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Przetarg na budowę ścieżki  
dookoła jeziora rozstrzygnięty

W dniu 16 kwietnia br. (po-
niedziałek), Zarząd Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
przyznał Gminie Nowogard 
dofinansowanie inwestycji pn. 
Budowa ścieżki rekreacyjnej 
dookoła Jeziora Nowogardzkie-
go 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 po-
stawił jednak warunek, że środki te Gmina musi wydać 
do 31 października 2018 r. Czasu jest niewiele, a inwe-
stycja rozległa. 

Pierwsze postępowanie przetargowe nie przynio-
sło zamierzonego przez Gminę efektu. Nikt nie odpo-
wiedział na ogłoszenie. Jednak potencjalni wykonaw-
cy zwrócili uwagę, że jeżeli byłaby możliwość wykona-
nia tego działania w części, to byliby gotowi podjąć się 
tego zadania.

Gmina ogłosiła drugie postępowanie przetargowe. 
Na ogłoszenie odpowiedział jeden wykonawca. Jed-
nak 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 po-
dzielone na 7 części, co dało 
możliwość zgłaszania przez wy-
konawców propozycji na każdą 
część oddzielnie.

W dniu 3 lipca br., nastąpiło 
otwarcie ofert, w których swe 
propozycje złożyło dwóch wyko-
nawców: 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. (wy-

konawca 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 „dzi-
kiej” plaży w kierunku ul. Promenada) i odcinek drogi 
od ul. Promenady do słupów, zagradzających wjazd sa-
mochodów na ścieżkę rowerową. Przetargiem tym nie 
został objęty odcinek leśny, na terenie DPS, na który 
ogłoszono oddzielne postępowanie przetargowe. (ps)

Sołtysi spotkali się w Żabowie 

Po przywitaniu przez 
sołtysa Żabowa Janusz 
Kozieł oraz burmistrza 
wszystkich przybyłych, 
głos zabrała nowa ko-
mendant Posterunku 
Policji w Nowogardzie, 
która zaprosiła sołtysów 
do bliższej współpracy 
oraz odpowiadała na py-
tania: jak postępować w 
danej sytuacji, która ma 
miejsce w sołectwie? 
Za pośrednictwem sołtysów, zostało skierowane do 
mieszkańców zaproszenie do imprez, których współ-
organizatorem są nowogardzcy policjanci, w ramach 
obchodów 100. lecia Niepodległości Polski (m.in. na 
zawody strzeleckie).

O sprawach społecznych i nowych programach po-
mocowych poinformowała sołtysów kierownik OPS 
Dorota Maślana.

Beata Wojewoda z UM (Wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami, Geodezji i Rolnictwa) przedstawiła 
sołtysom propozycję tegorocznych dożynek gminnych, 
które we wrześniu br., odbędą się na boisku na osie-
dlu Bema. Poinformowała ona konkursach m.in. na 
wieniec dożynkowy, ozdoby dożynkowe, najładniejszą 
wieś i na najładniejszą zagrodę. Jak wskazał przy tej 
okazji burmistrz, jest to okazja dla sołectw do zdobycia 

6 lipca br. (piątek), w Żabowie, burmistrz Robert Czapla wraz z pracownikami Urzędu 
Miejskiego, spotkał się z sołtysami gminy Nowogard, aby omówić sprawy bieżące gminy.
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Kotłownia Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogar-
dzie (os. Bema) wymagała wymiany. Częste naprawy 
bieżące, mających ponad 20 lat urządzeń generowały 
coraz większe koszty. W maju br. burmistrz Robert Cza-
pla ogłosił przetarg na wykonanie nowej kotłowni oraz 
rozbiórkę istniejącego komina.

Obecnie w SP4 trwają równolegle prace demonta-
żu starych urządzeń grzewczych w kotłowni oraz komi-
na. W piątek 13 lipca br., burmistrz Robert Czapla w 
towarzystwie Marcina Wolnego – radnego Rady Miej-
skiej oraz Adama Czernikiewicza – kierownika Wydzia-
łu Inwestycji i Remontów, oceniali postępy w realizacji 
tego zadania. 

