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Dyrektorzy odeszli na emeryturę Krwiodawcy podsumowali rok

MISTRZOSTWA MOTOCROSSOWE
ZA NAMI

GALERIA ZDJĘĆ STRONA 12-13

W tym numerze znajdziesz:

   • kącik kulinarny,

   • krzyżówka,

   • konkurs plastyczny

     dla najmłodszych
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 Dobiegający do końca rok szkolny to czas poże-
gnań nie tylko absolwentów szkół ale również dy-
rektorów Przedszkola nr 3 w Nowogardzie Pani Ewy 
Wróbel oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dłu-
gołęce Danuty Ziółkowskiej. Po czterdzie-
stoletniej pracy zawodowej nadszedł 
czas na zasłużony odpoczynek.
 Uroczyste życzenia i podzię-
kowania na ręce pani Ewy i Da-
nuty złożyli burmistrz Robert 
Czapla wraz z zastępcą Jac-
kiem Rafińskim.
 Pani Ewa Wróbel pełniła 
funkcję dyrektora Przed-
szkola Publicznego nr 3 w 
Nowogardzie od 1 września 
2003 roku. Posiada boga-
ty 40 letni staż pracy. Pani 
Dyrektor zapewnia dzieciom 
opiekę, wychowanie i nauczanie 
w warunkach adaptacji i bezpie-
czeństwa, zmierzające do uzyskania 
gotowości szkolnej. Przedszkole kierowane 
przez Panią Ewę wdraża dzieci do samodzielności, a 
rodziców do współodpowiedzialności za ich wycho-

Pożegnanie dyrektorów
wanie. Pani Dyrektor właściwie współpracowała z 
organem prowadzącym, rzetelnie wykonywała swo-
je obowiązki wynikające z pracy zawodowej, oraz 
cieszy się szacunkiem i zaufaniem wychowanków 

ich rodziców i pracowników przedszkola.
 Pani Danuta Ziółkowska pełniła 

funkcję dyrektora szkoły Podstawo-
wej w Długołęce od 1 września 

2002 roku. Pracownikiem pe-
dagogicznym tej szkoły była 
zaś od 1983 roku. Posiada 
bogaty Staż pracy 40 letni. 
Swoją pracę realizowała w 
sposób rzetelny, odpowie-
dzialny dbając o rozwój pla-
cówki, zapewniała właściwe 

warunki pracy i nauki. Pani 
Dyrektor prawidłowo wyko-

nywała obowiązki związane 
z powierzonym stanowiskiem. 

Wyróżniała się wysoką kulturą oso-
bistą. Dzięki swojemu zaangażowaniu 

w życie i rozwój szkoły, oraz doświadczeniu 
pedagogicznemu cieszyła się zaufaniem uczniów, 
rodziców oraz pracowników szkoły.
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 Podczas wizyty wicemarszałka 
województwa zachodniopomorskie-
go Stanisława Wziątka została pod-
pisana umowa na dofinansowanie 
inwestycji, którą jest „Wykonanie 
oświetlenia terenu sportowo-rekre-
acyjnego w rejonie Placu Szarych 
Szeregów w Nowogardzie w celu za-
pewnienia bezpieczeństwa i komfor-
tu użytkowników ”. Podpisanie umo-
wy odbyło się w wtorek 22 czerwca. 
Całkowity koszt inwestycji wynosi 
50 000,00 zł. Z czego 20 000,00 zł. 
To kwota dofinansowania jaką Gmi-
na Nowogard otrzyma z urzędu mar-
szałkowskiego.
 Projekt dotyczy wykonania 
oświetlenia terenu sportowo-re-
kreacyjnego położonego w pobliżu 

Dofinansowanie oświetlenia
przy skateparku

Jeziora Nowogardzkiego w ścisłym centrum Nowogardu – okoli-
ce Placu Szarych Szeregów. Obejmuje w szczególności teren no-
wogardzkiego skateparku oraz miejscowego kortu tenisowego. 
W chwili obecnej teren ten nie posiada niezbędnego oświetlenia, 
które gwarantowałoby użytkownikom komfort i bezpieczeństwo 
korzystania z bazy sportowej. Miejsce to cieszy się ogromną popu-
larnością wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Przewidywany czas 
wykonania inwestycji powinien zakończyć się jeszcze w tym roku.
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 Kilkudziesięciu członków nowogardzkie-
go koła Polskiego Stowarzyszenia Diabety-
ków spotkało się w minioną sobotę w Zie-
lonej Kuźni w Płotkowie.
 Celem działania Polskiego Stowarzysze-
nia Diabetyków jest przede wszystkim opie-
ka i pomoc dla ludzi chorych na cukrzycę. 
Prowadzone są róznorodne działania z tym 
związane, jest jednak czas i na przyjemne, 
choć połączone z pożytecznym.
 W minioną sobotę diabetycy z terenu 
naszej gminy spotkali się więc na imprezie 
w Płotkowie. Była to okazja nie tylko do 
rozmów i wspólnej zabawy, ale także udzia-
łu w akcji pod nazwą „Mierzymy cukier!”, 
która przeprowadzona została na terenie 
całego kraju z okazji 40-lecia Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków. Rozpoczął ją 
prezes koła Eugeniusz Tworek, a w kolej-
ce do wykonujących pomiaru pań ustawili 
się między innymi wiceburmistrz Jacek Ra-
fiński, dyrektor szpitala Kazimierz Lembas 
oraz dyrektor Biblioteki Miejskiej Aneta 
Wysoszyńska. 
 Warto dodać, że władze gminy Nowo-
gard regularnie wspierają działania lokal-
nego koła Polskiego Stowarzyszenia Diabe-
tyków. I przynosi to bardzo dobre efekty.

Paweł Botarski

Piknik nowogardzkich diabetyków
w Płotkowie
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 Każdego roku w dniu 14 
czerwca obchodzony jest Dzień 
Honorowego Dawcy Krwi. Z 
tej okazji członkowie nowo-
gardzkiego klubu Honorowych 
Dawców Krwi PCK spotkali się 
na uroczystym podsumowaniu 
swoich dotychczasowych dzia-
łań.
 Spotkanie podsumowujące 
akcje oddawania krwi odbyło 
się w sobotę 19 czerwca przy 
restauracji Neptun w Nowo-
gardzie. Podczas spotkania 
wręczono również podzięko-
wania dla burmistrza Roberta 
Czapli za dotychczasowe udzie-
lone wsparcie. W wydarzeniu 
udział wziął również wicesta-
rosta powiatu Goleniowskiego 
Tomasz Kulinicz i licznie przy-
byli członkowie klubu.
 Serdecznie dziękuję wszyst-
kim członkom naszego klubu 
za dotychczasowe aktywne 
uczestnictwo w akcjach mobil-
nego poboru krwi. Serdeczne 
podziękowania kieruje również 
do wszystkich życzliwych osób, 
które wspierały nasze działania 
– mówi prezes koła HDK PCK 
Zdzisław Szmit.

