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70 lat OSP w Błotnie

Widzimy efekty
naszej pracy
Od czterech kadencji
sołtys Strzelewa, Przewodnicząca Konwentu Sołtysów, radna Rady Miejskiej.
Jak przyznaje, większość
inwestycji w jej miejscowości zrealizowano w momencie, gdy Burmistrzem
Nowogardu został Robert
Czapla. O pracy na rzecz
sołectwa, współpracy z
sołtysami i planach na
przyszłość rozmawiamy z
Jolantą Bednarek.
Dokończenie str. 3

Info na stronie 27

Info na stronie 21

Wakacje z Biblioteką
Info na stronie 19

2

Wiadomości Samorządowe

70 lat OSP w Błotnie

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, uczestniczył
w sobotnich (30 czerwca br.) uroczystościach z okazji jubileuszu 70. lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w
Błotnie oraz w Festynie Rodzinnym. Obecni byli również m.in. zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski oraz
radni powiatowi: Jerzy Jabłoński i Kazimierz Lembas.
To sobotnie świętowanie rozpoczęła Msza św., którą w intencji strażaków i ich rodzin odprawił ks. proboszcz Tomasz Perz.
Po Mszy rozpoczął się uroczysty apel, w czasie którego burmistrz podziękował wszystkim strażakom,
członkom ich rodzin i przyjaciołom jednostki, za olbrzymi wkład pracy, jaki włożyli w utworzenie i funkcjonowanie OSP w Błotnie.
- To dzięki Waszej ochotniczej służbie na rzecz bezpieczeństwa, Waszej pracy i zaangażowaniu, przez kolejne dziesięciolecia, społeczność Błotna i okolic, mogła zawsze liczyć na Waszą gotowość do niesienia pomocy oraz poświęcenie w ochronie życia i mienia. Za
tą codzienną ochotniczą służbę, za tę niezwykle ważną
pracę przez te siedemdziesiąt, przyjmijcie szczere podziękowania - powiedział burmistrz Robert Czapla.

Po życzeniach i gratulacjach, burmistrz Robert Czapla wraz ze swym zastępcą Krzysztofem Kolibskim,
wręczyli strażakom OSP czek na kwotę 10.000 zł, na
zakup potrzebnych rzeczy do remizy.
Życzenia również w swoim imieniu, jak i w imieniu
dyrektor nowogardzkiej biblioteki Anety Wysoszyńskiej, złożyła strażakom z Błotna sołtys Danuta Nowak.
Następnie Komendant Gminny OSP dh Artur Konior
i Prezes Zarządu Miejsko-Gmonnego OSP Krzysztof Borowski wręczyli strażakom z nowogardzkich jednostek
oznaki za wysługę lat w szeregach OSP.
Za 5 lat odznaczeni zostali druhowie: Jarosław Garbat, Jarosław Karpiński, Adrian Barczak, Patryk Rybak,
Gracjan Razik, Michał Karaś, Krystian Woźniak, Dominik Pelc, Daniel Pelc, Mariusz Stachowiak, Patrycja Pietrzyk, Sebastian Borowiecki, Dariusz Stachowiak.
Za 10 lat odznaczeni zostali druhowie: Piotr Białczak, Łukasz Zapałowski, Waldemar Razik, Piotr Michalski, Mateusz Gołdyn.
Za 15 lat odznaczeni zostali druhowie: Piotr Kryspel,
Damian Grzelak, Arkadiusz Ciechanowski, Piotr Wójcik,
Krzysztof Borowski, Marcin Rąpała, Maciej Gołdyn.
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Za 20 lat odznaczeni zostali druhowie: Sebastian
Sobian, Mariusz Wasilewski, Grzegorz Guraldowski.
Za 25 lat odznaczeni zostali druhowie: Piotr Dobruchowski, Rafał Kłys.
Za 35 lat odznaczeni zostali druhowie: Andrzej Seweryniak.
Za 40 lat odznaczeni zostali druhowie: Bernard Gołdyn, Józef Gurazdowski.
Za 45 lat odznaczeni zostali druhowie: Jerzy Krata.
Wszystkim strażakom OSP, w szczególności druhom z Błotna, serdecznie gratulujemy. (ps)

Widzimy efekty naszej pracy

Red. Sołtysem Strzelewa jest pani drugą kadencję.
Spełnia pani, jako sołtys, zadanie zarówno organizatora wiejskiej społeczności, a także osoby łączącej
mieszkańców wsi z organami gminy. Jakie najważniejsze zadania przeprowadziła pani dla swojego sołectwa w ostatnim czasie?
Jolanta Bednarek: - Sołtysem jestem już czwartą kadencję. Tak naprawdę to dopiero w ciągu ośmiu lat, gdy
burmistrzem został Robert Czapla, nasza wieś zmieniła się
na lepsze. Podam tylko kilka przykładów: wyremontowano
świetlicę wiejską, w szkole podstawowej zostały wymienione dwa dachy, postawiono lampy oświetleniowe co
wcześniej było niemożliwe do zrealizowania, a mieszkańcy
czekali na oświetlenie około 12 lat. No i wreszcie długo wyczekiwana budowa sali gimnastycznej przy naszej szkole
podstawowej. Te wszystkie inwestycje były możliwe dzięki
zaangażowaniu burmistrza Roberta Czapli, ale też naszych
mieszkańców. Na tej płaszczyźnie porozumienia udaje się
nam zrealizować wiele wspólnych zadań.

Red. W 2014 roku została pani wybrana na Przewodniczącą Konwentu Sołtysów, w skład którego wchodzą
również sołtysi z trzech innych wsi: Długołęki, Boguszyc
i Karska. Jak układa się pani z nimi współpraca?
- Współpraca z moimi kolegami i koleżankami,
którzy należą do Konwentu Sołtysów układa się fantastycznie. Sołtysi z Konwentu to osoby otwarte na
współpracę i zawsze pomocne. Bardzo mnie wspierają.
Red. Jak często spotyka się Konwent Sołtysów? Jakie sprawy są omawiane w czasie zebrań?

- Terminy naszych zebrań uzależnione są od potrzeb. Innymi słowy, spotykamy się wtedy, gdy tylko
zachodzi taka potrzeba, gdy tylko powstaje problem,
który trzeba rozwiązać. Ostatnio spotkaliśmy się na
przykład, aby omówić przebieg i ogólny zarys przebiegu tegorocznych dożynek gminnych.
Red. Jaki cel przyświeca pani w pracy na rzecz
Konwentu Sołtysów?
- Głównym celem jest oczywiście niesienie pomocy
i doradztwo w rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się sołtysi w swoich sołectwach. Wspólne spotkania, rozmowy mogą tylko pomóc...
Red. Jak układają się pani jako Przewodniczącej
Konwentu Sołtysów relacje z Burmistrzem Nowogardu Robertem Czaplą?
- Burmistrz stara się i robi wszystko, aby ludziom
na wsi żyło się lepiej. Wystarczy odwiedzić wsie na terenie naszej gminy i samemu zobaczyć nowe świetlice
wiejskie, place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu,
nowe chodniki, oświetlenia. W czasie jego kadencji
nasza gmina bardzo się zmieniła na lepsze.
Red. Czego życzyła by pani sobie w dalszej pracy
na rzecz lokalnej społeczności?
- Chciałabym, aby nasza współpraca z sołtysami i
panem burmistrzem, tak jak obecnie, pozostała na
bardzo dobrym poziomie. Dzięki niej przecież widzimy
efekty naszej pracy, a te z kolei cieszą nie tylko mnie,
ale i naszych mieszkańców. (bs. fot.bs/nws)

Remont remizy OSP w Osowie

przy wsparciu burmistrza Roberta Czapli

Ruszają prace remontowe na zewnątrz remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie.
Prace będą polegały na malowaniu i odświeżeniu
elewacji zewnętrznej. Materiał na ten cel zakupiła na
wniosek samych strażaków Gmina, zaś prace wykonają
oni sami.
W minionym tygodniu burmistrz Robert Czapla, w
obecności swego zastępcy Krzysztofa Kolibskiego i radnej Mirosławy Cwajdy, przekazał zakupione materiały
remontowe.

www.nowogard.pl
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Dotychczas, dzięki materiałowi zakupionemu przy
wsparciu burmistrza Roberta Czapli, druhowie własnoręcznie wyremontowali remizę wewnątrz. Pomalowane zostały pomieszczenia garażowe, podłogi pokryte
specjalną farbą. Dodatkowo strażacy zbudowali boksy na wyposażenie bojowe, które posiada dodatkowo
oświetlenie z czujką, które zapala się, gdy wchodzi się
do szatni. Wszystkie te prace wykonali sami druhowie.
Jest to najprężniej działająca jednostka OSP w Gminie Nowogard. (ps)

Nowogardzcy Seniorzy pełni sił
i pomysłów

W kwietniu br. na nową przewodniczącą nowogardzkiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERiI) w Nowogardzie wybrano Renatę Stasiak,
którą zapytaliśmy między innymi o obecne funkcjonowanie i najbliższe plany Oddziału
Związku.
Red. Jakie cele realizuje oddział PZERiI? Jakie są
główne działania na terenie Nowogardu?
- Głównymi działaniami naszego Związku są: integracja środowiska Seniorów poprzez inspirowanie do
twórczego działania, aktywności fizycznej i udziału w
życiu kulturalnym miasta i powiatu, współpraca z władzami samorządowymi w Nowogardzie, wybranymi
- chętnymi organizacjami pozarządowymi i firmami
działającymi na terenie Nowogardu, reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji samorządowej oraz pozyskiwanie sympatyków naszego Związku wspierających jego działanie
(zakłady pracy, sponsorzy indywidualni).
Red. Niedawno objęła pani przewodnictwo nad
nowogardzkim oddziałem PZERiI. Wcześniej, przez 5
lat szefową była pani Mirosława Adamczyk. Jak układają się pani relacje z byłą przewodniczącą?
Renata Stasiak, przewodnicząca nowogardzkiego Oddziału PZERiI: - Na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym
w dniu 12 kwietnia br. zostałam wybrana przewodniczącą
Związku na lata 2018 - 2023. Zajęłam miejsce pani Mirosławy Adamczyk, która funkcję przewodniczącej pełniła 5
lat z pełnym zaangażowaniem. Miałam już wcześniejszy
kontakt z panią Adamczyk i innymi członkami Związku,
do którego należę od 2014 roku. Wcześniej będąc przewodniczącą Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Nowogardzie współpracowałam z nowogardzkim oddziałem
PZERiI. Współpraca ta polegała na organizowaniu wspólnych wyjazdów na wycieczki, te dalsze i bliższe... Myślę,
że ten kontakt spowodował, iż zostałam lepiej poznana
przez członków Związku co spowodowało decyzję o tym
by mnie wybrać na przewodniczącą, z czego bardzo się
cieszę. Współpraca z panią Mirką Adamczyk układa się
bardzo dobrze, ponieważ jest osobą,która w Związku
była dobrych kilkanaście lat, ma duże doświadczenie, zawsze służy nam pomocą i radą. Zawsze możemy zwrócić
się do niej z zapytaniem i wtedy otrzymujemy pomoc i
fachową poradę.

