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 W miniony piątek w obecneości wiceburmistrza 
Nowogardu Jacka Rafińskiego oficjalnie otwarty zo-
stał plac zabaw w miejscowości Bieńczyce.
 Miejsce, w którym plac zabaw został urządzony, 
zmieniło się nie do poznania. Do niedawna teren po-
rastały drzewka i krzewy, teraz pojawiły się koloro-
we, a jednocześnie bezpieczne urządzenia zabawo-
we dla dzieci - zestaw sprawnościowy, zjeżdżalnia, 
huśtawka i sprężynowiec. Wszystko jest oczywiście 
ogrodzone, ustawiono też ławeczkę i kosz na śmieci, 

Plac zabaw w Bieńczycach gotowy

dzieci z Bieńczyc mogą więc bawić się do woli, a ich 
rodzice mają gdzie usiąść. Zadowolenia nie ukry-
wał więc sołtys Rafał Żurek, a obecne na otwarciu 
mieszkanki wsi zapowiadały, że przy placu urządzą 
wkrótce klomb z kwiatami. Inwestycja, wykonana 
kosztem blisko 30 tysięcy złotych, będzie więc bień-
czynian integrować nie tylko przez zabawę.
 Plac zabaw został wybudowany za pieniądze 
z budżetu gminy przy wsparciu funduszy z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Paweł Botarski
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 Strażacy z OSP Osowo otrzymali 6 kompletów 
ubrań specjalnych US-07 składających się z kurt-
ki długości 3/4 i spodni, wykonanych z tkaniny 
zewnętrznej w kolorze piaskowym, tkaniny wo-
doodpornej (membrany), podszewki i warstwy ter-
moizolacyjnej, posiadających dodatkowe wzmoc-
nienia na kolanach z tkaniny kevlar powlekanej 
silikonem koloru czarnego oraz szelki spodni z płyn-
ną regulacją długości. 
 W dniu 22 maja zostały przekazane nowe mun-
dury dla Druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Osowie. Mundury są lżejsze od poprzednich i nie 

Strażacy otrzymali 
mundury

SPOTKANIE CZŁONKÓW
PSD KOŁA NOWOGARD

 Ze względu na poprawę sytuacji oraz znosze-
nie obostrzeń związanych z pandemią koronawi-
rusa Zarząd PSD Koła Nowogard podjął decyzję 
o wznowieniu cyklicznych spotkań członków na-
szego koła. Spotkania będą się odbywały z za-
chowaniem limitu uczestników i przy ścisłym 
uwzględnieniu wytycznych sanitarnych. Plano-
wane przez władze znoszenie obostrzeń dopusz-
cza nam możliwość podjęcia ograniczonej dzia-
łalności z udziałem większej ilości osób. Od dnia 
28.05 br. w pomieszczeniach zamkniętych dla 
50 osób, przy czym do tego limitu nie wliczają się 
osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19.

 Jednocześnie informujemy, że rozpoczniemy 
X edycję Nowogardzkiej Szkoły Cukrzycy. O ter-
minach wykładów członkowie PSD Koła Nowo-
gard oraz mieszkańcy Gminy Nowogard zostaną 
powiadomieni. W związku z trwającą pandemią 
i obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi 
uczestników naszych działań prosimy o posia-
danie przy sobie dokumentu potwierdzającego 
otrzymanej szczepionki na Covid-19.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD

Oddziału Zachodniopomorskiego

utrudniają ruchów podczas akcji. Dzięki nowemu 
umundurowaniu strażacy będą bezpieczniejsi. W 
spotkaniu, podczas którego oficjalnie przekazano 
mundury uczestniczył burmistrz Robert Czapla, za-
stępca Jacek Rafiński, komendant gminny OSP Artur 
Konior, Strażacy z OSP Osowo. Koszt zakupu nowego 
umundurowania to 9.594,00 zł.
 Podczas wizyty był również czas zobaczyć jak 
sprawuje się nowy samochód ratowniczo- gaśniczy 
warty blisko 1 milion złotych, kupiony i przekazany 
strażakom w zeszłym roku.

Marcin Gręda
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 Klemensik Pakulski dopiero 
co skończył roczek. W lutym 
świętował pierwsze urodzinki. 
Jeszcze wtedy rodzice nie wie-
dzieli, jak trudna walka czeka 
ich ukochanego synka. Kosz-
mar zaczął się 18 marca. Dia-
gnoza - ostra białaczka limfo-
blastyczna typu B - zabrzmiała 
tak, jakby świat im się zawalił. 
Ale nie poddają się, każdego 
dnia walczą o życie synka. Ak-
tualnie Klemensik poddawany 
jest leczeniu w Uniwersyteckim 
Centrum Medycznym w Gdań-
sku na Oddziale Hematologii 
Dziecięcej. Chłopiec leczony 
jest chemioterapią, która po-
woduje dodatkowo powikłania 
i infekcję. Przechodzi szereg 
badań a także  poddawany jest 
cyklicznie punkcjom i biopsji 
szpiku, który określa stadium 
choroby. Rodzice wierzą, że ich 
mały wojownik pokona choro-
bę, która jest ciężka, kosztowna 
i długotrwała. Niestety mimo, 
że leczenie jest refundowane, 
koszt dodatkowych leków, spe-
cjalistycznego wyżywienia, re-
habilitacji, sprzętu medyczne-
go oraz częstych dojazdów do 
kliniki celem zapewnienia od-
powiednich  środków do życia 
dziecka pochłania krocie. Stąd 
prośba o wsparcie. Klemensik 
przynależy do Fundacji na któ-
rą można wpłacać darowiznę: 

Mały
wojownik 

prosi
o pomoc!