Krwiodawcy
podsumowali rok
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 Kameralna, ale wesoła impreza z okazji nieco w 
tym roku opóźnionego z powodu pandemicznych 
ograniczeń Dnia Dziecka odbyła się 26 czerwca w 
Karsku.
 Mali mieszkańcy tej wsi i ich rodzice spotkali się 
na boisku sportowym. Maluchom były oferowane 

Dzień Dziecka w Karsku

między innymi przejażdżki konne, organizowane 
były także różnorodne gry i zabawy, pojawił się wóz 
strażacki, dostępne były dmuchane zjeżdżalnie, a na 
wszystkich czekał poczęstunek zarówno na słodko, 
jak i w formie dań z grilla. Pogoda również dopisała, 
dzieci pojawiło się więc na imprezie sporo, a spo-
tkał się z nimi między innymi wiceburmistrz Jacek 
Rafiński, który do Karska przybył z dwoma torbami 
pełnymi słodyczy.
 Serdecznie dziękuje burmistrzowi Robertowi 
Czapli oraz zastępcy Jackowi Rafińskiemu. Podzię-
kowania kieruje również Państwu Bogumile i Jerze-
mu Lisiewicz, panu Jerzemu Furmańczykowi, Policji 
Nowogard, Strażakom z OSP Błotno, Kołu Gospodyń 
Wiejskich w Karsku i wszystkim którzy przyczynili się 
do zorganizowania dnia dziecka- mówił sołtys Jerzy 
Kubicki.

Paweł Botarski
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 Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 czerwca 
2021r. Komisja powołana przez Burmistrza Nowo-
gardu Roberta Czaplę rozpatrzyła i oceniła wnioski 
złożone przez dyrektorów szkół na przyznanie sty-
pendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez 
Gminę Nowogard w formie nagrody „ Młody Talent 
Ziemi Nowogardzkiej „
Komisja w składzie:
1. Lilla Kaźmierowska - przewodniczący
2. Jowita Kogut - członek
3. Agnieszka Forgiel - członek
rozpatrzyła 11 wniosków ze szkół podstawowych i 
II LO.
Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów, 
oceniane były:
• Średnia ocen w szkole
• Udział w eliminacjach gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych 
ucznia
• Zajęcia odpowiednio punktowanych miejsc

Młode talenty Ziemi Nowogardzkiej
• oraz aktywność społeczna wykraczająca poza 
ramy szkoły.
Komisja wytypowała do nagrody, według regulami-
nu, następujących uczniów:
1. Wiktoria Skrajda kl. VII z SP Orzechowo , 141 pkt
2. Blanka Borzeszkowska kl. VI B z SP 3, 79 pkt
3. Pola Bosiacka kl. VIII A z SP 3, 58 pkt
4. Aleksandra Jarczewska kl. II B z SP 3, ( KO) 49 pkt
5. Maria Klimczak kl. VIII A z SP 3, (KO) 44 pkt
6. Aleksandra Bąk kl.VIII B z SP 3, (KO) 35pkt
7. Aleksandra Stefańska kl. VIII z SP Długołęka, 
43 pkt
8. Hubert Jasiński kl. II B z II LO , 45 pkt
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów w nauce i promocji 
Gminy Nowogard.

Kierownik Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 

Lilla Kaźmierowska
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 Na stadionie miejskim w Nowogardzie rozegra-
ny został mecz pomiędzy oldbojami Pogoni Szczecin 
i goszczącymi ich rówieśnikami z Bosmana Nowo-
gard.
 Mecz miał towarzyski charakter, w ostatnim cza-
sie bowiem, ze względu na pojawienie się w Polsce 
koronawirusa, nie są prowadzone rozgrywki ligo-
we dla oldbojów. Tak czy owak piłkarscy „emeryci” 
wciąż się spotykają, a w minioną sobotę za piłką bie-
gali właśnie w Nowogardzie. Na boisku pojawili się 

Oldboje Pogoni Szczecin towarzysko
w Nowogardzie

między innymi doskonale znani przed laty kibicom 
Dumy Pomorza Andrzej Miązek i Wojciech Kseniak, 
a swoje bogate doświadczenie wraz z mniej rozpo-
znawalnymi wychowankami Pogoni udowodnili, 
pokonując gospodarzy 8:1. Nie wynik jednak, co 
oczywiste, był w tym najważniejszy, a dobra zaba-
wa.Dekoracji i wręczenia pucharów dokonał zastep-
ca burmistrza Jacek Rafiński wraz z  P.O. kierownika 
wydziału Gospodarki Nieruchomości, Geodezji i Rol-
nictwa Pani Dominika Jagieła.

Paweł Botarski



Wiadomości Samorządowe 9

www.nowogard.pl

 Stowarzyszenie Kobiet z problemami onkolo-
gicznymi „LILA-RÓŻ” wraz z Samorządową Fundacją 
Opieki Medycznej „Zdrowie” wspólnie zorganizowa-
li wydarzenie prozdrowotne pod nazwą „To jest ten 
moment! Zbadaj się!”, którego celem było podnie-
sienie świadomości mieszkańców dotyczącej profi-
laktyki zdrowia ludzkiego.
 Wydarzenie odbyło się w sobotę 26 czerwca na 
Placu Wolności w Nowogardzie. Na placu wśród or-
ganizatorów i uczestników można było spotkać za-
stępcę burmistrza Jacka Rafińskiego, który zachęcał 
mieszkańców do aktywnego uczestnictwa i podda-
waniu się badaniom.
 Dla uczestników były przygotowane stoiska infor-
macyjne i medyczne można było również przekąsić 

 „To jest ten moment! Zbadaj się!

coś słodkiego. Na najmłodszych czekał dmuchany 
zamek. Mieszkańcy mogli się również zapoznać z 
okolicznościową wystawą zachęcającą do poddania 
się badaniom. 
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 To dla nas jedno z najważniejszych wydarzeń 
24. Festiwalu Filmu Muzyki Malarstwa „Lato z 
Muzami” - do Nowogardu z wizytą przybędzie 
ksiądz Adam Boniecki. Widzowie obejrzą poświę-
cony jemu film dokumentalny oraz będą mieli 
możliwość porozmawiać z Gościem i Aleksandrą 
Potoczek, reżyserką tuż po festiwalowym seansie. 
„Lato z Muzami” potrwa od 12 do 18 lipca.
 Wizyta księdza Adama Bonieckiego w Nowo-
gardzie związana jest z pokazem znakomitego 
filmu dokumentalnego „xABo. Ksiądz Boniecki” 
w reżyserii Aleksandry Potoczek. Jestem przeko-
nany, że możliwość spotkania i rozmowy z tą wy-
bitną osobowością, dla wielu osób będzie wielkim 
przeżyciem. Dochodzą do mnie wieści, że księdza 
Bonieckiego bardzo ucieszyło zaproszenie i plano-
wana wizyta na naszym festiwalu oraz możliwość 
spotkania z publicznością – mówi Krzysztof Spór, 
dyrektor artystyczny „Lata z Muzami”.
 Ksiądz Adam Boniecki urodził się 25 lipca 1934 
r. w Warszawie. Gdy miał osiemnaście lat, wstą-
pił do Zgromadzenia Księży Marianów. Po kilku 
latach otrzymał święcenia kapłańskie. Studiował 
filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
W 1964 r. na zaproszenie biskupa Karola Wojtyły 
podjął pracę w Krakowie jako redaktor „Tygodnika 
Powszechnego”. W roku 1979, na życzenie Jana 
Pawła II, wyjechał do Rzymu. Tam przygotowywał 
polskie wydanie dziennika „L’Osservatore Roma-
no”, a później został jego redaktorem naczelnym. 