Red. Ilu członków zrzesza nowogardzki oddział. Co
należy zrobić, aby należeć do Związku?
- Obecnie do naszego Związku należy ponad 280
członków. Ludzie chętnie zapisują się i chętnie uczestniczą w naszych spotkaniach, które są w każdy poniedziałek i piątek w godz. od 9.00 do 12.00. W tych
dniach przychodzi wiele osób. Jedynym mankamentem tych spotkań jest to, że mamy małe pomieszczenia i wielu członków nie ma miejsca by usiąść i uczestniczyć w spotkaniach. Gdyby miejsca było więcej można by było organizować zajęcia i spotkania w większym
gronie. Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisania
się do naszego Związku. Należy okazać aktualną legitymację emeryta, rencisty lub inwalidy, jedno zdjęcie
i to wszystko. Czekamy i bardzo chętnie powitamy w
naszym gronie. Należy dodać, iż składka roczna wynosi
u nas tylko 30 zł.
Red. Jak w zestawieniu z innymi oddziałami w województwie wygląda realizacja waszych celów?
- Ponieważ jako nowy Zarząd zaczęliśmy pracować dopiero od dwóch miesięcy, nie mamy dużego
rozeznania jak wygląda realizacja naszych celów w
zestawieniu z innymi oddziałami w województwie. W
najbliższym czasie mamy spotkanie z przedstawicielami Związku w Szczecinie i w Goleniowie, wtedy to
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przedyskutujemy cele i kierunki naszego działania. W
najbliższym czasie chcemy też nawiązać szersza współpracę z innymi oddziałami w województwie.
Red. Jak układa się zarządowi oddziału współpraca z Burmistrzem Nowogardu Robertem Czaplą na
przestrzeni ostatnich lat?
- Z obserwacji i rozmowy z panią Adamczyk wiem,
że współpraca z Burmistrzem Nowogardu układała się
bardzo dobrze. Mamy nadzieję, że nic się nie zmieni
i kontakty nasze z panem burmistrzem będą również
bardzo dobre. Chciałabym w tym miejscu podziękować panu burmistrzowi za to, że nie odmawia nam i na
każde nasze spotkanie, gdy jest zaproszony, przychodzi. Spotkania te są dobrą okazją aby porozmawiać i
podzielić się wzajemnie swoimi spostrzeżeniami.
Red. Jakie inwestycje realizowane w naszym mieście służą waszym celom?
- Bardzo dużą popularnością cieszy się siłownia
zewnętrzna przy ulicy Waryńskiego, z których to urządzeń korzystają mieszkańcy naszego miasta, w tym
wielu naszych członków. Bardzo dobrym pomysłem
jest też ścieżka dookoła naszego jeziora, która będzie
służyć naszym Seniorom i nie tylko. Ponieważ wielu z
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nas chce aktywnie spędzać czas to ścieżka ta posłuży
do spacerów, wędrówek z kijkami i jazdy na rowerze.
Myślimy również, że i nasz Plac Wolności z czasem też
zmieni swoje „oblicze”, będzie służył do odpoczynku i
będzie wizytówką miasta.
Red. Jakie są pani plany na przyszłość, pomysł na
rozwój Związku?
- Oprócz wycieczek i wyjazdów plenerowych chciałabym wraz z członkami Zarządu organizować imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym, terapeutycznym (zgodnie z harmonogramem imprez na dany
rok kalendarzowy), zainteresować naszych członków
tworzeniem kół zainteresowań w zależności od potrzeb i organizować spotkania z ciekawymi ludźmi. Będziemy nawiązywać szerszą współpracę z Oddziałami
PZERiI w innych miejscowościach. Również nawiążemy współpracę z organizacjami pozarządowymi w Nowogardzie, gdzie dzielilibyśmy się doświadczeniami i
umiejętnościami dotyczącymi pracy i pełnionych funkcji. Wraz z członkami Zarządu i wszystkimi członkami
Związku będziemy starali się tak działać by zainteresować ludzi naszą działalnością i zachęcić do wstąpienia
w nasze szeregi.
(bs, fot.: bs/nws)

Ruszyły prace przy wymianie wykładzin
podłogowych w SP3
W środę, 4 lipca br., po podpisaniu przez burmistrza
Roberta Czaplę umowy z Wykonawcą, przekazano mu
oficjalnie teren inwestycji i rozpoczęły się prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 3. Przy podpisaniu
umowy obecni byli również: Piotr Kazuba – dyrektor
szkoły oraz Adam Czernikiewicz – kierownik Wydziału
Inwestycji i Remontów, który nadzoruje prowadzone
prace.
Wymianie podlegać będzie podłoga na korytarzach
na parterze oraz I piętrze.

Pierwszy etap prac to usunięcie 562 m2 starych i
zniszczonych płytek PCV, oczyszczenie podłoża, zagruntowanie i wykonanie warstwy wyrównawczej.
Kolejny etap to ułożenie listew wyobleniowych i
ułożenie nowej wykładziny rulonowej z wycięciem na
ściany.
Prace powinny się zakończyć do końca lipca br. Wykonawcą jest firma FACIT, która wykon tą inwestycję
za kwotę 64.434,13 zł. Także po wakacjach uczniowie
wrócą do szkoły z nowymi podłogami na korytarzach.
(ps)
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Systematycznie poprawiany jest stan
dróg gminnych w sołectwach
Gmina Nowogard realizuje dostawę frezu asfaltowego oraz kruszywa naturalnego, zgodnie ze złożonymi
zamówieniami od sołtysów i osób prywatnych, z przeznaczeniem do naprawy dróg gminnych, dróg i ścieżek
prowadzących do pól, domostw, a także do terenów użyteczności publicznej. Dostawcą kruszywa
jest firma AKT (frez asfaltowy w ilości – 1
000 Mg, kruszywo naturalne – 1 000 Mg).
Zapotrzebowanie na dostarczanie
przez gminę kruszywa jest duże (tylko w
I kwartale br. wpłynęło do gminy kilkadziesiąt wniosków zarówno od sołtysów,
jak i osób prywatnych). Radni, mimo zapotrzebowania - wykreślili przy planowaniu tegorocznego budżetu, pieniądze na
zakup frezu asfaltowego i kruszywa na
remonty podobnych dróg.
Skarbnik Gminy wygospodarował jednak stosowne środki na zakup kruszywa
dla mieszkańców m.in. kolonii wsi Wyszomierz, bowiem trudności związane z do-

jechaniem do domów, pól uprawnych czy z dowozem
dzieci do szkoły były tam nagminne.
- My przekazaliśmy frez, a mieszkańcy sami wykonali resztę – mówi burmistrz Robert Czapla.
Podobnie jest i w innych miejscach naszej Gminy.
(ps)

Ogłoszony został przetarg na wykonanie
chodnika przy ul. Ogrodowej
Burmistrz Robert Czapla
zaprasza do składania oferty
cenowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa
drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu chodnika
wzdłuż ul. Ogrodowej w Nowogardzie”
Przedmiotem
zadania
jest wybudowanie dwóch
odcinków chodnika z kostki
betonowej o grubości 8 cm
koloru szarego o łącznej powierzchni 250,55 m2 oraz
wjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm o łącznej
powierzchni 35,93 m2.

Chodnik od strony jezdni winien być obramowany
krawężnikami
drogowymi
10x30 cm na ławie betonowej
z oporem a od strony zieleni
obramowany obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie betonowej. Ilość krawężników
betonowych 106,90 mb ilość
obrzeży 164,22 mb.
Termin wykonania zamówienia: 28 września 2018.
Termin składania ofert: do 16 lipca 2018 do godz
12:00. (ps)
Więcej informacji na BIP.