Fundacja Avalon: 
nr konta: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

W tytule wpłaty należy wpisać:
Pakulski, 14914

Prowadzona jest również zbiórka na stronie: 
https://zrzutka.pl/klemensik

Klemensik wraz z rodzicami bardzo dziekuje za okazałą pomoc 
i wsparcie. Dziękuję za zamieszczenie powyższej informacji i 

pozdrawiam, Karol Pakulski
Tel. 727 569 687
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Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie część radnych PiS oraz NOWA rozpowszechniają niepokojące informacje o rze-
komych nadużyciach w procesie nabycia przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 
nieruchomości zakupionej od gminy w drodze przetargu nieograniczonego czyli ogólnodostępne-
go dla mieszkańców Polski jak i cudzoziemców.

Ze względu na medialny charakter sprawy i dobro interesu publicznego pragniemy zachować 
daleko idącą transparentność i przekazać Państwu rzetelne i sprawdzone informacje.

Przetarg był przygotowany przez pracowników i kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami, Geodezji i Rolnictwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami i na mocy tychże przepisów 
Skarbnik Gminy nie mógł i nie brał udziału w tych pracach. Ponadto powyższy przetarg został 
ogłoszony w sposób zapewniający bardzo szeroki zasięg terytorialny tj. strona Biuletynu Informa-
cji Publicznej, prasa oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

Przetarg miał miejsce w 2009 roku, jego przedmiotem była sprzedaż działki rolnej powierzchni 
0,8126 ha. niezabudowanej położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard. Z posiadanej dokumentacji 
przetargowej wynika, że przystąpiło do niego 3 oferentów. Wartość rynkowa prawa własności 
nieruchomości ustalona w operacie szacunkowym sporządzonym przez licencjonowanego rze-
czoznawcę majątkowego, wynosiła 102 306, 00 zł, natomiast w wyniku licytacji najwyższa cena 
uzyskana to 103 406,00 zł plus należny podatek VAT, która w całości została zapłacona a nie jak 
twierdzą niektórzy Radni PIS i NOWA że zakupiona została za 10% wartości. Należy przy tym 
zaznaczyć, że brak badań geologicznych w żaden sposób nie miało wpływu na wartość nierucho-
mości rolnej.
Nabywca wypełnił wszystkie warunki umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, stąd brak 
było podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie wyegzekwowania kary określonej w umo-
wie sprzedaży w/w nieruchomości i wszelkie spekulacje w tej sprawie należy uznać za bezpod-
stawne.

Gmina Nowogard jest poddawana kompleksowym kontrolom Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w zakresie gospodarki finansowej w tym gospodarowania mieniem. Z protokołów pokontrolnych 
wynika, że zbywanie i nabywanie nieruchomości w Gminie Nowogard nie budziło i nie budzi ja-
kichkolwiek zastrzeżeń bądź wątpliwości organu nadzoru finansowego.
Wyrażamy nadzieję, że czynności podjęte przez właściwe organy wyjaśnią wszelkie wątpliwości 
w przedmiotowej sprawie.

Zastępca Burmistrza
Jacek Rafiński

Oświadczenie gminy Nowogard
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 W dniu 8 czerwca br., w budynku nowogardzkie-
go ratusza, miało miejsce posiedzenie Komisji Rewi-
zyjnej Rady Miejskiej w Nowogardzie. Obecni byli 
wszyscy członkowie komisji, a także zastępca burmi-
strza Jacek Rafiński i skarbnik Marcin Marchewka.
 Głównym wnioskiem, nad którym komisja obra-
dowała i głosowała, dotyczył sprawozdania z wyko-
nania budżetu za rok 2020 i co za tym idzie, udziele-
nia burmistrzowi Robertowi Czapli absolutorium.
 Po krótkim wprowadzeniu, przewodniczący ko-
misji Dariusz Kielan (Nowa), przeszedł do meritum 
sprawy. Radni nie podjęli żadnej dyskusji ani nad 
sprawozdaniem, ani nad udzieleniem absolutorium, 
lecz punkt po punkcie głosowali. I tak:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 
zostało przyjęte. Radni głosowali następująco:
Od głosu wstrzymali się: Dariusz Kielan (Nowa), Zbi-
gniew Ceranka (Nowa) i Dariusz Olejnik (PiS). Zaś 
za głosowali: Jacek Jankowski (SLD) i Jacek Wierny 
(SLD.).
2. Następnym punktem było przyjęcie wniosku ko-
misji rewizyjnej o udzielenie burmistrzowi absoluto-
rium. I tak: od głosu wstrzymali się: Dariusz Kielan 
(Nowa) i Zbigniew Ceranka (Nowa).
Przeciw był Dariusz Olejnik (PiS), zaś za udzieleniem 
głosowali: Jacek Jankowski (SLD) i Jacek Wierny (SLD).

