co od strony wizualnej 
(na tle œwierkowej œciany), ale tak¿e g³osowo zaprezen-
towa³ siê chór mêsko-¿eñski NDK pod dyrekcj¹ znanego 
i cenionego Lecha Jurka.

Od pierwszego taktu zauroczy³y i wprowadzi³y 
podnios³y nastrój znane pieœni w klasycznej aran¿acji: 
Bracia patrzcie jeno, Tryumfy, Wœród nocnej ciszy, 
Dzisiaj w Betlejem, Do szopy, hej pasterze. Wszystkim 
wyd³u¿y³y siê uszy gdy do chóru do³¹czy³ zespó³ wokal-
ny „B³yskawiczki”, wykonuj¹c nastrojowo: Betlejemskie 
pole, Jezusa Narodzonego, Cieszmy siê i pod niebiosy, 
Dlaczego dzisiaj wœród nocy dnieje. 

W przerwie koncertu og³oszono wyniki trzech gmin-
nych konkursów plastycznych dla dzieci i m³odzie¿y.

Laureaci konkursu na „Anio³y”:
w kategorii klas O - Amelia Michalska SP D³ugo³êka, 

Micha³ Druciarek SP ¯abowo,
w kategorii I – III – Julia Spór SP3, Hubert Grygowski 

SP 1, Julita Paœ SP 3, Joanna Studniarz SP 2, Jakub Du-
kaczewski SP B³otno, Julia Kiedrowska SP 1.. Wyró¿nienie 
grupowe otrzymali uczniowie klasy Ia z SP nr 3. 

w kategorii IV – VI – Izabela Abagyan SP 1, Klau-
dia Pasik – SP Orzechow Na konkurs pod nazw¹ 
„Najpiêkniejsza kartka bo¿onarodzeniowa” wp³ynê³a 
rekordowa iloœæ 167 kartek. Laureatami zostali:

klasy I-III - Natalia Mazurek SP 2, £ukasz Mielewczyk 
SP 4, Bernadeta Pietrzak SP ¯abowo.

Klasy IV-VI – Aleksandra Majka SP 1, Eliza Kowalczyk 
SP 1, Patryk Gibki SP ¯abowo, Zuzanna Bakalarczyk 
SP3, Olaf Szyszka SP 3, Agata Marczuk SP 3.

Zwyciêzcami konkursu na „Stroik œwi¹teczny” zostali:
Julia Kubowicz z SP 3, Sandra Micha³owska SP 3, 

£ukasz Mielewczyk SP 4, Agata Wypart SP ¯abowo, 
Samuel Filipczak SP B³otno, Julia Salamon SP B³otno, 
Kaja Maciejewska SP Orzechowo, Agnieszka Szaryk 
Gimnazjum nr 1.

Laureatom nagrody wrêczali – przewodnicz¹cy RM 
Antoni Bielida i ks. Grzegorz Legutko, który ufundowa³ 
jedna z nagród.

Wszystkim widzom, autorom i wykonawcom koncertu 
najserdeczniejsze ¿yczenia weso³ych i zdrowych œwi¹t 
Bo¿ego Narodzenia z³o¿yli – w imieniu burmistrza Nowo-
gardu i swoim w³asnym Antoni Bielida oraz ks. Grzegorz 
Legutko.

W drugiej czêœci koncertu zaprezentowano po-
pularne kolêdy w nowoczesnych aran¿acjach, mile 
³askoc¹ce zmys³ s³uchu, wœród których pojawi³o siê kilka 
wspó³czesnych piosenek o tematyce œwi¹tecznej, miêdzy 
innymi Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory. Ich 
wykonawcami byli m³odzi artyœci – grupa wokalna Edyty 
Baryliszyn-Turowskiej, saksofonista Jaros³aw Tomczak 
oraz debiutuj¹ce trio gitarowe.

Porywaj¹cy by³ tak¿e fina³ z udzia³em wszystkich wy-
konawców, a wielkie kolêdy „Bóg siê rodzi, moc truchleje” 
i „PójdŸmy wszyscy do stajenki”podgrza³y i tak ju¿ gor¹c¹ 
atmosferê na widowni.

Takie wzruszaj¹ce chwile pozostaj¹ na d³ugo w 
pamiêci, s¹ wyciszeniem w przedœwi¹tecznym zgie³ku.

Dyrekcji i wszystkim pracownikom NDK nale¿¹ siê 
podziêkowania i gratulacje za ten wyj¹tkowy, profesjonal-
ny, po mistrzowsku zrealizowany koncert bêd¹cy prelu-
dium do œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, które w naszej kulturze 
chrzeœcijañskiej s¹ najpiêkniejsze, niepowtarzalne.