www.nowogard.pl
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Całoroczne rabaty roślinnych kompozycji
upiększają alejki
W Nowogardzie, dzięki staraniom burmistrza Roberta Czapli na bieżąco wykonywane są prace mające
na celu wzrost dbałości o czystość i estetykę miasta.
Przeprowadzane są m.in. akcje sprzątania ulic oraz
utrzymywanie w porządku zieleni miejskiej.
W środę, 4 lipca br., przy alejkach nad nowogardzkim jeziorem pojawiły się nowe rabaty. Finezyjny
kształt nasadzeń komponuje się z otoczeniem.
- Postanowiłem wykorzystać potencjał terenów zielonych nad jeziorem, stąd pomysł o wykonaniu rabat
całorocznych. Rabaty zaprojektował architekt kra-

jobrazu a wykorzystane do kompozycji rośliny będą
kwitły o każdej porze roku ciesząc oczy naszych mieszkańców i osób odwiedzających Nowogard – mówi burmistrz Robert Czapla.
Na czterech rabatach o określonych formach rosną
już między innymi liliowce oraz derenie a także ozdobne trawy. Rośliny zestawiono ze sobą również na zasadzie kolorystycznego kontrastu, wkomponowanego
w całość otoczenia. Pomysłodawcą całej realizacji jest
burmistrz Robert Czapla. Wykonawca, to firma Lavender Jowita Frydryk z Nowogardu. (bs, fot.bs/nws)

www.nowogard.pl

8

Wiadomości Samorządowe

Wyłoniony został wykonawca
ścieżki dookoła jeziora

W dniu 16 kwietnia br. (poniedziałek) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał Gminie Nowogard dofinansowanie inwestycji pn. Budowa ścieżki
rekreacyjnej dookoła Jeziora Nowogardzkiego w wysokości 2.807.115 zł. To oznaczało, że budowa ścieżki zostanie sfinansowana w 85% ze środków zewnętrznych,
zaś Gmina będzie musiała wyłożyć zaledwie 15% środków własnych. Zarząd postawił jednak warunek, że
środki te Gmina musi wydać do 31 października 2018
r. Czasu jest niewiele, a inwestycja rozległa.
Pierwsze postępowanie przetargowe nie przyniosło zamierzonego przez Gminę efektu. Nikt nie odpowiedział na ogłoszenie. Jednak potencjalni wykonawcy zwrócili uwagę, że jeżeli byłaby możliwość wykonania tego działania w części, to byliby gotowi podjąć się
tego zadania.
Gmina ogłosiła drugie postępowanie przetargowe.
Na ogłoszenie odpowiedział jeden wykonawca. Jednak kwota, którą zaproponował za wykonanie była
blisko o 100% wyższa od tej, którą Gmina zamierzała
przeznaczyć na to zadanie. Z tego też powodu przetarg
ten został unieważniony.
W związku z tym, burmistrz postanowił ogłosić III
przetarg. Zadanie zostało podzielone na 7 części, co
dało możliwość zgłaszania przez wykonawców propozycji na każdą część oddzielnie.
W dniu 3 lipca br., nastąpiło otwarcie ofert, w których swe propozycje złożyło dwóch wykonawców: PRD
Nowogard S.A. na wykonanie odcinków:
Część 1: 2.068.673,08 zł,
Cześć 2: 389.527,16 zł,
Część 3: 339.246,99 zł,
Cześć 7: 116.668,87 zł,

oraz druga nowogardzka firma ADN Sp. z o.o.
(wykonawca chodnika w Warnkowie) na odcinki:
Część 5: 430.523,46 zł,
Część 6: 228.588,39 zł.
Oto etapy, które ww. wykonawcy zrealizują
do 25 października br.:
Od ulicy Kilińskiego do ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej (DPS), od bramy wjazdowej na
teren DPS do odcinka, który właśnie jest realizowany (od „dzikiej” plaży w kierunku ul. Promenada) i odcinek drogi od ul. Promenady do
słupów, zagradzających wjazd samochodów na
ścieżkę rowerową. Przetargiem tym nie został
objęty odcinek leśny, na terenie DPS.
Zaproponowane łączne koszty przez obu wykonawców, na realizację ścieżki dookoła jeziora, przewyższają jednak zabezpieczone środki
w budżecie gminy na ten cel. Dlatego też burmistrz Robert Czapla wystąpił o zwołanie sesji
w trybie nadzwyczajnym, aby zabezpieczyć brakującą kwotę. Na realizację tychże odcinków
wystarczy dodatkowa kwota 512 tys zł. W projekcie uchwały, burmistrz wskazał jako źródło
dofinansowania inwestycji, środki przekazane na konto gminy przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, jako zwrot kosztów poniesionych przez
Gminę, przy uzbrajaniu strefy w sieć wodociągową i
kanalizacyjną.
Tak więc pieniądze nie będą ściągane z żadnej inwestycji, a to oznacza, że radni powinni bez większej
dyskusji przyjąć propozycję burmistrza, aby wykonać
ścieżkę dookoła jeziora i nie stracić w ten sposób dofinansowania w kwocie blisko 3 mln zł, które burmistrz
pozyskał ze środków unijnych. (ps)

Z ostatniej chwili

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Słomski zwołał sesję na środę 11 lipca br., na godz. 9.00.
W tym dniu, tak się jednak złożyło, burmistrz Robert Czapla wraz ze swym zastępcą Krzysztofem Kolibskim będą o godz. 8.30 w Sądzie, gdzie rozpocznie się
sprawa w obronie dobrego imienia Gminy Nowogard,
przeciwko pozwanym Marcinowi Simińskiemu (red.
naczelny) i Markowi Słomskiemu (prezes Wydawnictwa Dom Judy). I z tego też powodu, nie będą mogli
uczestniczyć w sesji Rady Miejskiej. O tym fakcie Piotr
Słomski został telefonicznie poinformowany przez zastępce burmistrza, jednak nie zmienił daty sesji.
Czyżby Przewodniczący próbował wykorzystać
swoje stanowisko służbowe, aby uniemożliwić udział
burmistrza i jego zastępcy w rozprawie sądowej? Czy
też Przewodniczący chce uniemożliwić przez Gminę
realizację inwestycji, na którą burmistrz pozyskał z zewnątrz blisko 3 mln zł?
O przebiegu środowej sesji poinformujemy Państwa w kolejnym Biuletynie.
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Ruszają prace przy murkach z siedziskami
na Placu Szarych Szeregów
W dniu 28 czerwca br., burmistrz Robert Czapla
podpisał zaproszenie do składania ofert na zadanie
pod nazwą „Remont i podwyższenie murków z siedziskami na Placu Szarych Szeregów”.
Planowane prace polegać mają na :
a. demontażu i utylizacji starych listew siedzisk w
ilości 80,50 mb
b. oczyszczeniu istniejących elementów murku - kamienie i spoiny wraz z usunięciem luźnego betonu ze
spoin - 56,35 m2
c. uzupełnieniu istniejących spoin zaprawą betonową - beton klasy C20/25 lub gotową zaprawą do uzupełniania ubytków w betonie - 56,35 m2
d. podwyższeniu istniejących murków za pomocą
kostki kamiennej - wysokość nadbudowy minimum 10
cm - 40,25 m2
e. zakupie i montażu desek siedziskowych wykonanych z tworzywa sztucznego (szerokość deski min 12
cm grubość deski min. 3 cm) - deski winny być zamontowane do poprzecznych listew wykonanych z takiego
samego materiału - 40,25 m2.
Termin składania ofert upływa 20 lipca br., o godz
12:00.
Więcej informacji na stronie BIP.

Burmistrz pomaga Wspólnocie
W środę, 27 czerwca br. w godzinach popołudniowych, Burmistrz Nowogardu Robert Czapla w towarzystwie pracowników urzędu: kierownika ZBK Karola Brzeczka i podinspektor
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Edyty Dobrowolskiej, spotkali się mieszkańcami Wspólnoty przy ul.3 Maja w Nowogardzie. W spotkaniu wziął udział
także zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski oraz zarządca Wspólnoty - Jerzy Furmańczyk.
Członkowie liczącej 7 rodzin Wspólnoty, poprosili
burmistrza o pomoc w kwestii fragmentu działki, na
którym kilka lat temu jedna z mieszanek miasta (właścicielka sąsiadującego z budynkiem wspólnoty lokalu użytkowego) postawiła ogrodzenie na betonowym
murku. Ogrodzenie postawiła na terenie należącym do
gminy w sposób nieprawidłowy w wyniku czego m.in.
pękała płyta betonowa przy garażach na sąsiedniej
działce. Gmina już wówczas wskazywała właścicielce
lokalu konieczność poprawienia nieprawidłowości,
które nie zostały usunięte. Z prośbami do burmistrza
zwrócili się także mieszkańcy Wspólnoty, którzy chcą
przyłączyć do swojego gruntu niewielki fragment, za
ogrodzeniem (w części przylegający do garaży).
Odpowiadając na pytania mieszkańców, dotyczące
ogrodzenia i przyłączenia znajdującego się za nim fragmentu gminnego gruntu do Wspólnoty, burmistrz Robert
Czapla i pracownik urzędu podinsp. Edyta Dobrowolska
wyjaśnili i omówili z zainteresowanym możliwości.
Mieszkańcy chcą też zdemontować stare ogrodzenie.
Po załatwieniu formalności z gminą, remont lub demontaż
ogrodzenia wykonany zostanie ze środków zgromadzonych
www.nowogard.pl
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na funduszu remontowym wspólnoty. Rozwiązania dla
mieszkańców Wspólnoty zaproponowała podinsp. Edyta
Dobrowolska z UM: - Są dwie możliwości uregulowania
przedmiotowej części działki, która stanowi własność Gminy Nowogard. Działka może być wydzierżawiona na wniosek osób zainteresowanych z przeznaczeniem na określony
cel i wg stawek obowiązujących zgodnie z zarządzeniem
Burmistrza Nowogardu, drugą możliwością jest wydzielenie geodezyjne działki i sprzedaż w formie przetargu ograniczonego z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych. W tej sytuacji prawnej przetarg ogranicza się do współwłaścicieli,
których działki bezpośrednio przylegają do przedmiotowej
nieruchomości - powiedziała podinsp. Edyta Dobrowolska.
(bs. fot. bs/nws)

Od września 2014r. w wyniku zmian w prawie
oświatowym rozpoczęto program darmowych podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podsta-

wowej oraz w okresie przejściowym (w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019) uczący się w gimnazjach otrzymują bezpłatne podręczniki lub materiały
edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jak również materiały ćwiczeniowe. Komplety podręczników
są przydzielane uczniom w ich szkołach z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego. W gminie Nowogard wszystkie
szkoły podstawowe, szkoły podstawowe z oddziałami
gimnazjalnymi oraz gimnazjum zapewniają podręczniki dla swoich uczniów. Burmistrz Robert Czapla zatroszczył się również o uczących się mieszkańcach gminy Nowogard i pozyskał środki na darmowe podręczniki na rok szkolny 2018/2019 w kwocie 243.053,21zł.
Marta Wilczańska