Jest wniosek Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Nowogardu

 Ostatecznie Komisja Rewizyjna przyjęła spra-
wozdanie, a także rekomenduje Radzie Miejskiej w 
Nowogardzie wniosek o głosowanie za udzieleniem 
absolutorium burmistrzowi Robertowi Czapli za wy-
konanie budżetu gminy za rok 2020.
 Na najbliższej sesji przekonamy się, czy wniosek 
komisji znajdzie poparcie u większości radnych. Do-
tychczas historia pokazywała, że komisja swoje, a 
Rada swoje. Poczekamy i się przekonamy.
 Stanowisko i wniosek Komisji Rewizyjnej w spra-
wie absolutorium, po podpisaniu przez wszystkich 
członków, został przesłany do zaopiniowania Regio-
nalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

PS

 Jak wiemy temat chorób otępiennych jest ważnym problemem społecznym. Dziś w naszym 
kraju ponad 500 tysięcy osób żyje z otępieniem, w tym 300 tysięcy z chorobą Alzheimera, pro-
gnozy wskazują, że za 25 lat będzie ich dwa razy więcej. Problem dotyczy przede wszystkim osób 
starszych, w wieku powyżej 60-65 lat; im człowiek starszy, tym większe jest ryzyko pojawienia się 
objawów otępienia. Szacuje się, że wśród osób najstarszych, po 80 roku życia, co piąta osoba ma 
objawy demencji. 
 Dlatego też w imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich i Alzheimer Polska serdecznie zaprasza-
my do zapoznania się z materiałami kampanii informacyjno- edukacyjnej „Alzheimer- rozumiem- 
wspieram”, która ma na celu zwiększenie wiedzy o chorobach otępiennych, w tym o chorobie 
Alzheimera, a także o osobach żyjących z chorobą otępienną i ich opiekunów rodzinnych.
Więcej informacji u pani Justyny Wiącek pracownika Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Justyna Wiącek

Kampania informacyjna
„Alzheimer-rozumiem-wspieram”
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 Zastępca burmistrza Jacek Rafiński odwiedził 
międzygminne schronisko dla bezdomnych zwierząt 
w Sosnowicach, aby sprawdzić warunki w jakich 
przebywa tam 27 nowogardzkich czworonogów. Wi-
zyta była połączona z konferencją prasową, podczas 
której omówiono jak funkcjonuje schronisko oraz co 
dzieję się ze zwierzętami tam trafiającymi. Podczas 
spotkania przekazano również karmę dla psów któ-
rą pozyskano od sponsora firmy Zew Natury i pra-
cowników Urzędu Miejskiego. Spotkanie zakończyło 
się wyprowadzeniem czworonogów na długi spacer.
 Zastępca burmistrza Jacek Rafiński podkreślał 
w trakcie spotkanie, że cieszą go warunki w jakich 
przebywają psiaki. Zachęcał również, aby przyjechać 
do schroniska i pomagać jako wolontariusze. Być 
może ktoś pokocha jakiegoś pieska, który stanie się 
nowym członkiem rodziny.
 Sosnowickie schronisko funkcjonuje od stycznie 
2007 roku. Znajdują się tam 33 boksy dla psów bez 
wybiegu, 20 boksów z wybiegami, 7 boksów prze-
znaczonych na kwarantanne, plac zabaw oraz 4 wy-
biegi dla psów. Schronisko współpracuje z gminą No-
wogard na zasadzie porozumienia międzygminnego 
z dnia 5 czerwca 2017 roku dzięki czemu bezdom-

Wizyta w schronisku
dla bezdomnych zwierząt

ne zwierzęta z naszej gminy mają zapewnionych 20 
miejsc. Psy będące pod opieką schroniska posiadają 
aktualne szczepienia te obowiązkowe i dodatkowe. 
Są odrobaczane i odpchlone. Poddane są również 
zabiegom kastracji i sterylizacji.
 W schronisku jest możliwość wyprowadzania co-
dziennie psów na spacer od poniedziałku do piątku 
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JEŚLI WIDZISZ

PSA BŁĄKAJĄCEGO SIĘ...
JEŚLI WIDZISZ PSA BŁĄKAJĄCEGO SIĘ: Zdecy-
duj czy możesz zabezpieczyć sam zwierzę?(czy 
jest pozytywnie nastawione do Ciebie i czy Ty 
masz taką możliwość by zaopiekować się nim 
do czasu znalezienia właściciela)

JEŚLI TAK
- zabierz psa do siebie i rozpocznij poszuki-
wania właściciela oraz powiadom o tym wła-
ściwy Urząd Gminy - jeśli nawet decydujesz 
się na zabezpieczenie psa do czasu odnale-
zienia właściciela.

1. Upewnij się, że jest to zwierzę bezdomne.

a. sprawdź, czy zwierzę nie ma przy obro-
ży adresatki z numerem telefonu właściciela

b. popytaj okolicznych mieszkańców czy 
sprzedawców, czy nie kojarzą zwierzęcia 
i jego właściciela.

c. udaj się do najbliższej lecznicy weteryna-
ryjnej by sprawdzić czy nie ma czipa

d. wywieś ogłoszenia papierowe najlepiej 
z kolorowym zdjęciem w dozwolonych miej-
scach

e. zamieść post na portalach społecznościo-
wych typu facebook o znalezieniu psa - z po-
daniem miejsca, czasu i zdjęciem - wyślij je 
na grupy z danej okolicy oraz prześlij do nas:
https://www.facebook.com/Komunalne-
SchroniskoSosnowice - strona komunalna
https://www.facebook.com/SchroniskoSo-
snowice - strona wolontariuszy

BARDZO WAŻNE: Gdy już odnajdziesz właści-
ciela i pies wróci do domu - EDYTUJ post na 
fb i pościągaj ogłoszenia papierowe z okolicy. 