Ksiądz Adam Boniecki gościem 
„Lata z Muzami” w Nowogardzie

Nie przerwał jednak współpracy z „Tygodnikiem 
Powszechnym” – był jego rzymskim korespon-
dentem. Towarzyszył Janowi Pawłowi II w licznych 
podróżach. W 1991 r., po upadku komunizmu, ks. 
Boniecki wrócił do redakcji „Tygodnika Powszech-
nego”. W 1993 r. został wybrany na generała Zgro-
madzenia Księży Marianów. Od 1999 do 2011 r. 
ks. Adam Boniecki pełnił funkcję redaktora na-
czelnego „Tygodnika Powszechnego”.
 Mimo przejścia na emeryturę w 2011 r. jest wciąż 
czynny i aktywny publicznie. Jako Redaktor Senior 
publikuje regularnie w „Tygodniku Powszechnym”. 
Od listopada 2011 r., kiedy prowincjał Zgromadze-
nia Księży Marianów nałożył na ks. Adama Boniec-
kiego nakaz milczenia, jest to jedyne medium, dla 
którego może się wypowiadać. Ks. Adam Boniecki 
wygłaszał ponadto wykłady, brał udział w debatach, 
spotkaniach autorskich i konferencjach. Ks. Adam 
Boniecki zawsze był i czuł się dziennikarzem. Repre-
zentuje dziennikarstwo religijne, wyznaniowe i jed-
nocześnie duchowe. Dorobek ks. Adama Bonieckie-
go jest imponujący. To nie tylko kilkaset artykułów, 
lecz przede wszystkim książki.
	 Wizyta	księdza	Adama	Bonieckiego	związana	
jest	z	pokazem	filmu	„xABo.	Ksiądz	Boniecki”	w	
reżyserii	Aleksandry	Potoczek.	Po	seansie	filmu	
ksiądz	Boniecki	i	autorka	filmu	spotkają	się	z	pu-
blicznością.	 „xABo.	 Ksiądz	Boniecki”	 to	 jeden	 z	
najważniejszych	 polskich	 dokumentów	 ostat-
nich	miesięcy.
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 „Każdy z nas nosi walizkę, która dotyczy 
spraw niespełnionych, niedokonanych, źle do-
konanych” – mówi bohater filmu „xABo: Ksiądz 
Boniecki”: filozof, redaktor, zakonnik, pielgrzym, 
duchowy przewodnik. A przede wszystkim 
człowiek w drodze, jak portretuje go w swoim 
kinowym, autorskim dokumencie Aleksandra 
Potoczek. Tramwajami, samolotami, pociąga-
mi, autobusami, samochodami tytułowy xABo 
(to skrócony autograf, którego używa on w ko-
respondencji z przyjaciółmi) przemierza Polskę, 
a napotkane w podróży osoby otwierają przed 
nim swoje „walizki” wątpliwości, zaniechań, 
smutku; bagaże pełne fundamentalnych pytań, 
jakie stawia sobie każdy człowiek. W poszuki-
waniu odpowiedzi na nie, ekipa przebyła wraz 
z bohaterem 50 tysięcy kilometrów i podczas 
trzech lat wspólnej wędrówki była świadkiem 
setek poruszających, osobistych spotkań.
 W dużej mierze sfinansowany z publicznej 
zbiórki, „xABo: Ksiądz Boniecki” sam też jest 
odpowiedzią: na tęsknotę za przewodnikiem, 
niezawodnym i niestrudzonym towarzyszem 
drogi przez coraz bardziej wyboistą i niepew-
ną rzeczywistość. Jego mądrość, niezależność i 
uczciwość są dziś potrzebne bardziej, niż kiedy-
kolwiek. Choć jest solą w oku instytucji Kościo-
ła, która zobowiązała go do milczenia (ma zakaz 
wypowiedzi w mediach - poza „Tygodnikiem 
Powszechnym”, gdzie stale ukazują się jego ar-
tykuły), ksiądz Boniecki pisze książki, jeździ na 
spotkania z czytelnikami, spotyka się z potrze-
bującymi. Wspiera swoim autorytetem, przy-
nosi pocieszenie i daje nadzieję tym, którzy ją 
tracą. Z postawy bohatera, z jego stosunku do 
ludzi i świata, „xABo: Ksiądz Boniecki” wywodzi 
rodzaj dalekich od dogmatu przykazań, tworzy 
przewodnik po uczciwym dobrym życiu, w któ-
rym, po pierwsze: należy wybaczać.
 Nie jest jednak dokument Aleksandry Poto-
czek laurką dla księdza. Jego bohater sam też 
dzieli się z nami zawartością swojej „walizki”. 
Wspomina zaniechania („Zaniedbanie może 
być gorsze, niż czyn popełniony” - przekonuje), 
mówi o uczuciach, jakie budzi w nim jego wła-
sne przemijanie (ma dziś 85 lat), o bezradności 
wobec tragedii, o wątpliwościach związanych 
ze swoją sytuacją w Kościele (porównuje ją do 
kryzysu małżeńskiego). „xABo: Ksiądz Boniecki” 
jest portretem filozofa, pielgrzyma-outsidera, 
który całe życie wędruje własną drogą. Czło-
wieka który łaknie kontaktu z innymi, ale kame-
ra portretuje go także w chwilach samotności i 
zmęczenia wspaniałą, ale wyczerpującą podró-
żą, z walizką pełną naszych pytań o drogę.
	 JESTEŚMY	 BARDZO	 DUMNI,	 ŻE	 NA	 DRO-
DZE	SWOICH	LICZNYCH	PODRÓŻY	I	PIELGRZY-
MEK	KSIĄDZ	ADAM	BONIECKI	ZNALAZŁ	CZAS	

NA	WIZYTĘ	W	NOWOGARDZIE	I	SPOTKANIE	Z	PU-
BLICZNOŚCIĄ	FESTIWALU	„LATO	Z	MUZAMI”.
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w 
programie, odwołania pokazów lub przeniesienia 
miejsca seansów. Liczba miejsc i zasady bezpie-
czeństwa uzależnione są od aktualnej sytuacji epi-
demicznej, dotyczącej działań przeciw COVID - 19. 
Na spotkania z gośćmi i wydarzenia specjalne nale-
ży pobrać w Nowogardzkim Domu Kultury darmo-
we wejściówki. Liczba miejsc jest ograniczona.
 24. Festiwal Filmu Muzyki Malarstwa „Lato z Mu-
zami” odbędzie się Nowogardzie w dniach 12-18 lip-
ca 2021. Organizatorami festiwalu są  Urząd Miejski 
w Nowogardzie i Nowogardzki Dom Kultury.