Spotkanie
z nowogardzkimi seniorami

W piątek, 29 czerwca br. na zaproszenie nowogardzkiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Nowogardzie (ZERiI), Burmistrz Nowogardu Robert Czapla spotkał się z grupą
około 40. członków Związku oraz nowo wybraną prezes - Renatą Stasiak. Spotkanie, przy kawie i ciastach,
które przyniósł zebranym burmistrz, przerodziło się w
ożywioną dyskusję na tematy bliskie uczestniczącym
w zebraniu nowogardzianom. Poszczególni członkowie
oddziału ZERiI pytali burmistrza Roberta Czaplę o sze-

reg kwestii i na każde pytanie otrzymywali wyczerpującą odpowiedź.
Pierwszy z poruszonych tematów dotyczył siedziby
oddziału.- Chcemy najpierw wykonać wymianę dachu,
który nie jest w dobrym stanie. Następnie ekipy będą
mogły przeprowadzić prace remontowe wewnątrz budynku, w tym wymienić instalację elektryczną, odnowić i pomalować ściany, zająć się ogrzewaniem. Prace
planujemy ująć w budżecie na rok 2019 – powiedział
burmistrz.
Kolejnym zagadnieniem poruszonym w trakcie spotkania był temat opieki zdrowotnej. Członkowie Związku wskazywali m.in. na długie kolejki oczekiwania na
rehabilitację. – Staramy się od dawna odzyskać rehabilitację. Udało nam się z nocną i świąteczną opieką
zdrowotną. Co teraz możemy zrobić jako gmina? W
listopadzie - po wyborach spotkać się z nowymi władzami starostwa i powrócić do rozmów, albo starać się
o kontrakt na rehabilitację przez nasz szpital - dużą,
rozwijająca się placówkę – powiedział burmistrz.
Oprócz tematu rehabilitacji rozmawiano również o
potrzebie remontu starej części szpitala i laboratorium.
W czasie spotkania dyskutowano również o ścieżce
dookoła jeziora i jakości nawierzchni ulic w mieście.
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- Większość ulic w Nowogardzie należy do powiatu.
Chcemy je także sukcesywnie remontować - ostatnio
wykonaliśmy pierwszy z trzech etapów remontu ul. Żeromskiego. Jest to droga powiatowa. Gmina wydała na
to zadanie około 400 tys. zł. Powiat niestety nie dołożył
żadnych pieniędzy – mówił burmistrz, który podkreślił,
że chce jeszcze w tym roku wybudować chodnik przy
ul. Żeromskiego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2.
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Na zakończenie ponad półtoragodzinnej rozmowy
o tematach ważnych dla miasta i mieszkańców, zebrani podziękowali burmistrzowi brawami. - Zaprosiliśmy
pana burmistrza do nas, żeby z nim porozmawiać. Jesteśmy usatysfakcjonowani spotkaniem. Popieramy
działania pana burmistrza i chcemy z nim współpracować. Sami też mamy mnóstwo pomysłów do zrealizowania – podsumowała Renata Stasiak.
(bs, fot.: bs/nws)

Ogrom pracy innych
przypisała sobie

Do niedawna, nawet najwięksi oponenci polityczni burmistrza Roberta Czapli, doceniali jego osiągnięcia związane z utworzeniem nowogardzkiej Strefy Ekonomicznej, z jej
uzbrojeniem i sprowadzeniem do niej pierwszego - dużego inwestora - międzynarodowej
firmy Press Glass. Jednak ostatnio, zamierzająca wystartować w najbliższych wyborach
samorządowych radna Jowita Pawlak, próbuje sobie przypisać to, nad czym tak ciężko
pracowali inni przez minione 8 lat.
Już od pierwszych dni swej kadencji (2010), burmistrz Robert Czapla podjął działania, które doprowadziły do utworzona u nas specjalnej podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rozpoczęły się też wówczas prace projektowe nad uzbrojeniem tejże nowogardzkiej
strefy.
Ciężka praca burmistrza i jego współpracowników zaowocowała uzyskaniem
dotacji na budowę drogi dojazdowej od
Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 1.343.015,00 zł oraz blisko 2 mln zł od
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na uzbrojenie tego terenu w sieć kanalizacji wodno-ściekowej. Dziś droga i sieć wodno-kanalizacyjna
w strefie jest już rzeczywistością, zaś na samej strefie, od grudnia 2017 roku, powstaje pierwsza fabryka, której właścicielem jest PRESS GLASS - największy
producent szyb w Polsce (zatrudniać ma 350 osób).
Jednak to nie była pierwsza firma, która “osiedliła się”
w Nowogardzie. Dzięki bowiem staraniom burmistrza
i osób z nim współpracujących, udało się pozyskać dla
Gminy inwestorów – firmę Irontech (zatrudnia około
80 osób z Nowogardu), Hjort Knudsen (zatrudnia 40
osób), a w ostatnim czasie Graphic West (zatrudniać
ma 80 osób). Te działania przyczyniły się również do

wybudowania Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gdzie obecnie zatrudnienie
znalazły 164 osoby. Osiągnięcia burmistrza w sprawie
utworzenia strefy, ściągnięcie nowych inwestorów i obniżenie bezrobocia są faktem niepodważalnym.
***
W ostatnim jednak czasie, znalazły się
osoby, które w myśl znanego przysłowia,
sobie zaczęły przypisywać nieswoje zasługi: sukces ma wielu ojców, a porażka jest
zawsze sierotą (Javier Moro). Otóż na lokalnym portalu społecznościowym pojawiła się informacja, w której radna Jowita Pawlak, przedstawia
siebie, jako pomysłodawcę kontraktu samorządowego
[...], obejmującego uzbrojenie nowogardzkiej strefy
ekonomicznej w sieć wodno-kanalizacyjną.

Wygląda na to, że radna przypisuje sobie
zasługi burmistrza i jego pracowników.

Prawda jest jednak taka, że to dzięki burmistrzowi Robertowi Czapli i pracownikom Wydziału Rozwoju
Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu przygotowany
został projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz
drogi dojazdowej w strefie, to dzięki ich pracy powstał
też Kontrakt Samorządowy. To oni jeździli, spotykali
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się i rozmawiali z Marszałkiem, Wojewodą, Starostami, Burmistrzami i Wójtami. Prowadzone były rozmowy z dostawcami mediów, takich jak gaz czy energia
elektryczna. Setki przejechanych kilometrów, godziny
prowadzonych rozmów, dziesiątki przygotowanych
pism oraz wniosków.
A końcowym efektem tej pracy, jest pierwszy inwestor w nowogardzkiej strefie. To jest sukces tych ludzi.
A teraz Jowita Pawlak, ogrom tej pracy, próbuje
przypisać sobie. Jest to postępowanie nieetyczne, którym się brzydzimy. Nawet nie podziękowała za uzyskany efekt ani burmistrzowi, ani pracownikom.
Jeżeli tak postępuje dziś, jako kandydat na burmistrza,
to do czego będzie zdolna, gdyby wygrała wybory?
Jedyną zaś zasługą radnej w tej kwestii było to, że
podniosła ona wraz z innymi radnymi rękę w czasie
głosowania nad uchwałą dotyczącą dofinansowania
budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w nowogardzkiej
strefie.
***
Ponadto radna chwali się na forach społecznościowych, że to rzekomo dzięki niej Gmina Nowogard pozyskuje pieniądze unijne. Jednak, jako Przewodnicząca
Komisji ds. pozyskiwania środków unijnych, bo taką
pełni funkcję w Radzie tej kadencji, nie napisała żadnego wniosku ani projektu. Wszystkie wnioski przygotowywał burmistrz Robert Czapla wraz ze swymi
współpracownikami. To ich podpisy znajdują się na
projektach, pismach i wnioskach. Radna bowiem nie
brała udziału w jakimkolwiek etapie ich powstawania
Na żadnym też z tych dokumentów, nie ma jej podpisu.

Prawdą jest, że firma Jovela, której właścicielką jest
Jowita Pawlak, napisała i koordynowała w latach 2010
– 2015 trzy projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rzecz nowogardzkich placówek
oświatowych. Nie robiła jednak tego za darmo. Zgodnie bowiem z zawartą z Gminą umową, otrzymała za
to wynagrodzenie i to niemałe. W sumie z kasy gminy,
za prace koordynatora tychże projektów, trafiło do jej
firmy 32.960 zł.
To, że radna twierdzi, że pozyskiwała pieniądze
unijne dla Gminy jest więc nadużyciem. Dlaczego? Ponieważ robiła to w ramach swojego biznesu. Zarabiała
ona i jej firma. Miała w tym swój własny interes finansowy.
Dzisiaj radna zatrudniona jest w Starostwie Powiatowym. Z dokumentów pozyskanych ze Starostwa w
Goleniowie wynika, że radna w ramach swoich obowiązków służbowych pozyskuje dofinansowania unijne dla szkół powiatowych, za które jest wynagradzana,
zaś w wielu przypadkach pełni ona również funkcję koordynatora, pobierając za to sowite dodatkowe wynagrodzenie.
Kasa, kasa i jeszcze raz kasa.
***
Najwidoczniej na dobre rozpoczęła się już kampania wyborcza. Szkoda, że w przypadku radnej J. Pawlak, oparta na budowaniu wizerunku zakotwiczonego
w sukcesach innych osób. Każdy ma prawo startować
w wyborach, jednak niech buduje swój wizerunek na
własnych osiągnięciach i na tym, co zamierza zrobić
dla Gminy. A jak Państwo uważacie?. (ps)