JEŚLI NIE
- zgłoś do właściwego Urzędu Gminy fakt błą-
kania się zwierzęcia, jeśli jest pora poza go-
dzinami urzędowania powiadom Policję. 
• zgłoszenie psa błąkającego się:

Urząd Miejski 91 39 26 238, Policja 112
„MaJKa” - firma współpracująca z gminą 

w zakresie odławiania zwierząt
Karina Bogoniowska tel 733 333 624

w godzinach 9:00 – 15:00 oraz w soboty niedzielę i 
święta od godziny 10:00 do 16:00. Adopcja możliwa 
jest 7 dni w tygodniu. Możemy również pomagać 
dostarczając do schroniska dobrą karmę ze sklepu 
zoologicznego. W tym przypadku ważna jest jakość 
karmy a nie ilość.
 Zachęcamy do odwiedzin strony internetowej 
schroniska pod adresem http://schronisko-sosno-
wice.pl/ tam znajdą Państwo aktualne informacje 
dotyczące przebywających zwierząt i możliwości ad-
opcji.
Pamiętaj NIE KUPUJ – ADOPTUJ!!!

Marcin Gręda
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 Dla wielu ludzi pies jest członkiem rodziny, kochanym i ważnym elementem ich życia, niestety są też 

i tacy dla których jest nic nie znaczącą zachcianką, która z małego uroczego szczeniaczka zmieniła się w nisz-

czyciela sikającego gdzie popadnie albo zbyt szybko urosła i przestała cieszyć a stała się niechcianym obo-

wiązkiem. 

 Aby zapobiegać zwiększającej się liczbie psów trafiających do schroniska (w 2019 r. w schroniskach prze-

bywało ponad 100 tyś psów) chcemy edukować dzieci, młodzież i rodziców. Ucząc odpowiedzialnego po-

dejścia do zwierząt, likwidując znieczulicę na ich potrzeby mamy nadzieję, że psich dramatów będzie coraz 

mniej. 

 Miło nam więc przedstawić: Program edukacyjny  „ZWIERZĄT PRAWA – WAŻNA SPRAWA”

więcej na stronie http://schronisko-sosnowice.pl

Program edukacyjny 
„ZWIERZĄT PRAWA – WAŻNA SPRAWA”
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Konkurs plastyczny „Baw się Kolorami”  
[Rozstrzygnięcie]

 Co dwa tygodnie rozprowa-
dzane są w naszej gminie No-
wogardzkie Wiadomości Samo-
rządowe w których na ostatniej 
stronie znajduję się kolorowanka, 
przedstawiająca znane w Nowo-
gardzie miejsce. Ogłoszony przez 
Burmistrza Nowogardu konkurs 
na najładniej pokolorowany rysu-
nek cieszy się dużym zaintereso-
waniem.

 Aby wygrać wystarczy przesłać 
na adres e-mail: sekretariat@no-
wogard.pl zdjęcie pracy plastycz-
nej, wypełnić kartę zgłoszeniową 
oraz oświadczenia rodziców, któ-
re znaleźć  można poniżej. Na-
stępnie zdjęcie musi zdobyć naj-
większą liczbę polubień/ reakcji 
na profilu facebookowym: Urząd 
Miejski w Nowogardzie. Nagrodę 
otrzymują autorzy zwycięskich 
prac w dwóch kategoriach wieko-
wych: od 3 do 8 lat oraz od 9 do 
15 roku życia.
14 czerwca br. zastępca burmi-
strza Jacek Rafiński nagrodził au-
torów zwycięskich prac:
Kategoria wiekowa- 3-8 lat
- Amelia Kwiatkowska
Kategoria wiekowa- 9-15 lat
- Maciej Zając
 Wszystkich zainteresowanych 
wygraniem limitowanej maskotki z 
napisem I LOVE Nowogard przypo-
minamy, że w najbliższym wydaniu 
Wiadomości Samorządowych, któ-
re można znaleźć w stałych punk-
tach w różnych częściach miasta i 
sołectwach jest już dostępny ko-
lejny rysunek przedstawiający fon-
tannę nad jeziorem. 

 Zdjęcia prac będzie moż-
na wysłać na adres mailowy: 
sekretariat@nowogard.pl do dnia 
23 czerwca włącznie. Prace zosta-
ną umieszczone na stronie Face-
bookowej naszego Urzędu Miej-
skiego. Z nadesłanych prac, co 
dwa tygodnie, nagrodę otrzymają 
autorzy z największą liczbą polu-
bień na Facebooku. Nagrodą dla 
zwycięzców jest maskotka gminy 
Nowogard.
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 W sobotę 29 maja odbyły się Igrzyska sportowo- 
rekreacyjne sołectw gminy Nowogard. Wydarzenie 
zorganizowane było pod patronatem burmistrza 
Roberta Czapli. W zmaganiach udział mogły wziąć 
delegacje poszczególnych sołectw. Zawody miały 
na celu popularyzację zdrowego stylu życia i aktyw-
nego wypoczynku oraz rozwój współzawodnictwa 
sportowego.
 Zgłoszenia poszczególnych sołectw dokonywali 
sołtysi lub osoba przez nich wyznaczone. Koordy-
natorem zawodów był Jan Tandecki. Ostatecznie w 
zawodach zdecydowało się wziąć udział 6 sołectw. 
Zawodnicy rywalizowali w 18 konkurencjach tj. 
przeciąganie liny, skok w dal, pchnięcie kulą, rzuty 
do kosza i inne.