Trwają prace przy montażu 
nowej kotłowni w SP4  

– Zgodnie z informacją od ekipy wykonawczej, pra-
ce przebiegają sprawnie. Nowa kotłownia w szkole to 
większy komfort i bezpieczeństwo dla uczniów i pra-
cowników, a to jest dla mnie najważniejsze – powie-
dział burmistrz.

W nowej kotłowni, zamiast starych, wyeksploato-
wanych urządzeń pojawią się cztery kotły kondensa-
cyjne wiszące o mocy 80 kW z trzyletnią gwarancją. 
Koszt inwestycji to około 365 tys. zł.

W trakcie wizyty w szkole na os. Bema, oprócz za-
poznania się z postępem prac przy wykonywaniu ko-
tłowni, radny Marcin Wolny omawiał z burmistrzem 
Robertem Czaplą także kwestię naprawy złego stanu 
nawierzchni ulicy Leśnej. (bs, fot.: bs/nws)

dodatkowych pieniędzy i warto z tej możliwości sko-
rzystać. A jest o co walczyć.

Informacje udzielili również, obecni na zebraniu 
sołtysów, kierownicy poszczególnych wydziałów Urzę-
du Miejskiego.

Po części oficjalnej, sołtysi już indywidualnie, do-
pytywali burmistrza Roberta Czaplę oraz obecnych na 
spotkaniu urzędników o sprawy, które dotyczyły ich 
sołectw. (ps)
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- Jestem zadowolony z efektu. Po ostatnich ulew-
nych deszczach, można powiedzieć, że nawierzchnia 
ścieżki przeszła tzw. „chrzest bojowy”. Odcinki gruntu 
przy ścieżce będą uzupełnione, posiana zostanie rów-
nież trawa – mówi S. Serafin, wykonawca. 

Rozpoczęte wiosną br. prace przy odcinku w okoli-
cy tzw. „dzikiej plaży” zaliczono do jednego z trudniej-
szych w realizacji. Nawierzchnię o szerokości 2 metrów 
i długości ok. 300 metrów wypełniono kilkuwarstwo-
wym, ubitym kruszywem w technologii hansegrand 
(przyjaznym dla środowiska). Ze ścieżki do „dzikiej pla-
ży” zadowolony jest też radny Marcin Wolny, zawodo-
wo związany ze sportem. 

- Z pewnością będzie dobrze służyć sympatykom 
rekreacji, których w Nowogardzie jest coraz więcej – 
mówi M. Wolny.

Ogromne walory rekreacyjne jeziora nie były wcze-
śniej w pełni wykorzystywane. W tym roku jednak, 
dzięki staraniom burmistrza mieszkańcy będą mogli w 
pełni korzystać z rekreacji nad Jeziorem Nowogardz-
kim. Zakończenie budowy ścieżki planowane jest na 
koniec października br. 

- To jeden etapów związanych z rozwojem form rekre-
acyjnych i wykorzystaniem potencjału Jeziora Nowogardz-
kiego. W przyszłym roku planuję budowę instalacji wy-
ciągu do nart wodnych, z których mieszkańcy będą mogli 
korzystać bezpłatnie - zapowiada burmistrz Robert Czapla.

Na kolejne odcinki ścieżki dookoła jeziora ogłoszo-
no przetargi. Niebawem ruszą prace przy budowie od-
cinków od „dzikiej plaży” do DPS oraz od bramy DPS 
do ul. Kilińskiego. Otwarcie ofert na etap prac na tere-
nie DPS miało miejsce 20 lipca. (bs, fot.: bs/nws)

W piątek, 13 lipca br. burmistrz Robert Czapla wraz z radnym Marcinem Wolnym, Ada-
mem Czernikiewiczem (kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów UM) oraz wykonaw-
cą Sławomirem Serafinem (firma Dro-Most), obejrzeli jeden z zakończonych etapów budo-
wy ścieżki dookoła jeziora. 