Radni koalicyjni przeciwko terenowi
sportowo-rekreacyjnemu
Pytacie Państwo, kiedy zostanie zagospodarowany teren w niecce, pomiędzy
ul. Kowalską, Warszawską i Zamkową?
Kiedy w końcu ruszą prace adaptacyjne
w tej części miasta? Burmistrz Robert
Czapla wraz ze swymi współpracownikami przygotował potrzebne projekty oraz
znalazł środki zewnętrzne. Jednak dla
radnych koalicji inwestycja ta nie była
na tyle ważna, aby ją poprzeć.
Przypomnijmy, że to dzięki spotkaniom burmistrza z mieszkańcami, wypracowana została koncepcja zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Kowalską, Warszawską, a Zamkową. Miało
tam powstać: boisko do piłki nożnej,
dwa place zabaw (dla młodszych dzieci
oraz starszych), siłownia zewnętrzna,
street workout, polana z miejscem do
grillowania oraz teren przeznaczony do wyprowadzania psów. Aby jednak tą inwestycję zrealizować, trzeba
dokonać odwodnienia wskazanego terenu, bo inaczej
“zabawki” będą stały w wodzie. Jest to bowiem teren

po dawnym Jeziorze Grodzkim (zwanym również Małym), najniżej położony, do którego spływa deszczówka z terenu ul. Stolarskiej, Kowalskiej, Warszawskiej i
Zamkowej. Bez odprowadzenia z tego terenu wody,
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żadna inwestycja w tym miejscu nie będzie mogła być
zrealizowana.
Na odwodnienie wskazanego terenu, potrzeba ponad 700 tys zł. W budżecie takich pieniędzy nie ma.
Burmistrz zaczął więc szukać środków zewnętrznych.
Spotkał się m.in. z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie (WFOŚiGW), od którego uzyskał potwierdzenie, że istnieje możliwość zaciągnięcia pożyczki na
ten cel. Pożyczka ta byłaby udzielona na atrakcyjnych
warunkach, które przewidywały okres spłaty przez
5 lat, z czego blisko 116.000 zł (20%) miało zostać
umorzone.
Burmistrz więc przygotował projekt uchwały w tej sprawie i przedłożył go Radzie Miejskiej. Wystarczyłoby, by radni podnieśli tylko rękę za, a
inwestycję można by było realizować.
Jednak radni z tzw. koalicji nie poparli
go. To oznacza, że inwestycja ta, dzięki tym radnym, nie będzie w tym roku
zrealizowana.
Mamy nadzieję, że radni kolejnej
kadencji Rady Miejskiej, których będziemy wybierać w najbliższych wyborach samorządowych, poprą starania
burmistrza Roberta Czapli w zakresie
tej, jakże ważnej dla mieszkańców
inwestycji. Tym bardziej, że dotyczy
ona terenu w centrum miasta, który
zamieszkuje kilka tysięcy osób. (ps)

www.nowogard.pl
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Uroczyste otwarcie placu zabaw

podczas Festynu Rodzinnego w Ostrzycy
W niedzielę, 24 czerwca br., w Ostrzycy
zorganizowany został przez sołtys Annę Borowiecką i Radę Sołecką Festyn Rodzinny.
Była to również okazja do uroczystego odbioru i przekazania do użytkowania nowego placu zabaw.
W uroczystym przecięciu wstęgi wzięli udział: zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, Pamela Springer
z Wydziału Inwestycji i Remontów, Krzysztof Skryplonek – Mistrz Europy w kulturystyce i mieszkaniec sołectwa, sołtys Anna Borowiecka i przedstawicielka najmłodszych mieszkańców.
Koszt „nowego” placu zabaw to 51.106 zł. Wykonawcą była firma LUPLE S.C.
Na realizację ww. inwestycji, burmistrz Robert Czapla, zabezpieczył w budżecie gminy odpowiednią kwotę, zaś mieszkańcy przeznaczyli na plac zabaw środki z
funduszu sołeckiego.
Nie zabrakło również w tym dniu dodatkowych
atrakcji, które zostały przygotowane dla najmłodszych
oraz najstarszych m.in. wizyta klauna, który animował
zabawę. Zaś o godz. 20.00, wierni kibice naszej narodowej reprezentacji, zasiedli w świetlicy, aby dopingować polskiej drużynie. (ps)
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Dzień Dziecka w Wierzchach

W sobotnie popołudnie (23 czerwca br.), burmistrz Robert Czapla wraz z mieszkańcami Sołectwa Wierzchy, uczestniczył w świętowaniu Dnia
Dziecka. Na dzieci czekało również wiele atrakcji:
słodycze od włodarza gminy, konkursy, tańce i zabawy.
Impreza została zorganizowana dzięki sołtys
Sołectwa Wierzchy, Radzie Sołeckiej
i życzliwym osobom. (ps)

Dzień Dziecka w Wojcieszynie

W sobotę, 23 czerwca br., dzieci wraz z rodzicami hucznie świętowali Dzień Dziecka na placu przy
boisku piłkarskim w sołectwie
Wojcieszyn. Inicjatorką festynu
była sołtys sołectwa Wojcieszyn,
Andżelika Saja z pomocą Rady
Sołeckiej i mieszkańców. Impreza
zgromadziła wielu uczestników.
Z zaproszenia na imprezę skorzystał burmistrz Robert Czapla,
który przywiózł jako prezent torbę słodyczy.
Na placu rodzice dopingowali swoje dzieci, czynnie biorące
udział w przygotowanych konkursach i zabawach. Program był
świetnie prowadzony przez animatorkę ,która wesołą zabawą
zgromadziła wszystkich uczestników.
Uczestnicy festynu mogli skorzystać z darmowego słodkiego
poczęstunku oraz grilla. Nie mogło również zabraknąć strażaków

(OSP Osowo) oraz zabytkowego pojazdu milicyjnego.
(ps)

www.nowogard.pl
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Dzień Dziecka
w najmłodszym sołectwie

W sobotnie przedpołudnie (23 czerwca br.), po raz
pierwszy sołectwo Bieniczki i Bieńczyce zorganizowały
Dzień Dziecka. Licznie zebrały się dzieci, rodzice i goście, aby świętować ten wyjątkowy dzień. Wszystkich
przybyłych, w tym burmistrza Roberta Czaplę, powitał
sołtys Rafał Żurek. Głos zabrał również włodarz naszej
gminy, który życzył wszystkim dobrej zabawy. Wśród
osób zaproszonych przez mieszkańców sołectwa była
również radna Mirosława Cwajda.

Podczas wydarzenia były przeprowadzane zabawy
dla dzieci, konkursy i piękne malowanie kolorowych
jak z bajek masek na buziach milusińskich.
Było masę atrakcji: straż pożarna, policja i zamki
dmuchane. Największą radość sprawiła dzieciom oraz
dorosłym możliwość puszczania baniek mydlanych.
Sołtys i Rada Sołecka dziękują wszystkim tym, dzięki którym impreza mogła zostać zorganizowana. (ps)
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Dodatkowe patrole policji

wzmocnią bezpieczeństwo w gminie
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, od wielu lat przywiązuje dużą
wagę do bezpieczeństwa na terenie
miasta i gminy podejmując szereg
działań, mających na celu pomoc nowogardzkiej policji w utrzymaniu ładu
i bezpieczeństwa poprzez np. niedawne dofinansowanie zakupu radiowozów czy dodatkowe patrole piesze. Z
końcem kwietnia br. burmistrz Robert
Czapla podpisał porozumienie z zastępcą Komendanta Wojewódzkiego
Policji Markiem Jasztalem na przekazanie środków z budżetu Gminy
Nowogard pokrywających część bieżących kosztów funkcjonowania KPP w Goleniowie, z
przeznaczeniem na dofinansowanie Komisariatu Policji w Nowogardzie, a konkretnie na dodatkowe patrole piesze funkcjonariuszy policji na terenie Gminy
Nowogard.
Na terenie Gminy Nowogard pojawiły się już dodatkowe patrole policji.- Niebawem zaczynają się wakacje,
chcemy więc maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży, co jest ważnym powodem zwiększenia patroli policji – mówi burmistrz Robert Czapla.
Od kwietnia br. sprawująca funkcję komendanta
nowogardzkiego Komisariatu kom. Dorota Zając dobrze ocenia współpracę z nowogardzkim ratuszem. –
Burmistrz jest bardzo ukierunkowany na zwiększenie
bezpieczeństwa gminy, oceniam naszą dotychczasową
współpracę z burmistrzem jako bardzo dobrą – mówi
kom. Dorota Zając.
Jak podkreśla, liczba patroli (z reguły dwuosobowych) zależy od aktualnych wydarzeń ale podobnie jak
w większości miast w kraju, odnotowywane są przy-

padki przestępczości w rodzinie. - Zauważam, na przestrzeni ostatnich kilku lat wzrost przestępstw związanych
z przemocą w rodzinie, natomiast jeśli
chodzi o inne rodzaje przestępczości,
jak rozboje, kradzieże czy włamania,
to w naszej gminie jest raczej bezpiecznie. Istnieje jednak zagrożenie,
jeśli chodzi o dzieci i młodzież, związane z narkotykami i alkoholem oraz
innymi używkami. Dodatkowe patrole policji są więc bardzo potrzebne mówi kom. Dorota Zając.
Częstsze patrole policji odbywają
się zwłaszcza w dni wolne od pracy i
w godzinach popołudniowych oraz nocnych, bowiem
wówczas zwykle odnotowywane są sytuacje związane
ze wspomnianymi zagrożeniami. - Od 1 lipca dodatkowych patroli będzie jeszcze więcej, nie tylko w weekendy ale też w tygodniu. Zbliża się okres wakacyjny,
większa liczba imprez miejskich jak np. „Lato z Muzami” czy we wrześniu, „Gminne Dożynki”. Tam też będzie więcej patrolujących funkcjonariuszy (nie zawsze
w mundurze). Warto też powiadamiać nas w przypadku zauważenia zagrożenia, np. przez Krajową Mapę Zagrożeń dostępną na stronie internetowej Policji - mówi
kom. Dorota Zając.
W ramach wzmocnienia bezpieczeństwa w gminie
burmistrz Robert Czapla przeznaczył łącznie 25 tys. zł
dla funkcjonariuszy odbywających staż adaptacyjny. W
przypadku niewykorzystania w pełni kwoty przeznaczonej na wyżywienie dla funkcjonariuszy odbywających staż adaptacyjny, pozostałe środki za obopólnym
porozumieniem mogą być przekazane na dodatkowe
patrole dla nowogardzkiej policji. (bs., fot.bs/nws)
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Podpisano umowę na podniesienie
standardu świetlicy w Sikorkach
W czwartek, 5 lipca br. w świetlicy wiejskiej w Sikorkach, burmistrz Robert Czapla, podczas spotkania
z mieszkańcami i sołtys Małgorzatą Kubiak, podpisał
umowę na wybudowanie zbiornika bezodpływowego
z instalacją kanalizacyjną oraz budowę w świetlicy pomieszczenia sanitarnego. W spotkaniu brali również
udział, kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów
UM, Adam Czernikiewicz oraz wykonawca.
- W wyremontowanej świetlicy w Sikorkach, brakowało jedynie części sanitarnej. Pozyskaliśmy pienią-