Igrzyska Sołeckie Wyniki

Do igrzysk przystąpiły następujące sołectwa:
1. Sołectwo Kulice
2. Sołectwo Osowo
3. Sołectwo Wojcieszyn
4. Sołectwo Lestkowo
5. Sołectwo Żabowo
6. Sołectwo Bieniczki

OSTATECZNY WYNIK 
MIEJSCE 1 - Lestkowo
MIEJSCE 2 - Wojcieszyn
MIEJSCE 3 - Osowo
MIEJSCE 4 - Żabowo
MIEJSCE 5 - Bieniczki 
MIEJSCE 6 - Kulice 
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 Pierwszy raz po złagodzeniu obo-
strzeń seniorzy z Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów 
nowogardziego koła spotkali się na 
wspólnej integracji. Miejscem zaba-
wy był „Grill u Augusta”.
 Czas pandemi dla seniorów nie był 
przychylny bardzo często nie wycho-
dzili z domów co w przypadku osób 
samotnych powodowało, że nie mieli 
nawet z kim porozmawiać.
 Cieszymy się, że dziś możemy się 
tu wszyscy spotkać. Praktycznie wszy-
scy już jesteśmy po szczepieniach. 
Długo czekaliśmy aby ponownie po-
rozmawiać i spędzić czas wspólnie, 
potańczyć i dobrze się bawić - mówi 
prezes PZERiI w Nowogardzie Renata 
Stasiak.

Integracja seniorów
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Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie
zaprasza do złożenia oferty na:

• dostawę podręczników dla klas pierwszych, drugich, piątych, siódmych oraz ósmych szkoły podsta-
wowej i materiałów ćwiczeniowych dla klas pierwszych, drugich, trzecich, czwartych, piątych, szó-
stych, siódmych oraz ósmych szkoły podstawowej.

• odpłatne dostarczenie materiałów budowlanych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Nowogardzie.

• pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: „Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 1 w 
Nowogardzie”
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 Pandemia COVID-19 spowodowała, że w 2020 
roku zabrakło dorocznego lipcowego święta w 
Nowogardzie. Po rocznej przerwie „Lato z Muza-
mi” powraca, a jego  tegoroczna odsłona odbę-
dzie się w dniach 12-18 lipca 2021*.

 „Świat został zdewastowany przez pandemię, 
wiele firm, osób, inicjatyw ucierpiało w wyniku 
koronawirusa. Ciągle nie wiadomo, co przynio-
są nam najbliższe miesiące, ale jesteśmy dobrej 
myśli i cały czas pracujemy nad tegorocznym pro-
gramem „Lata z Muzami”. Jeśli nic nie stanie na 
przeszkodzie to od 12 do 18 lipca spotkamy się 
w Nowogardzie, będziemy oglądali wartościowe 
filmy, spodziewamy się wizyty wielu znakomitych 
gości. Już dziś bardzo serdecznie zapraszam” – 
mówi Krzysztof Spór, Dyrektor artystyczny wyda-
rzenia.

 Przez siedem dni w Kinie Orzeł Nowogardzkie-
go Domu Kultury obejrzeć będzie można kilkadzie-
siąt filmowych propozycji, które zaprezentowane 
zostaną w kilku blokach filmowych. Zwieńczeniem 
każdego festiwalowego dnia będą pokazy plene-
rowe w centrum Nowogardu, które poświęcone 
będą w tym roku filmom muzycznym. Wszystkie 
filmowe wydarzenia będą tradycyjnie bezpłatne.

 Po rocznej przerwie powróci na festiwal tak-
że Konkurs Filmowa Młoda Polska dedykowany 
krótkometrażowym dokonaniom polskich twór-
ców. Konkursowe zmagania będą prezentowane 
codziennie przez pięć dni od 12 do 16 lipca. Pan-
demia Covid-19 uniemożliwiła nam organizację 
Konkursu Filmowa Młoda Polska w roku 2020. Nie 

24. Festiwal Filmowy „Lato z Muzami” 
Nowogard, 12-18 lipca 2021

chcemy jednak tracić z pola widzenia produkcji z 
tego okresu, filmów, które nie miały okazji, aby 
zagościć na dużym ekranie, dlatego podjęliśmy 
decyzję o naborze uwzględniającym filmy z 2019, 
2020 i 2021 roku – mówi Dagmara Romanowska, 
koordynatorka Konkursu. Na tegoroczny Konkurs 
napłynęła rekordowa liczba 150 zgłoszeń.
 
W ostatnich latach „Lato z Muzami” odwiedzi-
li m.in.: Wojtek Smarzowski, Marek Koterski, 
Olgierd Łukaszewicz, Gabriela Muskała, Sonia 
Bohosiewicz, Mikołaj Trzaska, Jan Jakub Kolski, 
Joanna Kos-Krauze, Piotr Dumała, Małgorzata 
Imielska, Karolina Bruchnicka, Jowita Budnik, Zbi-
gniew Zamachowski, Andrzej Seweryn, Piotr Jaxa, 
Wojciech Solarz, Paweł Domagała, Adam Woro-
nowicz, Cezary Pazura, Adam Guziński, Marcin 
Borchardt,  Małgorzata Bogdańska, Małgorzata 
Zajączkowska, Wojciech Mecwaldowski, Leszek 
Dawid, Ewa Skibińska i wielu innych wybitnych 
twórców polskiego kina. W tym roku także spo-
dziewana jest wizyta zacnych gości reprezentują-
cych polską kinematografię i, jak sami podkreślają, 
„nie mogą się doczekać spotkań z publicznością”.