Budowa ścieżki dookoła jeziora 
nabiera tempa 
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 W czwartek, 5 lipca br. w świetli-
cy wiejskiej w Sikorkach, burmistrz 
Robert Czapla, podczas spotkania z 
mieszkańcami i sołtys Małgorzatą 
Kubiak, podpisał umowę na wybu-
dowanie zbiornika bezodpływowe-
go z instalacją kanalizacyjną oraz 
budowę w świetlicy pomieszcze-
nia sanitarnego. W spotkaniu brali 
również udział, kierownik Wydziału 
Inwestycji i Remontów UM, Adam 
Czernikiewicz oraz wykonawca.

- W wyremontowanej świetli-
cy w Sikorkach, brakowało jedynie 
części sanitarnej. Pozyskaliśmy pie-
niądze z Unii Europejskiej na wyko-
nanie tego zadania. W ogłoszonym 
przetargu wygrała firma z terenu 
Gminy Nowogard – powiedział bur-
mistrz 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 za-
dania jest Firma Usługowa Piotr Za-
rośliński. (bs. fot. bs/nws)

Podpisano umowę na podniesienie 
standardu świetlicy w Sikorkach 
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W środę, 11 lipca br., o godz. 9.00 rozpoczęła się sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie, 
która została zwołana na wniosek burmistrza Roberta Czapli.

Wniosek burmistrza w sprawie 
ścieżki poparty jednogłośnie

Radni pochylili się tylko nad jednym punktem, a 
mianowicie nad projektem uchwały przygotowanym 
przez burmistrza, dotyczącym zabezpieczenia brakują-
cej kwoty na realizację inwestycji pn. „Budowa ścieżki 
rekreacyjnej dookoła Jeziora Nowogardzkiego”. 

W złożonym przez burmistrza projekcie uchwa-
ły, wskazał on jako źródło dofinansowania inwestycji 
środki, które Marszałek Województwa Zachodniopo-
morskiego przekazał na konto gminy, jako zwrot kosz-
tów poniesionych przez Gminę, przy uzbrajaniu strefy 
w sieć wodociągową i kanalizacyjną.

Po blisko dwugodzinnej dyskusji, radni podczas gło-
sowania, jednogłośnie (17 głosów za na 17 obecnych) 
poparli wniosek burmistrza. To oznacza, że burmistrz 
Robert Czapla będzie mógł w imieniu Gminy Nowo-
gard podpisać ostateczną umowę na dofinansowanie 
budowy ścieżki z Marszałkiem Województwa Zachod-
niopomorskiego (kwota blisko 3 mln zł) oraz umowy z 
firmami PRD Nowogard S.A. i ADN Sp. z o.o. na realiza-
cję ww. inwestycji.

Wykonawcy w swych ofertach zadeklarowali, że 
zrealizują inwestycję do 25 października br., czyli 
zmieszczą się w terminie wskazanym przez Marszałka 
(do 31 października br.). Tak więc, jeszcze w tym roku 
będziemy mogli, skorzystać ze ścieżki dookoła jeziora 
w Nowogardzie.

Przypomnijmy, że wykonane zostaną odcinki od 
ulicy Kilińskiego do ogrodzenia Domu Pomocy Spo-
łecznej (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 sa-
mochodów na ścieżkę rowerową. Przetargiem tym nie 
został objęty odcinek leśny, na terenie DPS.