dze z Unii Europejskiej na wykonanie tego zadania. W
ogłoszonym przetargu wygrała firma z terenu Gminy
Nowogard – powiedział burmistrz Robert Czapla.
Sołtys wsi, Małgorzata Kubiak nie kryje zadowolenia. We wsi jest plac zabaw, boiska do piłki nożnej i piłki siatkowej oraz duża świetlica, w której prace związane z budowlą części sanitarnej ruszą za około dwa
tygodnie. Zakończenie planowane jest w sierpniu br.
Wykonawcą zadania jest Firma Usługowa Piotr Zarośliński. (bs. fot. bs/nws)

Spotkanie z pisarką - Mirosławą Górecką

22 czerwca w bibliotece odbyło się kolejne spotkanie członków DKK, a także innych przybyłych gości z
pisarką - Mirosławą Górecką.
Pani Mirosława pochodzi z Łobza, a na swoim
koncie posiada 3 książki. Rozmawiała o nich z nowogardzkimi czytelnikami podczas
piątkowego spotkania. Opowiedziała także o swojej przygodzie
z pisaniem i historiach powstania
książek. Uczestnicy zadawali pytania związane z powieściami, na
które pisarka chętnie odpowiadała. Wszystko przebiegało w miłej
atmosferze przy dobrej kawie. Na
spotkaniu była również możliwość zakupu książek autorki oraz otrzymania dedykowanego autografu.
Pani Mirosława otrzymała od biblioteki i czytelników pamiątkowy kwiat oraz ogrom życzeń na dalszą
twórczość pisarską.
Info własne MBP

www.nowogard.pl
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ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert na

„Elektroniczne znakowanie psów z terenu gminy Nowogard”.
Termin składana ofert upływa 19 lipca 2018 r. o godz. 12.00.
Szczegóły dotyczące postępowania znajdują się na stronie BIPu
www.nowogard.pl
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„Sobótkowe Cuda Wianki” za nami

W piątek, 29 czerwca br. w Nowogardzie, odbyła się miejska impreza plenerowa „Sobótkowe Cuda
Wianki”. Wydarzenie rozpoczął przemarsz barwnego korowodu ludowych zespołów z kilku krajów, od
nowogardzkiej fontanny na Plac Szarych Szeregów.
Wśród uczestników byli m.in. goście z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech i Ukrainy. Publiczność, zgromadzoną przed sceną powitał Burmistrz Nowogardu Robert
Czapla i dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury Aneta Drążewska.
Podczas imprezy zaprezentowali się m.in. laureaci Konkursu Piosenki Ludowej „Piękna nasza Polska
cała” oraz zespoły ludowe: Fritz-Reuter-Ensemble e.
V z Niemiec, Perlynka z Ukrainy, „Děčka z Buchlovic”,

The MacLennan Scottish Group, Zespół Pieśni i Tańca
Ziemi Goleniowskiej „Ina”.Wystąpiły również zespoły
ćwiczące swoje umiejętności pod okiem instruktorów
miejskiego domu kultury, m.in.: Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca, Animando i Wesoła Ferajna Rozstrzygnięty
został również „Konkurs na najpiękniejszy wianek sobótkowy”.
W trakcie imprezy otwarte były stoiska, w tym gastronomiczne. Organizatorzy przewidzieli także atrakcje dla najmłodszych i animacje ruchowe z instruktorem. Tegoroczne „Sobótkowe Cuda Wianki” zakończyło
widowisko laserowo – pirotechniczne. Organizatorami
wydarzenia byli: Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
oraz Nowogardzki Dom Kultury. (bs.fot. bs/nws)
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Sukcesy młodych piłkarzy
z Nowogardu

W piątek, 15 czerwca br., na stadionie Pogoni Szczecin odbył się 9. finał Mini Mundialu,
w którym wzięło udział 40 szkolnych drużyn. Rozgrywka rozpoczęła się o godz 9 na stadionie Pogoni Szczecin.
Wcześniej jednak, rozegrane zostały eliminacje wśród
uczniów szkół podstawowych
z: Morynia, Wolina, Widuchowej, Dobrej, Kołbaskowa, Nowego Warpna, Nowogardu,
Międzyzdrojów, Kalisza Pomorskiego, Drawska Pomorskiego
i Gryfina. Turniej rozgrywany
był w dwóch kategoriach wiekowych: klas III-IV i V-VI szkół
podstawowych. Do finału
szczecińskiego awansowały po dwie najlepsze drużyny
z każdej kategorii oraz dwie drużyny z trzecich miejsc z
tzw. dziką kartą. W finale zagrają też dzieci z niemieckiego FC Schwedt. Nie zabrakło również drużyn z Nowogardu.
Tegoroczny Mini Mundial był rekordowy. Wzięło w
nim udział 12 gmin i prawie 1500 uczniów.
A oto lista najlepszych drużyn w swych kategoriach:
GRUPA MŁODSZA:
I. CZARNOGÓRA SP 2 GRYFINO
II. JAPONIA SP KALISZ POMORSKI
III. SENEGAL SP2 NOWOGARD
GRUPA STARSZA:
I. PANAMA SP MORYŃ
II. USA SP ŻABNICA
III. HOLANDIA SP KALISZ POMORSKI
Wszystkim gratulujemy wyników.
***
W niedzielę, 24 czerwca br., na obiekty stadionu
Floriana Krygiera zjechali się zawodnicy, rodzice oraz
trenerzy ze wszystkich ośrodków Pogoń Szczecin Football Schools, by wspólnie uczestniczyć w piłkarskich
rozgrywkach. Łącznie w turnieju wzięło udział około
trzystu zawodników oraz zawodniczek.

Najstarszymi uczestnikami turnieju byli zawodnicy
z rocznika 2005/2006. W tych rozgrywkach wystąpiły
cztery zespoły, łącznie strzelono 56 bramek, a wyróżnieni zostali:
Najlepszy strzelec - Bartek Ciechanowski
Najlepszy zawodnik - Olaf Chorążewicz
Najlepszy bramkarz - Radosław Błażejczyk
Klasyfikacja najlepszych drużyn:
1. PSFS Zalew Stepnica
2. PSFS Nowogard
3. PSFS Dobra Szczecińska
4. PSFS Olimp Gościno
Z kolei w rozgrywkach rocznika 2007/08 wystąpiło
10 zespołów. Łącznie strzelono 128 bramek, a wyróżnienie otrzymali:
Najlepszy strzelec - Jakub Łuczak (Nowogard)
Najlepszy zawodnik - Zoran Fate
Najlepszy bramkarz - Alfred Kusz
Klasyfikacja najlepszych drużyn:
1. PSFS Przecław
2. PSFS Nowogard
3. PSFS Zalew Stepnica I
4. PSFS Lipiany
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W kategorii 2009/2010 wystąpiło również 10 zespołów. Łącznie strzelono 139 bramek, a wyróżniono
trzech najlepszych zawodników :
Najlepszy strzelec - Adam Grudziński
Najlepszy zawodnik - Marcel Stasiowski
Najlepszy bramkarz - Jakub Cieślak
Klasyfikacja najlepszych drużyn:
1. PSFS Łabędzi Widuchowa
2. PSFS Flota Świnoujście I
3. PSFS Szczecin I
4. PSFS Lipiany
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Wszystkim nowogardzkim zawodnikom serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
***
Miło nam też poinformować, że Pogoń Szczecin Football Schools nawiązała współpracę z naszą Gminą i
chce ją w rozszerzyć m.in. organizując w wakacje otwarte darmowe treningi dla dzieci z terenu Gminy Nowogard. Oferta sportowa na wakacje dla dzieci i młodzieży
została w ten sposób poszerzona. Zachęcamy już dziś
do udziału w otwartych treningach oraz w pozostałych
imprezach sportowych na terenie Gminy Nowogard
(http://nowogard.pl/sportowe-wakacje). (ps)
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Blisko 300 zawodników
w II Maratonie Szosowym Spectrumbike
im. Pawła Zugaja

23 czerwca br., w Nowogardzie odbył się II Maraton Szosowy Spectrumbike im. Pawła Zugaja. W zawodach, organizowanych po raz kolejny dla fanów sportów rowerowych, wystartowało niemal 300 zawodników m.in. z terenu województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i pomorskiego.
Organizatorami głównymi wydarzenia byli, Spectrum
Bike i Burmistrz Nowogardu Robert Czapla. W czasie
kilkugodzinnej imprezy, poza wyścigami rowerzystów,
przewidziano też m.in. atrakcje dla dzieci oraz fitness.
Rowerzyści wystartowali na trzech dystansach: Towarzyskim (38 km), Mini (70 km) oraz Mega (111 km).
Starty rozpoczęły się punktualnie o godz. 9.00 na Placu
Szarych Szeregów. Sygnał do startu pierwszym grupom
zawodników dał burmistrz Robert Czapla. - Cieszymy
się, że dziś także startują zawodnicy, którzy brali udział
w poprzedniej edycji maratonu – mówi burmistrz.
Po kilku godzinach wyścigu, na scenie udekorowano najlepszych. Nagrody w imieniu Burmistrza Nowogardu, wręczał radny powiatu goleniowskiego Jerzy