 Jak co roku w Nowogardzie przyznany zosta-
nie Laur Cisowy za wybitne reżyserskie osiągnię-
cia artystyczne. W latach poprzednich nagrodę tę 
odbierali osobiście m.in. Jan Jakub-Kolski, Joanna 
Kos-Krauze, Piotr Dumała, Marek Koterski, Janusz 
Zaorski, Wojtek Smarzowski, a na liście twórców 
z Laurem są jeszcze, tacy giganci polskiego kina, 
jak: Janusz Majewski, Agnieszka Holland, Janusz 
Morgenstern, Andrzej Barański, Filip Bajon i Do-
rota Kędzierzawska.

Festiwal „Lato z Muzami” to najważniejsze wydarzenie artystyczne odbywające cy-
klicznie w Nowogardzie i jedna z najciekawszych imprez mających miejsce w woje-
wództwie zachodniopomorskim.

Organizatorami festiwalu „Lato z Muzami” są 
Nowogardzki Dom Kultury oraz Urząd Miejski w Nowogardzie.

Zapraszamy!

WSTĘP NA WSZYSTKIE WYDARZENIA FILMOWE I PLENEROWE JEST BEZPŁATNY

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, odwołania wydarzenia oraz wprowadzenia 
niezbędnych restrykcji związanych z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi. 
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 Mariusz Wilczyński, wybitny 
twórca filmów animowanych, 
reżyser, pedagog, malarz, perfor-
mer, jest tegorocznym laureatem 
„Lauru Cisowego”, nagrody spe-
cjalnej przyznawanej przez orga-
nizatorów festiwalu „Lato z Mu-
zami” w Nowogardzie, za wybitne 
osiągnięcia artystyczne.

 „Twórczość Mariusza Wilczyń-
skiego towarzyszy mi od lat, jego 
wrażliwość jest mi bliska, ale to 
co z moją głową i sercem zrobił 
jego pełnometrażowy „Zabij to 
i wyjedź z tego miasta”, trudno 
opisać słowami. Są bowiem ta-
kie filmy, takie dzieła sztuki, które 
wymykają się jakiejkolwiek próbie 
oceny i zdecydowanie takiej oce-
ny nie potrzebują. Ten film każdy 
widz przeżywa osobiści, a wiele 
osób znajdzie tutaj zapewne jakiś 
fragment swojego świata. Twór-
czość laureata Lauru Cisowego 
to ewenement w skali światowej 
i nieprzypadkowo na całym świe-
cie jego prace są tak często poka-
zywane. Jestem zaszczycony, że 
Pan Mariusz Wilczyński zgodził się 
przyjąć naszą skromną nagrodę, a 
na drodze jego licznych festiwa-
lowych podróży znalazł się No-
wogard” – mówi Krzysztof Spór, 
Dyrektor Artystyczny Festiwalu 
„Lato z Muzami”.

 W biografii artysty na Culture.
pl przeczytać można m.in.: Ma-
riusz Wilczyński to malarz, per-
former, reżyser filmów animowa-
nych, teledysków i krótkich form 
telewizyjnych. Projektuje także 
scenografię do filmów, sporadycz-
nie pojawiając się w nich jako ak-
tor. Urodził się 29 kwietnia 1960 
roku w Łodzi. W 1986 roku w ro-
dzinnym mieście ukończył Akade-
mię Sztuk Pięknych, gdzie kształcił 
się w pracowni malarstwa prof. 
Stanisława Fijałkowskiego i pra-

Mariusz Wilczyński
laureatem „Lauru Cisowego”

cowni drzeworytu prof. Andrze-
ja Mariana Bartczaka. Na polu 
animacji jest całkowitym samo-
ukiem: swoją późną przygodę z 
filmem rozpoczął od małych form 
użytkowych dla telewizji, a pierw-
sze filmowe nagrody zdobywał za 
animowane teledyski. Prawdzi-
wą szkołą warsztatu animatora 
były dla Wilczyńskiego realizacje 
wideoklipów charakteryzujących 
się, jak cała jego twórczość, wy-
raźnym autorskim rysem. Dzięki 
nietypowej narracji, prowadzonej 
często niezależnie od muzyki, a 
także oryginalnej plastyce, klipy 
„Wilka” zdobywały uznanie od-
biorców i liczne nagrody.

 Mariusz Frukacz pisze o twór-
czości Mariusza Wilczyńskiego: 
„Swój niezwykle wyrazisty styl 
zawdzięcza połączeniu suge-
stywnej, pulsującej animacji ry-
sunkowej z oniryczną, opartą na 
licznych powtórzeniach i prze-
kształceniach narracją. Wprowa-
dzając do swoich filmów paletę 
ulubionych motywów (król, serce, 
ryby, staruszkowie, ptaki, baloni-
ki) z uwagą przygląda się silnym 
relacjom międzyludzkim. Liczne 
nawiązania do czasów dzieciń-
stwa oraz powracające w filmach 
pejzaże przemysłowej dzielnicy 
nadają autorskiemu kinu Wil-
czyńskiego charakter niezwykle 