***
Podczas sesji radni zwracali uwagę, na nieobec-

ność podczas tak ważnej debaty burmistrza i jego 
zastępcy. Skarbnik Marcin Marchewka poinformował 
zebranych, co jest przyczyną absencji burmistrza - od 

godz. 8.30 rozpoczęła się sprawa w Sądzie w obronie 
dobrego imienia Gminy Nowogard, przeciwko pozwa-
nym Marcinowi Simińskiemu (red. naczelny Dzienni-
ka Nowogardzkiego) i Markowi Słomskiemu (prezes 
Wydawnictwa Dom Judy). Jednak Przewodniczący 
przerwał wypowiedź skarbnika informując, że to bur-
mistrz złożył wniosek o zwołanie sesji. I to jest praw-
da. Wniosek o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym 
złożył burmistrz, ale datę ustala przewodniczący, który 
po zwołaniu sesji Rady Miejskiej na dzień 11 lipca, na 
godz. 9.00, został wielokrotnie poinformowany m.in. 
telefonicznie przez zastępcę burmistrza Krzysztofa Ko-
libskiego, że wskazana data koliduje z datą rozprawy 
sądowej. Pomimo posiadanej wiedzy, przewodniczący 
Piotr Słomski, nie zmienił terminu.

To zachowanie i sposób wykonywania obowiąz-
ków Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie 
przez Piotra Słomskiego negatywnie ocenił w swym 
stanowisku Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej, który zwrócił uwagę na fakt, że ten wiedząc 
o toczącym się procesie jego taty (Marek Słomski), 
wyznaczył termin sesji w tym samym dniu, co proces 
sądowy, próbując w ten sposób uniemożliwić Burmi-
strzowi i jego zastępcy udział w procesie albo w sesji 
Rady Miejskiej. Ponadto wskazano, że takie działanie 
ma charakter wykorzystywania stanowiska służbowe-
go do celów prywatnych. To postępowanie Przewod-
niczącego, którego wybrała na to stanowisko i popie-
ra koalicja rządząca pokazuje, że ani przewodniczący 
ani radni koalicyjni nie są zainteresowani współpracą 
z burmistrzem, ani działaniami dla dobra Gminy No-
wogard. Ważny jest interes jedynie prywatny, a nie 
publiczny.

***
Pomimo wskazanych powyższych działań Przewod-

niczącego RM, udało się zabezpieczyć w budżecie bra-
kującą kwotę na budowę odcinków ścieżki, które w 
swych propozycjach wskazali oferenci. (ps)
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Przywitanie lata
w Świerczewie...

W sobotnie popołudnie (7 lipca br.), w sołectwie 
Świerczewo, sołtys Urszula Armata wraz z kilkoma 
osobami zorganizowała „Powitanie Lata” dla najmłod-
szych mieszkańców. Licznie zebrały się dzieci, rodzice i 
goście, aby świętować ten wyjątkowy dzień.

Było wiele śmiechu oraz zabawy. Niewątpliwie 
wielką atrakcją dla dzieci i ich rodziców była obecność 
Klauna Lolka, którego obecność sprezentował, przyby-

ły na „letnie świętowanie” burmistrz Robert Czapla.  
Propozycje zabaw i konkurencji na ponad 2 godziny 
zaangażowały dzieci, ale również i starszych.

Nie mogło także zabraknąć poczęstunku oraz słody-
czy, które przywiózł ze sobą burmistrz.

„Przywitanie Lata” jest jedną z wielu propozycji, 
które w tym roku zostały przygotowane dla dzieci z so-
łectwa Świerczewo przez sołtys Urszulę Armatę. (ps)
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... i w Grabinie 
W piątkowe popołudnie (6 lipca br.), w świetlicy 

wiejskiej w Grabinie, miało miejsce przywitanie lata. 
Sołtys Agnieszka Paradowska wraz z Radą Sołecką zor-
ganizowała zabawę dla dzieci, a wieczorem dancing 
dla starszych mieszkańców przy muzyce na żywo.

Zanim jednak do zabawy ruszyli dorośli, swój czas 
miały dzieci, które licznie uczestniczyły w proponowa-
nych zabawach, które profesjonalnie prowadziła ani-
matorka – p. Kasia.

Było wiele śmiechu oraz zabawy. 
Niewątpliwie wielką atrakcją dla dzieci i 
ich rodziców była foto-budka. Nie mogło za-
braknąć również pięknego tortu.