Jabłoński. Organizator ufundował też 3 rowery, z których jeden trafił do nowogardzianina Michała Urtnowskiego.
W wyścigu „Towarzyskim” 1 miejsce wśród mężczyzn zajął Sawiński Krzysztof (Szczecin), 2 – Eljasik
Piotr (Szczecin), 3 – Balcerzak Paweł (Słupca). Wśród
pań: 1 miejsce – Kwaśniewicz Weronika z Goleniowa,
2 miejsce – Słapczyńska Marta z Kalisza Pom., 3 miejsce – Wydra Ilona ze Śwonoujścia. Wśród najlepszych
zawodników z Nowogardu, 4 miejsce wywalczył Sienkiewicz Janusz, 7 miejsce – Serafin Sławomir, 8 miejsce – Dobrowolski Krzysztof, 9 – Pawlik Krzysztof, 13
– Gwiazdowski Roman, 15 – Morawski Mirosław, 16
– Pietruszewski Wiesław, 18 – Szulejko Dariusz, 20 –
Stelmaszak Marek, 21 – Furmańczyk Sebastian. Wśród
pań najlepszą zawodniczką z Nowogardu na dystansie
„Towarzyskim” była Dobrzańska Patrycja (8 miejsce)
oraz Furmańczyk Anna (9 miejsce).
W wyścigu „Mini – inny” 1 miejsce zajął Lipiński Sławomir z Nowogardu, 2 miejsce – Maksimowicz Krzysz-
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tof z Gryfic, 3 miejsce – Siełacz Sławomir z Płot. Wśród
pań: 1 miejsce zajęła Betlewska Renata ze Słupska, 2
miejsce – Mucha Bogumiła z Niechorza, 3 miejsce –
Węcławik Grażyna ze Stargardu. Wśród najlepszych
zawodników z Nowogardu, oprócz Lipińskiego Sławomira, na miejscu 6 – Dobrzański Paweł oraz Urtnowski
Michał (8 miejsce). Wśród pań z Nowogardu najlepszymi były: Pietruszewska Iwona (4 miejsce) oraz Limanowska Lucyna (6 miejsce).
Na dystansie „Mini – Szosowy” 1 miejsce zajął Janic
Łukasz z Nowogardu, 2 miejsce – Stankiewicz Tomasz
ze Stargadu, 3 miejsce – Zachacz Andrzej z Węgorzyna.
Wśród pań: 1 miejsce – Szostowicz Monika ze Stargardu, Gajtkowska Jolanta ze Szczecina, 3 miejsce – Howis
Małgorzata ze Stargardu.Wśród najlepszych zawodników z Nowogardu znaleźli się: Krause Robert (9 miejsce), Ledzion Artur (10 miejsce), Krause Jakub (13 miejsce), Fecak Jacek (30 miejsce), Szkołuda Zbigniew (37
miejsce), Ziółkowski Marek (41 miejsce), Pietruszewski
Janusz (44 miejsce), Ciechanowski Radosław (51 miejsce), Krugły Paweł (60 miejsce), Jaszcz Jakub (82 miejsce). Wśród pań z Nowogardu 6 miejsce zajęła Urtnowska Anna oraz Mikołajczyk Marlena (13 miejsce).
W wyścigu „Mega – inny” 1 miejsce zajął Kurlapski
Mariusz ze Świdwina, 2 miejsce – Zając Remigiusz ze
Świnoujścia, 3 miejsce – Cichocki Paweł ze Szczecina.
Wśród mieszkańców Nowogardu: 5 miejsce – Burewicz
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Tadeusz, 9 miejsce – Wierzchoń Aleksy, 13 miejsce –
Fecak Grzegorz. Wśród pań w tej kategorii zwyciężyła
Zadworna Urszula z Gryfic.
W kategorii „Mega – Szosowy” 1 miejsce wywalczył
Harbacewicz Franciszek z Goleniowa, 2 miejsce – Bętlewski Henryk ze Słupska, 3 miejsce – Przybyłek Grzegorz
z Gryfic. Wśród pań: 1 miejsce zajęła Załoga – Sikorska
Agnieszka ze Śwnoujścia, 2 miejsce – Walkowiak Agata
ze Szczecina i 3 miejsce, mieszkanka Nowogardu (jedyna
reprezentująca miasto gospodarzy) Kubicka Małgorzata.
Pełna lista wyników na stronie:http://sts-timing.
pl/event/ii-supermaraton-rowerowy-spectrumbikenowogard-im-pawla-zugaja/
(bs, fot.: bs/nws)

www.nowogard.pl
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Konkurs na projekt logo obchodów
100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości rozstrzygnięty

Znamy zwycięzcę „Konkursu na
projekt logo obchodów 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości” – jest nim Ksawery Końka z
Nowogardu. Autor logo, które będzie oficjalnym znakiem graficznym
wydarzeń z kalendarza projektu
„Niepodległa”, wygrał bon o wartości 1000 zł ufundowany przez Burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę.
Do „Konkursu na projekt logo obchodów 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości” zgłoszono siedemnaście prac.
Projekty oceniła komisja konkursowa, w składzie: Kamila
Siedlecka – instruktor pracowni malarskiej NDK, Andrzej

Sawicki – grafik, przedstawiciel UM
w Nowogardzie oraz Mateusz Marszalec – specjalista ds. promocji i
organizacji imprez w NDK. Zwycięska
praca autorstwa Ksawerego Końki,
znajdzie się na plakatach i grafikach
promujących wydarzenia w ramach
projektu „Niepodległa”. Do listopada
2018 r. w ramach „Niepodległej” w
naszej gminie odbędą się różnorodne spotkania, gry terenowe, marsze,
konkursy, wieczornice związane z historią naszej Ojczyzny – jest ich już ponad pięćdziesiąt!
Organizatorami konkursu byli: Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz Nowogardzki Dom Kultury.
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www.nowogard.pl
AKTUALNOŚCI * PRZETARGI * INFORMACJE * ZDJĘCIA

Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski
przyjmują w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00; 14.00 - 15.30.
Sekretarz Gminy Ryszard Bulowski
przyjmuje pn-pt w godz. 7.30 - 15.30
Przewodniczący RM przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30.
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów
odbywa się w Wydziale Kancelarii, pl. Wolności 1, I piętro, pok. nr 8,
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
Wydawca: GMINA NOWOGARD
Redaktor naczelny: Piotr Suchy
Nakład: 2500 egz.
Adres: Redakcja „Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe”
72-200 Nowogard, pl. Wolności 1
tel. 91 39 27 240 , 91 39 26 200/201 w. 505
Kontakt: psuchy@nowogard.pl
Strona www.nowogard.pl
Łamanie tekstu i druk
Laser-Graf, 09-400 Płock, Kostrogaj 1
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów
oraz zmiany tytułów.

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie,
pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7; Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; Handel Art.-Spożywczo-Przemysłowe Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego
3A; Miejska Biblioteka Publiczna, pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO
BP S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef Sosnowski – sklep,
ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep „Banan”,
ul. Boh. Warszawy 103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh.
Warszawy 44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17; Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14; „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a; Market „Polo”,
ul. 700-lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; Sklep
Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8;
Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a;
Zakład Karny, ul. Zamkowa 7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, ul. Leśna 6c; Sklep spożywczy Emilia Biegajło, ul. Gen Bema
40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42; ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; Sklep
„OLIWER” Anna Wiśniewska ul. Bema 58, Salon fryzjerski M. Kouhan, ul. 700-lecia 27B.
FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski Nowogard, pl. Wolności 9/7a;
REMO Rolety-Żaluzje-Tapety Janusz Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego 20; Komisariat Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep Spożywczo-Monopolowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Edmund Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a;
Pasmanteria „OLEŃKA”, ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS ul. Kościuszki 36; NZOZ Medyk
ul. Woj. Polskiego 6; „T.K.K. „MODA” ul. Bankowa; Sprzedaż Art. Spożywczych ul.
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Program
22. Festiwalu Lato z Muzami
Poniedziałek, 16 lipca 2018
10:00 FERNANDO

Wtorek, 17 lipca 2018
10:00 DZIECIAK RZĄDZI

| Kino Orzeł

13:00

15:30 NIEMIŁOŚĆ

| Kino Orzeł

18:30 TRZY BILLBOARDY ZA EBBING, MISSOURI

| Kino Orzeł

NA SEANS ZAPRASZA LIGA SUPERBOHATERÓW

„Wonder Girls”, reż. Anastazja Dąbrowska;
„Dziku”, reż. Kamila Chojnacka.

BLOK 2, 103 minuty
„Drżenia”, reż. Dawid Bodzak;
„Heimat”, reż. Emi Buchwald;

„Atlas”, reż. Maciej Kawalski;
„Users”, reż. Jakub Piątek.

15:30 KONKURS FILMOWA MŁODA POLSKA

| Kino Orzeł
BLOK 3, 70 minut
„Córka”, reż. Mara Tamkovich;
„Odbicie”, reż. Emilia Zielonka;
„Kobieta budzi się rano”, reż. Olga Chajdas.

| Kino Orzeł

| Kino Orzeł

| Kino Orzeł

| Plac przed NDK

PAPUSZA

| Kino Orzeł
FILM LAUREATÓW LAURU CISOWEGO 2018
REŻYSERIA: Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze
OBSADA:
Jowita Budnik, Zbigniew Waleryś,
Antoni Pawlicki
PO SEANSIE SPOTKANIE Z REŻYSER JOANNĄ KOS-KRAUZE
I AKTORKĄ JOWITĄ BUDNIK

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
FESTIWALU
| Kino Orzeł

PO SEANSIE SPOTKANIE Z AUTOREM
Szwajcaria/Polska/Austria 2017, 94 minuty
ZDJĘĆ DO FILMÓW PIOTREM JAXĄ
POKAZ PRZEDPREMIEROWY
REŻYSERIA: Greg Zgliński
OBSADA: Birgit Minichmayr, Philipp Hochmair, Mona Petri

Wręczenie HONOROWEGO
LAURU CISOWEGO

za reżyserskie osiągnięcia dla

Joanny Kos-Krauze
i Krzysztofa Krauze

Monodram SUPERMENKA
z udziałem Jowity Budnik

* z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w sali widowiskowej wejście na Uroczyste
Rozpoczęcie Festiwalu tylko za okazaniem zaproszenia. Bezpłatne zaproszenia
do odbioru w sekretariacie NDK od 16 lipca 2018 r. Liczba miejsc ograniczona!
Więcej informacji na: www.festiwal.ndk.pl.