W koncercie wystapili: Chór (instr. Lech Jurek), 
Weso³a Ferajna (instr.Barbara ̄ róbek i Aleksander Smi-
giel), Kapela Zaj¹ców, Saksofonista Jaros³aw Tomczak, 
B³yskawiczki (B. ¯róbek, A. Œmigiel), AK-Kamerleon 
(Lech Jurek), Trio Gitarowe (Tomasz Lewandowski), 
Grupa wokalna i Zespó³ Wokalny Caro (Edyta Baryli-
szyn-Turowska), wokalistka Maja Têb³owska (instr. Aneta 
Dr¹¿ewska), oraz recytatorzy: Micha³, Kuba, Misia, Klau-
dia,i Patrycja (instr. Aneta Dr¹¿ewska).

Tekst i foto M. A. Frydryk

Bo¿onarodzeniowe preludium
w Nowogardzkim Domu Kultury, 

czyli wszystkie barwy kolêd
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Nauczyciele nale¿¹ do lepiej zorganizowanych grup 
spo³ecznych. Na spotkaniu zorganizowanym 9 grudnia 
br. w siedzibie nowogardzkiego oddzia³u Zwi¹zek Na-
uczycielstwa Polskiego przez energiczn¹ pani¹ Prezes 
Stanis³awê Jakubczak zabrak³o wolnych miejsc. Nie 
zawiedli oczekiwani goœcie: Prezes Zachodniopomor-
skiego Okrêgu ZNP Adam Zygmunt i gospodarz miasta 
Robert Czapla. Szef Okrêgu zapozna³ nauczycieli z 
aktualn¹ sytuacj¹ w Zwi¹zku po zmianie na stanowisku 
Ministra Edukacji Narodowej (nowym ministrem zosta³a 
Krystyna Szumilas). Nic o nas bez nas – to myœl prze-
wodnia wyst¹pienia, w którym uspokaja³ zebranych, ¿e 
na razie wszystkie zmiany w oœwiacie s¹ wstrzymane 
do czasu pierwszych decyzji pani minister. ZNP pracuje 
nad nowym „Paktem dla edukacji” z gwarancj¹ Karty 
Nauczyciela. Burmistrz Robert Czapla poinformowa³, 
¿e zabezpieczono œrodki na oœwiatê w bud¿ecie na rok 
2012. 

Dalsza czêœæ wieczoru up³ynê³a w mi³ym, ciep³ym, 
œwi¹tecznym nastroju.

By³ tradycyjny op³atek i wzajemnie sk³adane ¿yczenia 
œwi¹teczne. By³y tak¿e skromne upominki dla ka¿dego 
uczestnika.

Jednym s³owem Zwi¹zek krzepi – i to jest optymi-
styczne na rok 2012.

M.A. Frydryk

W nowogardzkim ZNP na 
roboczo i œwi¹tecznie

Wigilia Emerytów i Rencistów

Kto chcia³ zobaczyæ prawdziw¹ polsk¹, rodzinn¹ 
wieczerzê wigilijn¹ powinien w czwartek, 22 grudnia 
wejœæ do restauracji „Przystañ”. Tam w³aœnie „przystanêli” 
i spêdzili radosne chwile cz³onkowie Polskiego Zwi¹zku 
Emerytów i Rencistów. Zgromadzonych przy trzech 
rzêdach po³¹czonych sto³ów powita³a przewodnicz¹ca Ali-
na Ochman i ju¿ jej pierwsza propozycja, by w oczekiwaniu 
na wci¹¿ przybywaj¹cych œpiewaæ kolêdy by³a strza³em w 
dziesi¹tkê – zrobi³o siê ciep³o i nastrojowo. W tych warun-
kach przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Antoni Bielida mia³ 
u³atwione zadanie – ciep³e s³owa same cisnê³y siê na usta 
i co wa¿ne trafia³y do zebranych. Równie¿ proœba, modli-
twa i fragmenty pisma przekazane przez ks. Grzegorza 
Legutkê by³y twórczym uzupe³nieniem atmosfery wigilijnej. 
Przysz³a pora na ¿yczenia – przez godzinê widzia³em 
i robi³em zdjêcia ludziom uœmiechniêtym, ¿yczliwym, 
szczerze sk³adaj¹cym sobie ¿yczenia – uœcisków, ¿yczeñ 
i kurtuazyjnych cmokniêæ jakimi obdarowano w³odarzy 
miasta i ksiê¿y proboszczów starczy im na ca³y rok refleksji 
i przemyœleñ. W takich warunkach nie pozosta³o nic innego 
jak spo¿ywaæ potrawy – potrawy tradycyjne, polskie, a ich 
liczba oscylowa³a wokó³ wskazywanych przez staropolsk¹ 
tradycjê...