W witaniu lata wziął udział zastępca burmistrza Krzysz-
tof Kolibski, który przybył na zaproszenie sołtysowej.

Takie wieczory integrują całą społeczność i należy 
cieszyć się z tego, że mają one miejsce w większości 
sołectw naszej gminy. (ps)
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Ocalić od zapomnienia 
29 czerwca miało miejsce kolejne spotkanie z cy-

klu: ‚’Ocalić od zapomnienia”. Bohaterem ósmego już 
spotkania był Ś.P Pan Franciszek Tarczykowski. Życio-
rys Pana Franciszka Tarczykowskiego przedstawiła mo-
deratorka spotkań - Pani Kazimiera Fecak. Następnie 
Pan Franciszek Karolewski zaprezentował obszerną 

galerię zdjęć. Szczególnym gościem tego spotkania 
była córka Pana Franciszka Tarczykowskiego. Kolejnym 
punktem spotkania były rozmowy uczestników zwią-
zane z przedstawianą postacią przy herbacie, kawie 
oraz słodkim poczęstunku.

Katarzyna Rasowska 
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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. War-
szawska 14; „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Bie-
dronka”, 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; Komi-
sariat 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. War-
szawy 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

BURMISTRZ NOWOGARDU ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT 
na stanowisko

Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa
Od kandydata oczekujemy znajomości spraw związanych z:
• Naliczaniem opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
• Sprzedażą i nabywaniem nieruchomości 
• Prowadzeniem numeracji porządkowej nieruchomości miasta i gminy
• Zlecaniem prac geodezyjnych

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl
 w zakładce „wolne stanowiska”.
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Dobiegł końca 22. Festiwal Filmu Muzyki Malarstwa „Lato 
z Muzami”. Podczas festiwalowych dniach publiczność miała 
możliwość spotkać się z twórcami filmowymi. Nowogard od-
wiedzili bowiem: reżyser Joanna Kos-Krauze, aktorka Jowita 
Budnik, reżyser Marta Prus, fotograf i operator kamery Piotr 
Jaxa, aktor Zbigniew Zamachowski, aktor Wojciech Solarz oraz 
reżyser Piotr Domalewski. 

Na festiwalowej scenie wystąpili: energetyczny Maciej 
Miecznikowski i zespół Leszcze, Trio Luigi Pagano z włoskimi 
hitami oraz grupa Etna Kontrabande, grająca muzykę reggae. 
Na zakończenie, trwającego siedem dni  wydarzenia, organiza-
torzy zaprosili publiczność  na spotkanie z kabaretem CIACH. 

Festiwal Lato z Muzami w Nowogardzie, który rozpoczął 
się 16 lipca, to wielkie święto różnych form twórczości. Przez 
okres trwania imprezy, w przestrzeni miasta spotkali się uzna-
ni twórcy, debiutanci oraz amatorzy, rozpoczynający przygodę 
ze sztuką. W kinie wyświetlane były obrazy ujęte w cykl „Naj-
lepsze Filmy Sezonu” oraz te, zgłoszone do konkursu „Filmo-
wa Młoda Polska”, dla najmłodszych przygotowano przegląd 
przebojów oraz spotkania z Ligą Superbohaterów. W plenerze 
można było zobaczyć filmy: „Na granicy”, „Szczęście”, „Jezio-
rak”, „Kochanie, chyba cię zabiłem”, „Wielka majówka”, oraz 
„Zmruż oczy”.