(ks)
fot. Maciej Zienkiewicz dla TP
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Znamy już program
24. FFMM „Lato z Muzami”

Festiwal	Filmu	Muzyki	Malarstwa	„Lato	z	Muzami”	to	najważniejsze	wydarzenie	
artystyczne	odbywające	się	cyklicznie	w	Nowogardzie	i	jedna	z	najciekawszych	
imprez	filmowych	mających	miejsce	w	województwie	zachodniopomorskim.

 W tym roku z publicznością 
spotka się kilkunastu gości, w 
tym ksiądz Adam Boniecki i 
Mariusz Wilczyński. 24. edycja 
„Lata z Muzami” w Nowogardzie 
odbędzie się w dniach 12-18 lip-
ca 2021.

 Podczas 24. festiwalu „Lato z 
Muzami” pokazanych	 zostanie	
blisko	60	filmów, a kilkanaście 
z nich weźmie udział w 7. Kon-
kursie Filmowa Młoda Polska. 
Pojawi się też specjalny blok 
krótkometrażowych filmów ani-
mowanych wyreżyserowanych 
przez Mariusza Wilczyńskiego i 
powstałych pod jego opieką w 
Szkole Filmowej w Łodzi. Wśród 
nich pokazany zostanie, na kilka 
dni przed seansem w konkursie 
Cinefondation w Cannes, film 
„Bestie wokół nas” w reżyserii 
Natalii Durszewicz.

 Przez siedem dni w Ki-
nie Orzeł Nowogardzkiego 
Domu Kultury prezentowane 
będą najnowsze	 dokonania	
polskiej	i	światowej	kinemato-
grafii. Wśród nich znajdą się go-
rąco przyjmowane i oklaskiwa-
ne na świecie: „Aida”, „Nowy 
porządek”, „Biały Potok”, „Nie-
pamięć”, „Ludzki głos”, „Proste 
rzeczy”, „Sweat”, „Śniegu już ni-
gdy nie będzie”, „Słudzy”, „Ma-
gnezja”, „Pokój” i „Amatorzy”. 
Wśród polskich dokumentów 
pojawią się znakomite: „1970”, 
„Po złoto” i „xABo. Ksiądz Bo-
niecki”. Specjalne miejsce po-
święcone zostanie współcze-
snej chińskiej kinematografii, a 

widzowie będą mogli obejrzeć zjawiskowy film „Duża ryba i be-
gonia”. Codziennie odbywać będą się pokazy plenerowe, których 
zwieńczeniem będzie seans klasycznego i niemego filmu Bustera 
Keatona „Rozkosze gościnności”, do którego muzykę na żywo wy-
konają Miłosz Pękala i Magdalena Kordylasińska-Pękala. Organi-
zatorzy sięgną też po filmy, które miały być wydarzeniami zeszło-
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rocznej edycji, ale z powodu pandemii nie doszło 
do ich pokazów. W tym gronie znajdą się m.in.: 
„My dwie”, „Malowany ptak” i „Błąd systemu”.

 Najważniejszym wydarzeniem tegorocznego 
„Lata z Muzami” będzie spotkanie z księdzem	
Adamem	 Bonieckim i seans znakomitego filmu 
dokumentalnego, którego jest bohaterem. Do 
Nowogardu przybędzie Mariusz	Wilczyński, który 
publiczności zaprezentuje swój pełnometrażowy 
film animowany „Zabij to i wyjedź z tego miasta” 
(Złoty Lew w Gdyni, Orzeł 2021 dla najlepszego 
filmu) oraz odbierze, przyznaną przez organizato-
rów za wybitne artystyczne osiągnięcia,nagrodę	
Laur	Cisowy.

	 Wśród	gości	festiwalu znajdą się jeszcze m.in.: 
Jarosław Kamiński, Tomasz Wolski i Anna Gawlita, 
Roma Gąsiorowska, Michał Grzybowski i Agniesz-
ka Dulęba-Kasza, Iwona Siekierzyńska, Wojciech 
Solarz, Grzegorz Zariczny, Krzysztof Jankowski, 
Aleksandra Potoczek i Maciej Bochniak. Na otwar-
cie zaśpiewa dla publiczności Maciej Mazur.

 Wstęp	na	wszystkie	wydarzenia	jest	bezpłat-
ny. Organizatorami	festiwalu	„Lato	z	Muzami”	są	

Urząd	Miejski	w	Nowogardzie	oraz	Nowogardzki	
Dom	Kultury.	Zapraszamy!

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w 
programie, odwołania pokazów lub przeniesienia 
miejsca seansów.

- Liczba miejsc i zasady bezpieczeństwa uzależnio-
ne są od aktualnej sytuacji epidemicznej, dotyczą-
cej działań przeciw COVID - 19.

- Wszystkie wydarzenia odbywają się w pełnym 
reżimie sanitarnym.

- Na spotkania z gośćmi i wydarzenia specjalne 
należy odebrać darmowe wejściówki, które będą 
dostepne w kasie NDK, na trzy godziny przed wy-
darzeniem.

- Fotografie i nagrania wykonane podczas wyda-
rzenia zostaną opublikowane na stronach organi-
zatora, patronów medialnych, na portalach spo-
łecznościowych oraz materiałach promocyjnych 
organizatora.

(ks)

• 12 LIPCA 2021, PONIEDZIAŁEK

10:00
MY	DWIE (Deux, Francja 2019, 95’) | Kino	Orzeł
REŻYSERIA: Filippo Meneghetti. OBSADA: Barbara 
Sukowa, Martine Chevallier, Lea Drucker
„My dwie” to wyciskająca łzy historia pięknej miło-
ści, gdzie dramatyczne wydarzenia przeplatają się z 
dobrym humorem.
13:00
BŁĄD	 SYSTEMU (Systemsprenger, Niemcy 2019, 
125’) |	Kino	Orzeł
REŻYSERIA: Nora Fingscheidt. OBSADA: Helena Zen-
gel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide
Szeroko komentowany debiut fabularny Nory Fin-
gscheidt jest chwytającą za serce opowieścią o de-
sperackiej potrzebie uwagi, miłości i czułości dzie-
więcioletniej dziewczynki. Film został doceniony na 
wielu światowych festiwalach.