Krzysztof Spór - Dyrektor Artystyczny „Lata z Muzami” i Mariusz Wil-
czyński - laureat Lauru Cisowego, foto. Sylwia Olszewska, dzięki uprzej-
mości festiwalu Młodzi i Film
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osobisty, a widzom pozwalają na 
wejście w intymny świat filmu. 
Oryginalność dokonań Wilczyń-
skiego potwierdzają pokazy w 
prestiżowych instytucjach na ca-
łym świecie: obok wspomnianego 
wcześniej MoMA w Nowym Jor-
ku, także w Art Museum w Preto-
rii (RPA, 2007), National Museum 
w Brasilii (Brazylia, 2009) oraz na 
uznanych festiwalach. Prace pla-
styczne Wilczyńskiego były pre-
zentowane na licznych wystawach 
indywidualnych i zbiorowych na 
całym świecie, m.in. w Londynie, 
Sofii, Amsterdamie, Madrycie i 
Chicago”. [źródło Culture.pl]

 Na początku 2020 roku na 
festiwalu w Berlinie odbyła się 
światowa premiera filmu „Zabij 
to i wyjedź z tego miasta”, nad 
którym Mariusz Wilczyński pra-
cował 14 lat. „To przyprawiająca o 
dreszcze podróż w przeszłość wła-
sną i kraju, wywoływanie duchów 
ludzi i miejsc, terapeutyczna opo-

wieść o rodzinie i wzruszający 
hołd dla przyjaźni” – przeczytać 
można w oficjalnym opisie. Film 
zdobył Złote Lwy na 45. Festiwa-
lu Polskich Filmów Fabularnych w 
Gdyni, prezentowany był na kil-
kudziesięciu festiwalach na całym 
świecie zdobywając liczne laury, a 
Mariusz Wilczyński zdobył między 
innymi rekordową w historii licz-
bę indywidualnych nominacji do 
Polskich Nagród Filmowych Orły 
2021.

 MARIUSZ WILCZYŃSKI BĘDZIE 
GOŚCIEM FESTIWALU „LATO Z 
MUZAMI” W NOWOGARDZIE. 
12 LIPCA ZAPREZENTOWANE ZO-
STANĄ JEGO WYBRANE KRÓTKIE 
ANIMACJE ORAZ FILMY JEGO 
UCZNIÓW. 16 LIPCA O 19:00 W 
KINIE ORZEŁ POKAZANY ZOSTA-
NIE FILM „ZABIJ TO I WYJEDŹ Z 
TEGO MIASTA”, SEANSOWI TO-
WARZYSZYĆ BĘDZIE UROCZYSTE 
WRĘCZENIE LAURU CISOWEGO, 
A PO SEANSIE TWÓRCA SPOTKA 

SIĘ Z PUBLICZNOŚCIĄ FESTIWA-
LU. 

 W latach poprzednich nagrodę 
odbierali osobiście w Nowogar-
dzie m.in. Jan Jakub-Kolski, Jo-
anna Kos-Krauze, Piotr Dumała, 
Marek Koterski, Janusz Zaorski, 
Wojtek Smarzowski, Jerzy Do-
maradzki a na liście twórców z 
Laurem Cisowym są jeszcze, tacy 
giganci polskiego kina, jak: Janusz 
Majewski, Agnieszka Holland, Ja-
nusz Morgenstern, Andrzej Ba-
rański, Filip Bajon i Dorota Kędzie-
rzawska. 

24. Festiwal Filmu Muzyki Malar-
stwa „Lato z Muzami” odbędzie 
się Nowogardzie w dniach 12-18 
lipca 2021. Organizatorami festi-
walu są  Urząd Miejski w Nowo-
gardzie i Nowogardzki Dom Kul-
tury.

Więcej: festiwal.ndk.pl
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SKŁADNIKI
4 PORCJE
 1 pęczek botwinki z większymi buraczkami
 500 ml rosołu lub bulionu
 400 g kefiru lub zsiadłego mleka
 400 g śmietany 18% (gęstej, z kubka)
 2 łyżki posiekanego szczypiorku
 2 łyżki posiekanego koperku
 2 małe ogórki gruntowe
 1/2 ząbka czosnku
 1 łyżeczka octu

CHŁODNIK LITEWSKI

SKŁADNIKI
4 PORCJE, PO 290 KCAL
 1/2 dużej główki młodej (zielonej) kapusty lub 1 
mniejsza
 3 łyżki oleju roślinnego
 1 cebula
 250 g kiełbasy wiejskiej
 1 marchewka
 1 i 1/2 szklanki bulionu
 1/4 szklanki białego wytrawnego wina (nieko-
niecznie)
 1 listek laurowy
 1 łyżeczka kminku
 1 i 1/2 łyżki mąki
 pół pęczka koperku

BIGOS Z MŁODEJ KAPUSTY
Z WIEJSKĄ KIEŁBASĄ

I KOPERKIEM

PRZYGOTOWANIE
• Botwinkę dokładnie umyć, odciąć buraczki, obrać 
je, następnie posiekać w drobną kosteczkę. Łodyżki 
i liście botwinki również drobno posiekać. Jeśli jest 
dużo liści, nie trzeba dodawać wszystkich.
• Zagotować rosół, dodać buraczki i grubsze łodyż-
ki, gotować pod przykryciem przez ok. 15 minut, na 
umiarkowanym ogniu, do miękkości buraczków. Na 
5 minut przed końcem gotowania dodać liście. Wy-
war ostudzić (np. w garnku z zimną wodą).
• Do wywaru dodać kefir lub zsiadłe mleko, śmie-
tanę, łyżkę posiekanego szczypiorku i łyżkę koperku, 
jednego obranego i pokrojonego w kosteczkę lub 
startego na tarce ogórka.
• Doprawić startym czosnkiem, solą, pieprzem 
oraz octem. Wymieszać i schłodzić w lodówce. Po-
dawać z ugotowanymi jajkami, pozostałym startym 
obranym ogórkiem oraz młodymi ziemniakami. Po-
zostałą posiekaną zieleninę wykorzystać do dekora-
cji chłodnika i ziemniaków.