Festiwal, to również warsztaty dla dzieci i młodzieży „AR-
Teria” oraz Plener Malarski „Z innej perspektywy”. Arteria to 
przede wszystkim projekt młodych adeptów sztuki. Osoby, 
które przygotowywały twórców do prezentacji łączącej taniec, 
śpiew oraz aktorstwo to: Anna Jabłońska, Edyta Baryliszyn-
-Turowska, Urszula Klimczak, Anna Giniewska oraz Monika Ki-
wak. Widowisko było można zobaczyć w niedzielę – 22 lipca o 
godz. 17:00. Plener Malarski, stał się tradycją festiwalu, w tym 
roku odbywał się już 21. edycja spotkań artystów malarzy. 
Zaproszenie do niecodziennego dialogu przyjęli: Agata Pełe-
chaty (Szczecin), Małgorzata Buca (Szczecin), Irena Wyrzykow-
ska (Olsztyn), Ewa Urbańska (Łódź), Katarzyna Raczkowska 
(Koszalin), Dominika Odrowąż (Szczecin), Marianna Ruszczyń-
ska (Szczecin). Kuratorem pleneru była Janina Kołodzińska.  
Uczestnicy zaprezentowali swoje impresje podczas wernisażu 
wystawy, który miał miejsce 21 lipca o godz. 20:00.

Anna Serdiukow oraz Izabela Koladyńska to osoby, które 
czuwały nad pracą młodzieży uczestniczącej w warsztatach 
dziennikarskich. Na zakończenie spotkań ze słowem, wydana 
została gazeta festiwalowa, która trafiła w ręce mieszkańców 
Nowogardu. Warsztaty fotograficzne z Piotrem Jaxą to szansa 

na nietypową fotorelację z wydarzeń głównych w dniach od 
20 do 22 lipca. Efekty pracy uczestników warsztatów mogli-
śmy obejrzeć na gali kończącej tegoroczną edycje Festiwalu 
LATO Z MUZAMI.

Joanna Kos-Krauze w imieniu swoim i swojego zmarłego 
męża – Krzysztofa Krauze, odebrała Honorowy Laur Cisowy za 
wybitne osiągnięcia reżyserskie. Para stworzyła wspólnie ta-
kie działa jak: „Plac Zbawiciela”, „Papusza” i „Ptaki śpiewają 
w Kigali”. Dwa ostatnie tytuły było można zobaczyć w towa-
rzystwie Jowity Budnik – aktorki współpracującej z Państwem 
Krauze.

Monodramem „Supermenka” Jowity Budnik uroczyście 
został otwarty 22. Festiwal  „Lato z Muzami”, zaś filmy w któ-
rych wystąpiła aktorka, zostały wyświetlone w kinie i w ple-
nerze, wśród nich były m.in. „Papusza” „Jeziorak”, „Szczęście” 
oraz „Cicha noc”. Jowita Budnik gościła w Nowogardzie pra-
wie tydzień. Zasiadała również w jury tegorocznego 8 Konkur-
su „Filmowa Młoda Polska”. Spotkała się także z więźniami w 
Zakładzie Karnym i odpowiadała na pytania uczestników se-
ansu filmu „Papusza” i „Ptaki śpiewają w Kigali”. 

W festiwalowej przestrzeni było można spotkać Martę 
Prus i zobaczyć jej pełnometrażowy debiut „Over the limit”. 
Spotkanie z innym młodym twórcą – Wojciechem Solarzem 
odbył się w ramach prezentacji jego obrazu „Okna, okna”. 

Do Nowogardu przyjechali również twórcy „Ataku paniki”, 
a także Piotr Domalewski, który filmem „Cicha noc” podbił 
serca widzów. ”, zdobył 7 nagród na Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni (w tym Grand Prix Złote Lwy) oraz 10 
statuetek Orłów – Polskich Nagród Filmowych. Reżyser jest 
laureatem ubiegłorocznej edycji konkursu Filmowa Młoda 
Polska, został doceniony za film krótkometrażowy „60 kilo ni-
czego”