PROGRAM 24. FESTIWALU MUZYKI
MALARSTWA „LATO Z MUZAMI”

W NOWOGARDZIE, 12-18 LIPCA 2021

16:00
W	 CO	 GRAJĄ	 LUDZIE (Seurapeli, Finlandia 2020, 
117’) | Kino	Orzeł
REŻYSERIA: Jenni Toivoniemi. OBSADA: Emmi 
Parviainen, Laura Birn, Eero Milonoff
Pełna humoru, słodko-gorzka satyra na pokolenie 
współczesnych trzydziestolatków. Film porównywa-
ny jest przez krytyków do przebojów kinowych „Do-
brze się kłamie w miłym towarzystwie” oraz „Nie-
winne kłamstewka”.
19:00
OTWARCIE	FESTIWALU	|	Kino	Orzeł
WYSTAWA PRAC PAWŁA	LEWANDOWSKIEGO
ARKA reż. Grzegorz Jonkajtys, Polska 2007. 8’
WYBRANE KRÓTKIE ANIMACJE MARIUSZA	 WIL-
CZYŃSKIEGO
SZOP, SZOP, SZOP, SZOPĘ, reż. Mariusz Wilczyński, 
1999, 13’
ŚMIERĆ NA 5, reż. Mariusz Wilczyński, 2002, 3’
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NIESTETY, reż. Mariusz Wilczyński, 2004, 13’
KIZI MIZI, reż. Mariusz Wilczyński, 2007, 21’
BLOK NOWYCH POLSKICH KRÓTKICH ANIMACJI PO-
WSTAŁYCH POD	OPIEKĄ	M.	WILCZYŃSKIEGO
BESTIE WOKÓŁ NAS, reż. Natalia Durszewicz, 2021, 
6’ CANNES	2021!
ZIELEŃ, reż. Karolina Kajetanowicz, 2021, 8’
JESTEM TUTAJ, reż. Julia Orlik, 2020, 15’
21:00
Koncert	w	plenerze	|	musicaLOVE	|	Plac	Wolności
Musicalowe przeboje w wykonaniu MACIEJA	MA-
ZURA
22:00
KRÓL	 ROZRYWKI (The Greatest Showman, USA 
2017, 105’) |	Plac	Wolności
REŻYSERIA: Michael Gracey. OBSADA: Hugh 
Jackman, Michelle Williams, Zac Efron
Zapraszamy do urzekającego świata wyobraźni czło-
wieka, który postanowił pokazać, że samo życie 
może być najbardziej ekscytującym spektaklem. Oto 
krzepiąca opowieść o brawurowym wizjonerze, in-
spirowana legendą i dokonaniami P.T. Barnuma.

• 13 LIPCA 2021, WTOREK

10:00
NIEPAMIĘĆ (Mila, Grecja/Polska/Słowenia 2020, 
91’) |	Kino	Orzeł
REŻYSERIA: Christos Nikou. OBSADA: Aris Servetalis, 
Sofia Georgovassili, Anna Kalaitzidou
Pokazywana na festiwalu w Wenecji Niepamięć łą-
czy w sobie absurdalny humor rodem z filmów Yor-
gosa Lanthimosa (Zabicie świętego jelenia, Fawory-
ta) i melancholię znaną z dzieł Charliego Kaufmana 
(Być jak John Malkovich, Anomalisa), a gdzieś w tle 
pobrzmiewa głos z orwellowskiego Wielkiego Brata.
13:00
LUDZKI	 GŁOS (The Human Voice, Hiszpania 2020, 
75’) | Kino	Orzeł
REŻYSERIA: Pedro Almodovar. OBSADA: Tilda Swin-
ton, Agustin Almodovar, Miguel Almodovar
Seansowi towarzyszy wywiad z Pedro Almodovarem 
i Tildą Swinton.
Hołd złożony największej europejskiej aktorce przez 
ikonę europejskiego kina. „Ludzki głos” to pierwszy 
wspólny film Pedra Almodovara i Tildy Swinton, a 
zarazem pierwszy zrealizowany po angielsku tytuł w 
dorobku hiszpańskiego reżysera. Ten na wskroś al-
modovarowski, kipiący kolorami i buzujący od emo-
cji melodramat z powodzeniem łączy dwa tempera-
menty, wrażliwości i kinowe żywioły.
16:00
PRZEBUDZENIE	SMOKA.	REFLEKSJE	O	WSPÓŁCZE-
SNYM	KINIE	CHIŃSKIM	|	Kino	Orzeł
DUŻA	RYBA	I	BEGONIA (Dayu haitang, Chiny 2016, 
105’)
REŻYSERIA: Xuan Liang, Chun Zhang. OBSADA: Gu-
anlin Ji, Shangqing Su, Timmy Xu.

Oszałamiająca wizualnie historia osadzona w świe-
cie chińskich legend i folkloru. Niezwykła opowieść 
o dorastaniu, poświęceniu, miłości, a także metafi-
zyczna wizja natury życia i śmierci.
Wprowadzenie i seans przygotowany przez Przemy-
sława Lewandowskiego, dyrektora Ińskiego Lata Fil-
mowego
19:00
MALOWANY	 PTAK (Nabarvené ptáče, Czechy/Sło-
wacja/Ukraina 2019, 169’) |	Kino	Orzeł
REŻYSERIA: Václav Marhoul. OBSADA: Petr Kotlár, 
Stellan Skarsgård, Udo Kier, Harvey Keitel, Lech Dy-
blik
Długo oczekiwana adaptacja wstrząsającej powie-
ści Jerzego Kosińskiego pod tym samym tytułem – 
gorzkiego rozrachunku pisarza z latami wojny i Ho-
locaustu. 
22:00
DESZCZOWA	 PIOSENKA (Singin’ in the Rain, USA 
1952, 103’) | Plac	Wolności
REŻYSERIA: Stanley Donen, Gene Kelly. OBSADA: 
Gene Kelly, Donald O’Connor, Debbie Reynolds 
Gene Kelly, Debbie Reynolds i Donald O’Connor w 
jednym z najlepszych i najsłynniejszych musicali 
wszech czasów, obfitującym w niezapomniane nu-
mery taneczne i wokalne, na czele z nieśmiertelnym 
tańcem w deszczu Kelly’ego. 