22:00 KOCHANIE, CHYBA CIĘ ZABIŁEM

| Scena plenerowa
Polska 2014, 90 minut
REŻYSERIA: Jakub Nieścierow
OBSADA: Zbigniew Zamachowski, Marcin Korcz, Arkadiusz Jakubik

Sobota, 21 lipca 2018
09:30 COCO

| Kino Orzeł

USA 2017, 105 minut.
Po seansie zapraszamy na:

AKTYWNE WARSZTATY Z LIGĄ SUPERBOHATERÓW
| Plac przed NDK

12:00

OKNA, OKNA
| Kino Orzeł
POKAZ PRZEDPREMIEROWY!
Polska 2018, 62 minut
REŻYSERIA: Wojciech Solarz
OBSADA:
Wojciech Solarz, Robert Jarociński, Anna Smołowik
PO SEANSIE ROZMOWA Z REŻYSEREM I ODTWÓRCĄ GŁÓWNEJ ROLI WOJTKIEM SOLARZEM

14:30

Seans filmu: WIELKA MAJÓWKA

Seans filmu z udziałem
Zbigniewa Zamachowskiego

Niedziela, 22 lipca 2018
09:30 KLASYKA DLA DZIECI: SHREK

Polska 2017, 113 minuty
| Kino Orzeł
REŻYSERIA: Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze
OBSADA:
Jowita Budnik, Eliane Umuhire
PO SEANSIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE Z ODTWÓRCZYNIĄ GŁÓWNEJ ROLI JOWITĄ BUDNIK

16:30 Koncert

| Scena przy NDK

TRIO LUIGI PAGANO

18:00 ATAK PANIKI

Polska 2017, 99 minut
| Kino Orzeł
REŻYSERIA: Paweł Maślona
OBSADA:
Dorota Segda, Artur Żmijewski, Aleksandra Pisula
PO SEANSIE PLANOWANE JEST SPOTKANIE Z TWÓRCAMI FILMU

20:00 WERNISAŻ WYSTAW

AKTYWNE WARSZTATY Z LIGĄ SUPERBOHATERÓW

12:00 CICHA NOC

| Kino Orzeł
Polska 2017, 100 minut
REŻYSERIA: Piotr Domalewski
OBSADA: Dawid Ogrodnik, Tomasz Ziętek, Jowita Budnik
PO SEANSIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE Z REŻYSEREM FILMU PIOTREM DOMALEWSKIM

15:30 SPOTKANIE Z GWIAZDĄ
17:00
ź
ź
ź
ź

| Plac Wolności

Polska 2003, 86 minut

| Scena przy NDK

| Kino Orzeł
Recital ZBIGNIEWA ZAMACHOWSKIEGO „Nie tylko o miłości”
Podsumowanie warsztatów fotograficznych
„Jeden dzień z życia festiwalu”
Filmowa Kronika Festiwalowa od Ligi Superbohaterów
Finał konkursu Filmowa Młoda Polska

* z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w sali widowiskowej wejście na Uroczyste
Zakończenie Festiwalu tylko za okazaniem zaproszenia. Bezpłatne zaproszenia
do odbioru w sekretariacie NDK od 18 lipca 2018 r. Liczba miejsc ograniczona!
Więcej informacji na: www.festiwal.ndk.pl.

20:00 OFICJALNE ZAKOŃCZENIE FESTIWALU
| Scena przy NDK

Występ kabaretu

| Scena przy NDK

23:00 Seans filmu: ZMRUŻ OCZY

WIDOWISKO PLENEROWE | Scena przy NDK
uczestników warsztatów artystycznych ARTeria

18:00 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE FESTIWALU

21:00 Koncert ETNA KONTRABANDE

Widowisko plenerowe KOROWÓD TAŃCA

| Kino Orzeł

ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI:
ARTYSTA PRAWDZIWY

| Foyer Nowogardzkiego Domu Kultury

22:15

| Kino Orzeł

USA 2001, 90 minut.
Po seansie zapraszamy na:

PTAKI ŚPIEWAJĄ W KIGALI

UCZESTNIKÓW 21. PLENERU MALARSKIEGO
I WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH ARTERIA

| Scena przy NDK

- film krótkometrażowy

ZWIERZĘTA

| Scena plenerowa

AKTYWNE WARSZTATY Z LIGĄ SUPERBOHATERÓW

Koncert zespołu
MACIEJ MIECZNIKOWSKI
& LESZCZE

18:30 Z MIASTA ŁODZI

Polska 1969, 17 minut, REŻYSERIA: Krzysztof Kieślowski

Polska 2014, 94 minut,
REŻYSERIA: Michał Otłowski,
OBSADA: Jowita Budnik, Sebastian Fabijański, Mariusz Bonaszewski

OFICJALNE OTWARCIE
FESTIWALU

| Kino Orzeł

BLOK 4, 80 minut
„Sweet Home Czyżewo”, reż. Jakub Radej;
„Relax”, reż. Agnieszka Elbanowska; „1410”, reż Damian Kocur.

Seans filmu JEZIORAK z udziałem Jowity Budnik

20:00

15:30 KONKURS FILMOWA MŁODA POLSKA

PO SEANSIE SPOTKANIE
Z REŻYSER FILMU MARTĄ PRUS

USA 2017, 109 minut
Po seansie zapraszamy na:

| Kino Orzeł

13:00 KONKURS FILMOWA MŁODA POLSKA

| Kino Orzeł

BLOK 1, 83 minuty
„Na drodze”, reż. Bartosz Nowacki;
„Wakacje”, reż. Filip Bojarski;

| Kino Orzeł

| Scena plenerowa

USA 2017, 89 minut

NA SEANS ZAPRASZA LIGA SUPERBOHATERÓW

2

| Kino Orzeł

Czwartek, 19 lipca 2018
10:00 KAPITAN MAJTAS: PIERWSZY WIELKI FILM

| Kino Orzeł

13:00 KONKURS FILMOWA MŁODA POLSKA

18:00

18:30 WIEŻA. JASNY DZIEŃ.
22:00 NA GRANICY

USA 2017, 96 minuty

13:00

| Kino Orzeł

Polska 2016, 98 minut
REŻYSERIA: Wojciech Kasperski
OBSADA: Marcin Dorociński, Andrzej Chyra, Andrzej Grabowski

Środa, 18 lipca 2018
10:00 GRU, DRU I MINIONKI

Piątek, 20 lipca 2018
10:00 AUTA 3

15:30 TWARZE, PLAŻE

PO SEANSIE SPOTKANIE: „DOKĄD ZMIERZA POLSKIE KINO?”

| Scena plenerowa

Polska 2010, 99 minut
REŻYSERIA: Anna Kazejak
OBSADA: Paweł Małaszyński, Olga Bołądź, Cezary Pazura

22:00 Seans filmu SZCZĘŚCIE

| Kino Orzeł

Polska 2017, 106 minut
REŻYSERIA: Jagoda Szelc
OBSADA: Anna Krotoska, Małgorzata Szczerbowska, Anna Zubrzycki

USA/Wielka Brytania 2017, 121 minuty
REŻYSERIA: Martin McDonagh
OBSADA: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell

POKAZ PRZEDPREMIEROWY
Polska, Niemcy, Finlandia 2017, 74 minuty
REŻYSERIA: Marta Prus

Szwecja/Dania/Finlandia 2017, 100 minut
REŻYSERIA: Janus Metz
OBSADA: Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf, Stellan Skarsgard

PREMIERA W REGIONIE I POKAZ PRZEDPREMIEROWY!
Francja 2017, 89 minut
REŻYSERIA: Agnes Varda, JR

Rosja/Francja/Niemcy/Belgia 2017, 127 minut
REŻYSERIA: Andriej Zwiagincew
OBSADA: Aleksiej Rozin, Marjana Spiwak, Matwiej Nowikow

18:30 OVER THE LIMIT

NA SEANS ZAPRASZA LIGA SUPERBOHATERÓW
BORG/MCENROE. MIĘDZY ODWAGĄ A SZALEŃSTWEM

13:00

| Kino Orzeł

USA 2017, 104 minuty
REŻYSERIA: James Franco
OBSADA: James Franco, Dave Franco, Seth Rogen

22:00 SKRZYDLATE ŚWINIE

| Kino Orzeł

USA 2017, 97 minuty

USA 2017, 108 minut

NA SEANS ZAPRASZA LIGA SUPERBOHATERÓW
THE DISASTER ARTIST

*

CIACH

POZA GALĄ OTWARCIA I ZAMKNIĘCIA WSTĘP NA WSZYSTKIE WYDARZENIA FESTIWALU
„LATO Z MUZAMI” JEST WOLNY
** ORGANIZATORAMI WYDARZENIA SĄ: BURMISTRZ NOWOGARDU
ORAZ NOWOGARDZKI DOM KULTURY
*** ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PROGRAMIE
**** FOTOGRAFIE WYKONANE PODCZAS WYDARZENIA ZOSTANĄ WYKORZYSTANE NA STRONIE
INTERNETOWEJ I W SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH ORGANIZATORA

www.festiwal.ndk.pl
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla
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