PROPOZYCJA PODANIA
4 jajka ugotowane na twardo / starte obrane ogórki 
/ ugotowane młode ziemniaki
Tradycyjnie chłodnik litewski podawało się go z ugo-
towanymi szyjkami rakowymi lub z pokrojoną pie-
czenią cielęcą.

 

PRZYGOTOWANIE
• Kapustę umyć i poszatkować. Do szerokiego 
garnka wlać połowę oleju i zeszklić posiekaną w ko-
steczkę cebulę.
• Dodać kiełbasę pokrojoną na cienkie półplasterki 
i chwilę razem podsmażyć. Dodać kapustę oraz ob-
raną i startą na tarce marchewkę. Wymieszać.
• Wlać bulion, wino, doprawić solą, pieprzem, do-
dać listek laurowy i kminek. Wymieszać, przykryć i 
zagotować. Gotować pod przykryciem przez ok. 15 
minut, w międzyczasie 1-2 razy zamieszać.
• Na patelni podsmażyć mąkę, gdy zacznie się ru-
mienić wlać olej i wymieszać. Wlać wywar z kapusty 
i wymieszać, przełożyć do garnka z kapustą. Dodać 
posiekany koperek, wymieszać i zagotować.

PROPOZYCJA PODANIA
pieczywo / młode ziemniaki / kopytka

KĄCIK
KULINARNY
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OFERTY PRACY NAUCZYCIELA 
ROK SZKOLNY 2021/2022 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3
w NOWOGARDZIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Polskich Olimpijczyków w Nowo-
gardzie zatrudni  nauczycieli na sta-
nowiskach :
1. Nauczyciel matematyki w wymia-
rze 18 / 18 godzin tygodniowo w ter-
minie od dnia 01.09.2021r. do dnia 
31.08.2022r. ( pełny etat )
2. Nauczyciel wychowania - fizycz-
nego w wymiarze 18 / 18 godzin 
tygodniowo w terminie od dnia 
01.09.2021r. do dnia 31.08.2022r. 
( pełny etat )
3. Psycholog szkolny w wymiarze 
22 / 22 godzin tygodniowo w ter-
minie od dnia 09.2021r. do dnia 
31.08.2022r.  ( pełny etat )
4. Nauczyciel fizyki w wymiarze 
12 / 18 godzin tygodniowo w ter-
minie od dnia 09.2021r. do dnia 
31.08.2022r.
5. Nauczyciel wspomagający w wy-
miarze 20 / 20 godzin tygodniowo 
w terminie od dnia 01.09.2021r. do 
dnia 31.08.2022r.
6. Nauczyciel WDŻ w wymiarze 
7,5/18 godzin tygodniowo w ter-
minie od dnia 09.2021r. do dnia 
31.08.2022r.
7. Nauczyciel Edukacji dla Bezpie-
czeństwa w wymiarze 3 / 18 godzin 
tygodniowo w terminie od dnia 
01.09.2021r. do dnia 31.08.2022r.
Wymagane kwalifikacje zgodne z 
Rozporządzeniem MEN.
Wymagane dokumenty:
- Podanie
- Dokumenty potwierdzające kwali-
fikacje
- CV
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych
Dokumenty należy składać w sekre-
tariacie szkoły lub pocztą elektro-
niczną na adres e-mail:sp3nowo-
gard@o2.pl do dnia  
25.06.2021 roku.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
im. Polskich Olimpijczyków

w Nowogardzie
Piotr Kazuba
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Burmistrz Nowogardu   
zaprasza do przetargu na:  

www.nowogard.pl 

GMINA NOWOGARD 

sprzedaż koszów metalowych siatkowych. 
DODATKOWE INFORMACJE :  

 
Przeznaczone do sprzedaży używane kosze mają orientacyjne wymiary 104 cm x 124 cm x 104 cm.  

Przetarg odbędzie się 2 lipca 2021 r. na zasadach licytacji.  

Dodatkowych informacji udziela Andrzej Garguliński, tel. 91578 53 55  e-mail: odpady@nowogard.pl 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl 
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Konsultacje społeczne
- budowa farmy fotowoltaicznej
w miejscowości Sieciechowo
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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. Boh. Warszawy 1A; 
ASPROD ul. 700-lecia 26a; Sklep ABC ul. Wojska Polskiego 59/A, 
„U NATALII” ul. Zamkowa 4

Dobra strona Informacji
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

Wydawca: GMINA NOWOGARD

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

Redaktor wydania: Marcin Gręda

Kontakt: sekretariat@nowogard.pl

Strona www.nowogard.pl

Skład i druk: Digital Art Studio  www.digitalartstudio.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów 

oraz zmiany tytułów.
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Konkurs plastyczny
Baw się kolorami

www.nowogard.pl

Zagadka:
Napisał autor, drukował drukarz a wypożycza ją bibliotekarz co to jest ?