• 14 LIPCA 2021, ŚRODA

10:00
KONKURS	 FILMOWA	 MŁODA	 POLSKA.	 BLOK	 1:	
DZIEWCZYNA	I	KOBIETA	/	114’	|	Kino	Orzeł
ALICJA I ŻABKA, reż. Olga Bołądź, Studio Munka-SFP, 
2020, 29’
CHODŹMY W NOC, reż. Kamila Tarabura, Studio 
Munka-SFP, 2020, 27’
OSTATNIE DNI LATA, reż. Klaudia Kęska, Szkoła Fil-
mowa im. K. Kieślowskiego UŚ, 2020, 28’
SUKIENKA, reż. Tadeusz Łysiak, Warszawska Szkoła 
Filmowa, 2020, 30’
13:00
KONKURS	 FILMOWA	 MŁODA	 POLSKA.	 BLOK	 2:	
MAŁE	KOŃCE	ŚWIATA	/	95’	|	Kino	Orzeł
ULEGŁOŚĆ, reż. Michał Ciechomski, Szkoła Filmowa 
im. K. Kieślowskiego UŚ, 2020, 26’
PIERWSZE LATO KOŃCA ŚWIATA, reż. Nastazja Gone-
ra, Szkoła Filmowa w Łodzi, 2020, 25’
GREEN, reż. Ivan Bambalin, Warszawska Szkoła Fil-
mowa 2021, 15’
MAŁY KONIEC ŚWIATA, reż. Karol Ulman, Szkoła Fil-
mowa im. K. Kieślowskiego UŚ, 2020, 16’
MASZA, reż. Krzysztof Chodorowski, Warszawska 
Szkoła Filmowa, 2020, 13’
16:00
ŚNIEGU	 JUŻ	 NIGDY	 NIE	 BĘDZIE (Polska/Niemcy 
2020, 116’) | Kino	Orzeł
REŻYSERIA: Małgorzata Szumowska. OBSADA: Alec 
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Utgoff, Agata Kulesza, Maja Ostaszewska
Pewnego mglistego poranka w mieście pojawia się 
on – atrakcyjny mężczyzna z prawdziwego, egzotycz-
nego wschodu. Żenia bo tak brzmi jego imię, ma dar. 
Jego ręce leczą, a oczy zaglądają w dusze samotnych 
kobiet.
Panel	dyskusyjny	z	udziałem	zaproszonych	gości.
19:00
AIDA (Quo vadis, Aida?, Bośnia i Herzegowina / Au-
stria / Rumunia / Holandia / Niemcy / Polska / Fran-
cja / Norwegia / Turcja 2020, 101’) |	Kino	Orzeł
REŻYSERIA: Jasmila Zbanic. OBSADA: Jasna Duričić, 
Raymond Thiry, Reinout Bussemaker
Ta wojna jest inna, bo widziana oczami kobiet: reży-
serki i jej tytułowej bohaterki, tłumaczki, desperac-
ko próbującej nazwać i powstrzymać wydarzenia, 
których grozy nikt nie chce przyjąć do wiadomości. 
Opowieść ma tak ogromną siłę również dlatego, że 
okazuje się do szpiku kości współczesna. Film otrzy-
mał nominację do Oscara w kategorii Najlepszy Film 
Międzynarodowy.
Po	seansie	odbędzie	się	spotkanie	z	twórcami	filmu.
22:00
MOULIN	ROUGE! (Australia/USA 2001, 127’) | Misi-
cal	w	plenerze	|	Plac	Wolności
REŻYSERIA: Baz Luhrmann. OBSADA: Nicole Kidman, 
Ewan McGregor, John Leguizamo
Film opowiada historię miłości pięknej kurtyzany Sa-
tine i ubogiego poety Christiana, która rozgrywa się 
w kuluarach słynnego i najbardziej skandalizującego 
nocnego klubu Paryża przełomu wieków. Reżyser 
wykorzystał w filmie konwencję klasycznego musi-
calu, ale przedstawił ją w zupełnie nowej formie.

• 15 LIPCA 2021, CZWARTEK

10:00
KONKURS	FILMOWA	MŁODA	POLSKA.	BLOK	3:	OB-
LICZA	KRYZYSU	/	99’	|	Kino	Orzeł
DALEJ JEST DZIEŃ, reż. Damian Kocur, Tomcat, King-
house, 2020, 25’
MARIA NIE ŻYJE, reż. Martyna Majewska, Studio 
Munka-SFP, 2020, 30’
WYRAJ, reż. Agnieszka Nowosielska, Szkoła Filmowa 
im. K. Kieślowskiego UŚ, 2020, 20’
SAMOGŁÓW, reż. Jakub Prysak, Szkoła Filmowa w 
Łodzi, 2021, 24’
13:00
KONKURS	 FILMOWA	MŁODA	 POLSKA.	 BLOK	 4:	 Z	
PRZYMRUŻENIEM	OKA	/	92’	|	Kino	Orzeł
STANCJA, reż. Adrian Apanel, Studio Munka-SFP, 
2021, 30’
KAMIEŃ, reż. Bartosz Kozera, Studio Munka-SFP, 
2020, 26’
NIGDY DOBRZE, reż. Paweł Powolny, Szkoła Filmowa 
im. K. Kieślowskiego UŚ, 2019, 18’
PRZYPADEK JANA PAMPUCHA, reż. Mikołaj Piszczan, 
Szkoła Filmowa w Łodzi, 2021, 18’

16:00
NOWY	 PORZĄDEK (Nuevo orden, Francja/Meksyk 
2020, 88’) | Kino	Orzeł
REŻYSERIA: Michel Franco. OBSADA: Naian Gon-
zález Norvind, Dario Yazbek Bernal, Patricia Bernal
Jeden z najbardziej wyrazistych głosów współcze-
snego kina latynoamerykańskiego zelektryzował wi-
dzów zeszłorocznego festiwalu w Wenecji i wyjechał 
z niego ze Srebrnym Lwem. Najbardziej porażające 
w wizji reżysera wydaje się to, że mamy do czynie-
nia nie z wyssaną z palca fantastyczną opowiastką, 
lecz wielce prawdopodobną wizją niedalekiej przy-
szłości.
19:00
XABO:	KSIĄDZ	BONIECKI	(Polska 2020, 72’) | Kino	
Orzeł
REŻYSERIA: Aleksandra Potoczek. OBSADA: Adam 
Boniecki
Tramwajami, samolotami, pociągami, autobusami, 
samochodami tytułowy xABo (to skrócony autograf, 
którego używa on w korespondencji z przyjaciółmi) 
przemierza Polskę, a napotkane w podróży osoby 
otwierają przed nim swoje „walizki” wątpliwości, 
zaniechań, smutku; bagaże pełne fundamentalnych 
pytań, jakie stawia sobie każdy człowiek. W poszu-
kiwaniu odpowiedzi na nie, ekipa przebyła wraz z 
bohaterem 50 tysięcy kilometrów i podczas trzech 
lat wspólnej wędrówki była świadkiem setek poru-
szających, osobistych spotkań.
Kolejny przystanek księdza Bonieckiego planowany 
jest w Nowogardzie!
Po	seansie	odbędzie	się	spotkanie	z	twórcami	fil-
mu.
22:00
LA	LA	LAND (USA/Hongkong 2016, 126’) |  Musical	
w	plenerze	|	Plac	Wolności
REŻYSERIA: Damien Chazelle. OBSADA: Emma Sto-
ne, Ryan Gosling, John Legend
Na tle kolorowego i tętniącego życiem Los Angeles 
rozgrywa się romantyczna historia dwojga marzy-
cieli - Sebastiana i Mii, którzy próbują zrealizować 
swoje sny o karierze w showbiznesie.