W ostatni dzień „Lata z Muzami”, podczas otwartego 
spotkania z publicznością, zaprezentował się Zbigniew Za-
machowski, który wystąpił z recitalem „Nie tylko o miłości” 
podczas uroczystego zamknięcia festiwalu. W tym dniu po-
znaliśmy również  laureata tegorocznej odsłony konkursu 
„Filmowa Młoda Polska”. Grand Prix w konkursie otrzyma film 
„1410” w reż. Damiana Kocura, który na scenie pojawił się w 
towarzystwie jednego z głównych bohaterów. W jury tego-
rocznego konkursu zasiedli: Jowita Budnik – aktorka (laureat-
ka nagrody specjalnej Festiwalu LATO Z MUZAMI 2018 - „Robi 
swoje”), Piotr Jaxa – fotograf i operator kamery, Wojciech 
Solarz – aktor i Monika Marach – była dziennikarka portalu 

XXII Lato z Muzami 
za nami 



11

www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe

Stopklatka.pl). 
Po zakończeniu części festiwalowej w sali Domu Kultury, 

goście spotkali się przy scenie plenerowej, gdzie A. Drążew-
ska złożyła podziękowania wszystkim zaangażowanym w or-
ganizację imprezy: sponsorom, patronom, przyjaciołom NDK, 
pracownikom i wolontariuszom. Podziękowania skierowała 
również do Burmistrza Nowogardu - Wielkie podziękowanie 
dla burmistrza Nowogardu pana Roberta Czapli za aktywną 
pomoc przy organizacji festiwalu, za wsparcie zarówno finan-
sowe jak i duchowe, a przede wszystkim za wsparcie kultury i 
Nowogardzkiego Domu Kultury przez cały rok - oficjalnie koń-
cząc 22. Festiwal Lata z Muzami. 

Organizatorami festiwalu byli: Burmistrz Nowogardu Ro-
bert Czapla oraz Nowogardzki Dom Kultury. Patronat hono-
rowy nad wydarzeniem sprawował  Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Partnerami festi-
walu byli: Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny Uniwersytetu 
Szczecińskiego w Kulicach, Celowy Związek Gmin RXXI, Klub 
Tańca Sportowego Flesz,  Bank Pekao SA, Górna Izba – Ko-
ściół Ewangelickich Chrześcijan Zbór w Nowogardzie. Spon-
sorami wydarzenia są: Spółdzielcza Grupa Bankowa - Bank 
Spółdzielczy w Goleniowie,  TUiR Warta, Piekarnia-Ciastkarnia 
Waldemar Pędziszczak, Diesel Serwis Grzegorz Irzymski,  Ja-
star usługi elektryczne – Jan Starczewski, agencja reklamowa 
Dorado, Bicykl – Jan Zugaj i Spectrum Bike,  AF firma usłu-
gowo handlowa - Adam Fedeńczak,  Bogito – Hurtownia bu-
dowlano – chemiczna – Bogdan Jakliński, BUDMAT Hurtownia 
materiałów Budowlanych,  Bartek-Domet – Firma Handlowo 
usługowa – Jan i Elwira Bąk, Pizzeria Neptun Edyta i Sławomir 
Wencel, Firma BIUROSERWIS, Drogeria Jasmin – Witalij Gre-
bieniuk, Hurtownia Chemii Budowalnej i Gospodarczej Dem-
grad II – Adam i Maria Dębińscy, Firma Pro-bud Nowogard 
Janusz Sienkiewicz i Jacek Cyboroń,  Przedsiębiorstwo Usług 
Wodnych i Sanitarnych,  HAGA – usługi BHP i szkolenia specja-
listyczne,  sala bankietowa „Sarni Las”, Pub&Pizza „Okrąglak”, 
firma Amazon. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawu-
ją: KINO, Gazeta Wyborcza, TVP3 Szczecin, Radio Szczecin, Co 
Jest Grane, portal informacyjno-ogłoszeniowy  Infoludek.pl, 
Gazeta Nowogardzka,  Fundacja 4PressMedia, tygodnik regio-
nalny ECHO, Wiadomości Samorządowe, Nowogard Online, 
portal wNowogardzie.pl

tekst: NDK i Piotr Suchy
foto: Piotr Jaxa, NDK, Beata Strzelecka

XXII Lato z Muzami 
za nami 
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