Les³aw M. Marek

Najwiêksza rodzina
w Nowogardzie

Nowogardzka wigilia
samotnych

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia jak co roku to chwile 
wyj¹tkowe, niepowtarzalny szczêsny czas. Czas przeba-
czania, okazywania sobie ¿yczliwoœci i dobroci – jednym 
s³owem – ludzkoœæ serdeczna.

Na tydzieñ przed tradycyjn¹ wigili¹ nie zapomniano 
o podzieleniu siê straw¹ i dobrym s³owem z osobami 
samotnymi i tymi, których szczêœcie w ¿yciu opuœci³o.

W niedzielê 18 grudnia przy rozstawionych w pobli¿u 
choinki na placu Wolnoœci sto³ach wspólnie zasiedli goœcie 
i organizatorzy – burmistrz Robert Czapla, przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Antoni Bielida, proboszcz parafii pw. 
WNMP Grzegorz Legutko, kierownik Oœrodka Pomocy 
Spo³ecznej Teresa Skibska, pastor zboru Ewange-
licznych Chrzeœcijan Cezary Komisarz oraz Stanis³aw 
Pietrzykowski z Caritasu przy koœciele WNMP. Orga-
nizatorzy podawali goœciom wigilijne potrawy - kapustê 
z grzybami, pierogi i barszcz czerwony – tradycyjne 
jak powiedzia³ Antoni Bielida potrawy polskiej wigilii, 
witaj¹c przyby³ych i ¿ycz¹c wszystkim zdrowia, ciep³a i 
pogodnych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Nie zabrak³o tak¿e 
indywidualnych rozmów burmistrza z uczestnikami tej 
pierwszej w Nowogardzie publicznej wigilii.

Ktoœ powie, ¿e skromna ale to racje ma poeta ks. 
Jan Twardowski, który pisze w swoim piêknym i m¹drym 
wierszu:

To, co mam i tego czego nie mam,
nawet to, czego nie mam komuœ daæ
zawsze jest komuœ potrzebne. 
Jest noc, ¿eby by³ dzieñ, 
ciemno, ¿eby œwieci³a gwiazda...
I oby œwieci³a nam wszystkim jak najd³u¿ej!

Tekst i foto M.A. Frydryk
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Nowogard - Wiadomoœci Samorz¹dowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

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

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

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

1. Urz¹d Miejski w Nowogardzie-Biuro Obs³ugi Interesantów, Pl. 
Wolnoœci 1, pok. 5; 2. so³ectwa; 3. Nowogardzki Dom Kultury, Pl. 
Wolnoœci 7, 4. Powiatowy Urz¹d Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolnoœci 
9; 5. Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardziei, ul. 
Wojska Polskiego; 6. Centrum Edukacji i Przedsiêbiorczoœci „Profit”w 
Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; 7. Miejska Biblioteka Publiczna, 
Pl. Wolnoœci 8; 8. Bank Pekao S.A.,  ul. Bankowa 5; 9. PKO BP S. A., 
Pl. Wolnoœci 5; 10. „Netto” Supermarket, ul. 700-Lecia 22; 11. Józef 
Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; 12. El¿bieta Horniak – 
sklep, ul. Boh. Warszawy 102; 13.  Urz¹d Pocztowy, ul. Warszawska 
14; 14 Sklep „Banan”, ul .Boh. Warszawy 103., 15. Sklep spo¿ywczo-
przemys³owy, Stanis³aw Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44.; 16. Apteka 
„NIEBIESKA”, ul. 15 lutego.; 17. Apteka „NIEBIESKA 2”, ul. Koœciuszki 
36/4.; 18. Apteka „JANTAR”, ul. 700 lecia 15.; 19. Apteka „ASA” Sp. z 
o.o., ul. Warszawska 14.; 20. „Pracownia optyczna” ul. Armii Krajowej 
51a.;  21. Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9; 22. Sklep „Biedronka”, 
ul. Boh. Warszawy; 23. Market „Polo”, ul. 700 lecia 20; 24. Kiosk, ul. 
D¹browszczaków;, 25. Kiosk, skrzy¿owanie ulic Boh. Warszawy i 15 
Lutego (obok Lidla).; 26. PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; 27. Sklep 
Spo¿ywczy, ul. Armii Krajowej 51.; 28. Sklep spo¿ywczy „DELIKATE-
SY”, ul. Gen. Bema 40/8; 29. Sklep „Rodzynek”, ul. 3 maj¹ 31C; 30. 
Sklep spo¿ywczo-monopolowy, ul. Bat. Ch³opskich 1a.; 31. Zak³ad 
Karny, ul. Zamkowa 7.; 32. Sklep Spozyczo Przemys³owy „KOGUTEK”, 
ul. ¯eromskiego 4; 33. Sklep „PROMYK”, ul. ¯eromskiego 20; 34. Sklep 
Spo¿ywczo Przemys³owy „SANDRA”, ul. Leœna 6c; 35. Sklep Spo¿ywczy 
Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a; 36; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema  
42.; 37. ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyñskiego 7/3

Gmina Nowogard  posiada w swych zasobach do 
wydzier¿awienia  (na czas okreœlony tj. do koñca 
sierpnia 2012 r.) lokal u¿ytkowy po³o¿ony przy ul. 3 
Maja 8a o pow. 44,00 m2 .