• 16 LIPCA 2021, PIĄTEK

10:00
KONKURS	FILMOWA	MŁODA	POLSKA.	BLOK	5:	PO-
SZUKIWANIA	/	84’	|	Kino	Orzeł
GWIAZDECZKA, reż. Natasza Parzymies, Warszaw-
ska Szkoła Filmowa, 2020, 25’
DZIEŃ MATKI, reż. Patryk Kaflowski, Szkoła Filmowa 
im. K. Kieślowskiego UŚ, 2021, 10’
TEORIA GRUP, reż. Zuzanna Karpińska, Szkoła Filmo-
wa im. K. Kieślowskiego UŚ, 2021, 20’
DOG DAYS, reż. Zuzanna Grajcewicz, Szkoła Filmowa 
w Łodzi, 2019, 16’
COŚ MI TU NIE GRA, reż. Maria Dąbrowska, produk-
cja niezależna, 2021, 13’
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13:00
NAJLEPSZE	 LATA (Gli anni piu belli, Włochy 2020, 
129’) | Kino	Orzeł
REŻYSERIA: Gabriele Muccino. OBSADA: Pierfrance-
sco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart
Od niewinnej młodości aż po blaski i cienie doro-
słego życia. Od idealizmu po rozczarowania oraz 
frustracje. W nowym filmie ceniony włoski reżyser 
i scenarzysta Gabriele Muccino towarzyszy swoim 
bohaterom przez czterdzieści lat. Obrazuje ich losy, 
a tłem czyni pełną politycznych zawirowań najnow-
szą historię swojego kraju. 
16:00
SWEAT	(Polska/Szwecja 2020, 100’) |	Kino	Orzeł
REŻYSERIA: Magnus von Horn. OBSADA: Magdalena 
Koleśnik, Julian Świeżewski, Aleksandra Konieczna
Film w reżyserii nagrodzonego Paszportem Polityki 
Magnusa von Horna to jedyna polska fabuła, która 
znalazła się w oficjalnej selekcji zeszłorocznego Fe-
stiwalu Filmowego w Cannes. To także zdobywca 
największej liczby nagród na 45. Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni.
19:00
LAUR	CISOWY	2021:	MARIUSZ	WILCZYŃSKI	|	Kino	
Orzeł
ZABIJ	TO	I	WYJEDŹ	Z	TEGO	MIASTA (Polska 2020, 88’)
REŻYSERIA: Mariusz Wilczyński. OBSADA: Andrzej 
Wajda, Daniel Olbrychski, Małgorzata Kożuchowska
Poetycki, surrealny, przede wszystkim jednak no-
stalgiczny i pełen empatii dla wszystkiego, co prze-
mijające, ułomne i ulotne, „Zabij to i wyjedź z tego 
miasta” działa niczym magiczne zaklęcie mające 
moc przenoszenia w czasie. Ta podróż będzie dla 
każdego widza głęboko poruszającym, intymnym 
doświadczeniem.
Wręczenie	nagrody	 i	 spotkanie	z	 reżyserem	filmu	
Mariuszem	Wilczyńskim.
22:00
CHICAGO (USA 2002, 113’) |	Musical	w	plenerze	|	
Plac	Wolności
REŻYSERIA: Rob Marshall. OBSADA: Renee Zellwe-
ger, Catherine Zeta-Jones, Richard Gere
„Chicago” to wspaniała opowieść pełna intryg, mi-
łości i zdrady, powstała w oparciu o wielokrotnie na-
gradzany musical stworzony przez Johna Kandera, 
Freda Ebba i Boba Fosse.

• 17 LIPCA 2021, SOBOTA

10:00
SŁUDZY (Servants, Słowacja/Rumunia/Czechy/Irlan-
dia 2020, 80’) | Kino Orzeł
REŻYSERIA: Ivan Ostrochovsky. OBSADA: Samuel 
Skyva, Samuel Polakovic, Vlad Ivanov
Osadzony w realiach zimnej wojny, pasjonujący 
czarny kryminał opowiada o zderzeniu wiary i ide-
ologii oraz o potężnej sile manipulacji, po którą się-
gają zarówno słudzy Boga, jak i słudzy systemu.

13:00
ODWYK (Polska 2011, 23’) |	Kino	Orzeł
REŻYSERIA: Krzysztof Jankowski. OBSADA: Wojciech 
Solarz
Krótkometrażowy film oparty na anegdocie z życia 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Gałczyński 
(Wojciech Solarz), przebywa na przymusowym le-
czeniu odwykowym (początek lat 50). Jedna wizyta 
poety u doktora prowadzącego wywraca do góry 
nogami dotychczasowe porządki panujące na od-
dziale odwykowym szpitala psychiatrycznego.
POKÓJ (Polska 2021, 19’) | Kino	Orzeł
REŻYSERIA: Krzysztof Jankowski. OBSADA: Wojciech 
Solarz
Ekranizacji opowiadania „Podróż VII” ze słynnych 
„Dzienników gwiazdowych” Stanisława Lema. „Po-
kój” to film będący zręcznym mariażem komedii i 
kina sci-fi, w którym pierwsze skrzypce gra oczywi-
ście miotający się na planie, „rozmnożony” kompu-
terowo Wojciech Solarz.
Po	seansie	odbędzie	się	spotkanie	z	twórcami	filmu.
16:00
1970	(Polska 2021, 70’) | Kino	Orzeł
REŻYSERIA: Tomasz Wolski. PRODUKCJA: Anna Gaw-
lita
Łącząc archiwalne zdjęcia z niedawno odkrytymi 
zapisami rozmów ówczesnych decydentów (którzy 
ożywają na ekranie dzięki animacjom), reżyser two-
rzy całościowy
19:00
BIAŁY	POTOK	(Polska 2021, 79’) | Kino	Orzeł
REŻYSERIA: Michał Grzybowski. OBSADA: Marcin 
Dorociński, Agnieszka Dulęba-Kasza, Dobromir Dy-
mecki
Zależności uczuciowe i finansowe oraz niewinne z 
pozoru kłamstwa nakręcają spiralę nieporozumień. 
Emocje sięgają zenitu. Na dodatek w małżeński spór 
angażują się windykatorzy, policja oraz wścibski są-
siad. Chaos narasta…
Po	seansie	odbędzie	się	spotkanie	z	twórcami	filmu.
22:00
GREASE	(USA 1978, 110’) Musical	w	plenerze	|	Plac	
Wolności
REŻYSERIA: Randal Kleiser. OBSADA: John Travolta, 
Olivia Newton-John
Kultowa filmowa wersja niezwykle popularnego 
musicalu. Przebojowy obraz przyniósł ogromną sła-
wę odtwórcom głównych ról: dwukrotnie nomino-
wanemu do Nagrody Akademii Johnowi Travolcie 
oraz Olivii Newton-John. Film zachwyca pod każdym 
względem, składając hołd niezapomnianej epoce 
narodzin rock’n’rolla.

• 18 LIPCA 2021, NIEDZIELA

10:00
PO	 ZŁOTO.	 HISTORIA	 WŁADYSŁAWA	 KOZAKIEWI-
CZA (Polska 2020, 62’) | Kino	Orzeł
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REŻYSERIA: Ksawery Szczepanik. OBSADA: Włady-
sław Kozakiewicz
Historia życia legendarnego polskiego tyczkarza - 
Władysława Kozakiewicza. Twórcy filmu dotarli do 
unikatowych materiałów archiwalnych, polskich i 
zagranicznych, by opowiedzieć o spektakularnej ka-
rierze sportowej, za którą kryją się nie tylko chwile 
tryumfu, ale też łzy, gorycz i rozczarowania.
13:00
PROSTE	RZECZY (Polska 2020, 84’) |	Kino	Orzeł
REŻYSERIA: Grzegorz Zariczny. OBSADA: Błażej Ki-
towski, Magdalena Sztorc, Tomasz Schimscheiner
Nagrodzony na prestiżowym festiwalu Sundance 
Grzegorz Zariczny to reżyser, który odważnie eks-
ploruje terytorium na granicy fabuły i dokumentu. 
W nowym filmie w umiejętny sposób zderza tu słod-
ko-gorzką codzienność z bezmiarem uniwersalnych 
problemów.
Po	seansie	odbędzie	się	spotkanie	z	twórcami	fil-
mu.
16:00
MAGNEZJA (Polska 2020, 120’) | Kino	Orzeł
REŻYSERIA: Maciej Bochniak. OBSADA: Maja Osta-
szewska, Dawid Ogrodnik, Mateusz Kościukiewicz
Pogranicze polsko-sowieckie, przełom lat 20. i 30. 
XX wieku. Po śmierci szefa gangu i głowy rodziny, 
władza nad przestępczym klanem Lewenfiszów 
przechodzi w ręce jego córki – Róży. Brawurowe 
polskie kino, pełnej zaskakujących pomysłów, wirtu-
ozerii realizacyjnej i znakomitych aktorskich kreacji.

Po	seansie	odbędzie	się	spotkanie	z	twórcami	fil-
mu.
19:00
AMATORZY (Polska 2020, 95’) | Kino	Orzeł
REŻYSERIA: Iwona Siekierzyńska. OBSADA: Wojciech 
Solarz, Roma Gąsiorowska, Marzena Gajewska
Historia zaczyna się w momencie, kiedy teatr Krzyś-
ka „Biuro Rzeczy Osobistych” (tworzony przez nie-
pełnosprawnych intelektualnie aktorów) wygrywa 
festiwal. Nagrodą ufundowaną przez zawodowy 
teatr jest możliwość zrealizowania spektaklu. To bę-
dzie szczególne spotkanie dwóch światów.
Po	seansie	odbędzie	się	spotkanie	z	twórcami	fil-
mu.
21:30
ZAMKNIĘCIE	FESTIWALU	|	Plac	Wolności
WRĘCZENIE NAGRODY W KONKURSIE FILMOWA 
MŁODA POLSKA
22:00
ROZKOSZE	 GOŚCINNOŚCI (Our Hospitality, USA 
1923, 74’)| Kino w plenerze | Plac Wolności
Popis fantazji twórczej i precyzji wykonania Bustera 
Keatona. Aktor tradycyjnie samodzielnie wykony-
wał wszystkie akrobacje, czego w finałowej sekwen-
cji nad rzeką, gdy pękła lina, omal nie przypłacił ży-
ciem.
Film niemy z muzyką na żywo w wykonaniu duetu 
Miłosz Pękala i Magdalena Kordylasińska-Pękala 
(Kwadrofonik).
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KĄCIK
KULINARNY

Przygotowanie	krok	po	kroku
Krok 1
Filet z łososia osusz papierowym 
ręcznikiem. Następnie skrop oliwą, 
posyp solą i skórką z cytryny.
Krok 2
Na suchą patelnię wysyp drewniane zrębki i połóż kratkę. Patel-
nię podgrzewaj do momentu, gdy zrębki zaczną się lekko dymić – 
na kratce ułóż łososia, patelnię przykryj i pozostaw na 3-4 minuty. 
Po tym czasie patelnię odkryj i wstaw do nagrzanego do 180 st. C 
piekarnika na 5 minut. Po upieczeniu rybę wystudź.
Krok 3
Jajka ugotuj na twardo (3 minuty), wystudź i obierz, pokrój na po-
łówki. Sałaty porwij na mniejsze kawałki, pomidorki na połówki. 
Zawartość opakowania Knorr rozmieszaj z oliwa i sokiem z limonki.
Krok 4
Sałaty wymieszaj z kiełkami słonecznika, dodaj pomidorki 
i przełóż do salaterki. Na wierzchu sałatki rozłóż połówki jaj-
ka oraz kawałki ryby porwane w ręku.
Krok 5
Sałatkę polej przygotowanym sosem, podawaj z grzankami.

Przygotowanie	krok	po	kroku
Krok 1
W dużym garnku zagotuj 3 litry lek-
ko osolonej wody z dodatkiem liścia 
laurowego oraz ziela angielskiego. 
W takim wywarze gotuj żeberka 
około 30 minut, aż zmiękną. 
Krok 2
Następnie odcedź mięso i pokrój je na porcje. 
Krok 3
Przygotuj marynatę. Wymieszaj Przyprawę do wieprzowiny 
Knorr z z olejem, Ketchupem Hellmann’s Łagodnym oraz colą. 
Krok 4
Nasmaruj marynatą ugotowane mięso. Następnie smaż żeber-
ka na grillu. Możesz je podawać z grillowanymi ziemniakami. 

Składniki
żeberka wieprzowe
500 gramów
Przyprawa do wieprzowiny Knorr
1 opakowanie
Ketchup Hellmann’s Łagodny
4 łyżki
cola
100 mililitrów

Liść laurowy z Turcji 
Knorr
2 sztuki
Ziele angielskie
z Meksyku Knorr
4 ziarna
olej
4 łyżki
woda
3 litry

Składniki
świeży łosoś
200 gramów
Sos sałatkowy Zioła ogrodowe z 
trybulą Knorr
1 opakowanie
pomidory koktajlowe
10 sztuk
jajko przepiórcze 8 sztuk
sałata lodowa 0.25 sztuki

sałata radicchio 0.5 sztuki
kiełki słonecznika 1 garść
zrębki drewniane do wę-
dzenia 2 łyżki
skórka otarta z połowy 
cytryny
sól morska 1 szczypta
sok z limonki 3 łyżki
oliwa z oliwek 4 łyżki

•	GRILLOWANE	ŻEBERKA
PO	AMERYKAŃSKU

•	WIOSENNA	SAŁATKA
Z	JAJKIEM
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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:
Przy	nim	łodzie	żeglarskie	parkują.	Nieopodal	Knagi	się	znajduje

W ogłoszonym przez Burmistrza Nowogardu konkursie plastycznym „Baw się kolorami” można wygrać li-
mitowaną maskotkę z napisem I love Nowogard, gdzie wystarczy przesłać na adres e-mail: sekretariat@
nowogard.pl zdjęcie pracy plastycznej, wypełnić kartę zgłoszeniową oraz oświadczenia rodziców, które zna-
leźć można na stronie internetowej www.nowogard.pl Następnie zdjęcie musi zdobyć największą liczbę 
polubień/reakcji na profilu facebookowym: Urząd Miejski w Nowogardzie.
Nagrodę otrzymują autorzy zwycięskich prac w dwóch kategoriach wiekowych: od 3 do 8 lat oraz od 9 do 
15 roku życia. Prace należy przesyłać do dnia 17.07.2021 r.