Osoby zainteresowane dzier¿aw¹ zapraszamy do 
sk³adania pisemnych ofert do 31 stycznia 2012 r. w 
Biurze Obs³ugi Interesanta Urzêdu Miejskiego w Nowo-
gardzie, plac Wolnoœci 1. Informacje tel. 91- 39-26-242.

LOKAL
 DO  WYNAJÊCIA

Komunikat Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej

Rz¹dowy program wspierania niektórych osób pobieraj¹cych œwiadczenie
pielêgnacyjne w okresie I-III 2012 r.

Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjê³a 
uchwa³ê w sprawie ustanowienia rz¹dowego pro-
gramu wspierania niektórych osób pobieraj¹cych 
œwiadczenie pielêgnacyjne oraz rozporz¹dzenie w 
sprawie szczegó³owych warunków realizacji rz¹dowego 
programu wspierania niektórych osób pobieraj¹cych 
œwiadczenie pielêgnacyjne w okresie od stycznia do 
marca 2012 r. Uchwa³a i rozporz¹dzenie przewiduje, ¿e 
niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun fak-
tyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba 
faktycznie opiekuj¹ca siê dzieckiem, która wyst¹pi³a z 
wnioskiem do s¹du rodzinnego o jego przysposobie-
nie), maj¹ce w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo 
do œwiadczenia pielêgnacyjnego na podstawie ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzin-
nych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z póŸn. zm.), 
otrzymaj¹ dodatkowe œwiadczenie w wysokoœci 
100 z³ miesiêcznie. Pomoc bêdzie przyznawana na 
wniosek ww. osób. Inne ni¿ wy¿ej wymienione oso-
by otrzymuj¹ce œwiadczenie pielêgnacyjne, nie s¹ 
objête rz¹dowym programem wspierania niektórych 
osób pobieraj¹cych œwiadczenie pielêgnacyjne. 
Zgodnie z przepisami ww. rozporz¹dzenia, pomoc 
bêdzie wyp³acana w przyjêtym w danej gminie termi-
nie wyp³aty œwiadczenia pielêgnacyjnego za miesi¹c 
styczeñ, luty, marzec 2012 r. Bêdzie j¹ przyznawa³ i 
wyp³aca³ organ w³aœciwy realizuj¹cy w danej gminie 
œwiadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta lub upowa¿niony kierownik/pracownik oœrodka 
pomocy spo³ecznej lub innej jednostki organizacyjnej 

gminy). W zwi¹zku z powy¿szym, decyzje ustalaj¹ce 
prawo do pomocy podpisuje organ w³aœciwy realizuj¹cy 
w danej gminie œwiadczenia rodzinne, tj. wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta lub upowa¿niony do realizacji 
œwiadczeñ rodzinnych w danej gminie kierownik/pra-
cownik oœrodka pomocy spo³ecznej lub innej jednostki 
organizacyjnej gminy. Osoba maj¹ca ustalone prawo 
do œwiadczenia pielêgnacyjnego musi z³o¿yæ do ww. 
organów wniosek o przyznanie pomocy (nie zosta³ 
okreœlony wzór takiego wniosku co oznacza, ¿e jego 
forma jest dowolna). Wniosek powinien zostaæ z³o¿ony 
w terminie do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym 
œwiadczenie pielêgnacyjne za miesi¹c styczeñ, luty lub 
marzec 2012 r. bêdzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., 
wniosek o przyznanie pomocy powinny z³o¿yæ w termi-
nie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa 
do œwiadczenia pielêgnacyjnego sta³a siê ostateczna. 
Wnioski z³o¿one po up³ywie ww. terminów zostan¹ pozo-
stawione bez rozpoznania. Jest to pomoc w kwocie 100 
z³ miesiêcznie i zgodnie z ww. rozporz¹dzeniem Rady 
Ministrów, przys³uguje osobom maj¹cym ustalone prawo 
do œwiadczenia pielêgnacyjnego za miesi¹c styczeñ, 
luty lub marzec 2012 r. oraz realizowana jest w terminie 
wyp³aty œwiadczenia pielêgnacyjnego za ww. miesi¹ce. 

Oznacza to, ¿e w ka¿dym z ww. miesiêcy, oso-
bie maj¹cej za dany miesi¹c prawo do œwiadczenia 
pielêgnacyjnego, nale¿y wyp³aciæ po 100 z³ pomocy.


