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 W samo południe w sobotę 16 lipca 2022 r. 
w gminie Brojce odbyło się symboliczne przekaza-
nie czeków z pieniędzmi z Polskiego Ładu w ramach 
Programu Inwestycji Strategicznych – edycja III – 
PGR dokonywane przez Pawła Szefernekera - Wi-
ceministra MSWiA i przez Zbigniewa Boguckiego 
– Wojewodę Zachodniopomorskiego. Na spotkanie 
zjechali się Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie, 
którzy uzyskali dofinansowanie. Gminę Nowogard, 
która pozyskała środki finansowe w wysokości 
1 999 200 zł na „Budowę i modernizację oświetle-
nia na terenach wiejskich” reprezentował Bogdan 
Jaroszewicz - zastępca burmistrza Roberta Czapli. 
Celem projektu jest wybudowanie  nowego i zmo-
dernizowanie istniejącego oświetlenia  na terenach 
wiejskich w Gminie Nowogard. Pomyślna realiza-
cja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia 
i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich 
w gminie. Zadanie będzie realizowane w miejsco-
wościach: Nowogard, Błotno, Bieniczki, Kulice, Słaj-
sino, Wierzbięcin, Błotny Młyn, Krasnołęka, Otręby, 
Trzechel, Olchowo, Ogorzele, Piaski, Bochlin, Strze-
lewo, Żabówko, Warnkowo, Stare Wyszomierki.

oprac. Andrzej Sawicki

1 999 200 zł na budowę i modernizację 
oświetlenia na terenach wiejskich
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 Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla zapoznał się 14 lipca z po-
stępem prac przy budowie świe-
tlicy wiejskiej w Maszkowie. Na 
realizację tej inwestycji mieszkań-
cy wsi czekali od lat, do tej pory 
bowiem spotykać mogli się bo-
wiem jedynie w starym, będącym 
w kiepskim stanie technicznym 
budynku. Niedawno zapadła jed-
nak decyzja o jego wyburzeniu, 
a na jego miejsce budowany jest 
zupełnie nowy, już efektownie 
wyglądający obiekt. Inwestycja 
realizowana jest kosztem ponad 
800 tys. zł (z czego ponad połowę 
pokrywa dotacja z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich) przez 
nowogardzką firmę Demgrad, 
a świetlica będzie miała blisko 
100 m2 powierzchni użytkowej. 
W jej wnętrzu wydzielone będą: 
sala główna, aneks kuchenny, toa-
lety i magazynek na różne sprzęty, 
a na elewacji już pojawiła się imi-
tacja muru pruskiego, nawiązująca 
do przedwojennej zabudowy wsi.
 Sołtys Krzysztof Bernach nie 
ukrywał zadowolenia z faktu, że 
inwestycja jest relaizowana i za-
pewniał, że mieszkańcy będą ze 
świetlicy korzystać, a być może 
powstanie wkrótce w Maszkowie 
lokalne Koło Gospodyń Wiejskich.
 Obiekt ma być gotowy we 
wrześniu. Obecnie kładzione są 
w nim tynki, w kolejnym etapie 

Mieszkańcy Maszkowa
będą mieli piękną świetlicę

pojawią się płytki i zostanie zamontowana armatura. Już wczesną je-
sienią więc mieszkańcy Maszkowa będą mieli do dyspozycji piękną 
świetlicę.

Paweł Botarski



Wiadomości Samorządowe4

www.nowogard.pl

 Gruntowny remont i rozbudowę przechodzi świe-
tlica wiejska w podnowogardzkim Wierzbięcinie. 
Prace na zlecenie gminy Nowogard realizuje, kosz-
tem ponad 486 tys. zł, lokalna firma Demgrad. Stary 
budynek jest w ramach tej inwestycji modernizowa-
ny, wykonane zostały już nowe instalacje elektrycz-
ne, wodno - kanalizacyjne oraz c.o., wymieniono też 
dach, stolarkę okienną, a wkrótce pojawią się tynki 
i posadzka.

Świetlica wiejska w Wierzbięcinie
w remoncie

 18 lipca na placu budowy pojawił się burmistrz 
Robert Czapla, a właściciel firmy Demgrad zapewnił 
go, że prace przebiegają zgodnie z przyjętym har-
monogramem i jeśli nie wydarzy się nic nieoczeki-
wanego, to zakończone zostaną przed 4 listopada. 
Już jesienią wyremontowana świetlica będzie więc 
służyć jako miejsce spotkań zarówno dla dzieci, jak 
i starszych mieszkańców Wierzbięcina.

Paweł Botarski
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 25 lipca podpisana została umowa dotycząca 
przekazania przez Gminą Nowogard 5 tysięcy zło-
tych na remont kościoła p.w. św. Katarzyny w miej-
scowości Trzechel. Dokument parafowali proboszcz 
parafii, ks. Andrzej Gański oraz burmistrz Robert 
Czapla, a dotacja zostanie wykorzystana na opraco-
wanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji 
elektrycznej oraz odmalowania wnętrza kościoła. 
Oczywiście wszystko będzie musiało zostać uzgod-
nione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
 Na tym prawdopodobnie nie koniec, bo ks. 
A. Gański planuje także remont wieży kościoła i po-
szycia dachu. Oczywiście termin wykonania zapla-
nowanych prac zależny będzie od tego, kiedy uda 
się znaleźć na to środki.

Gmina Nowogard
wsparła finansowo remont

zabytkowego kościoła w Trzechlu

 Kościół w Trzechlu został wybudowany w 1872 
roku w stylu neogotyckim. Do dzisiaj zachowało się 
jego wyposażenie: ołtarz, chrzcielnica, ambona, em-
pora chórowa, prospekt organowy i ławki.

Paweł Botarski
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 Dnia 22 lipca br. odbyło się spotkanie burmistrza 
Roberta Czapli z przedstawicielami klubu żeglar-
skiego Knaga. Na spotkaniu poruszano temat bu-
dowy pomostu przy klubie żeglarskim. Omówiono 
technologię budowy oraz uzgodniono, że zostanie 
wykonany projekt pomostu a następnie rozpocznie 
się jego budowa. Drugim tematem było omówienie 

Spotkanie
z przedstawicielami klubu Knaga

możliwości doprowadzenia instalacji wodno-kanali-
zacyjnej do budynku klubu żeglarskiego. Było to już 
kolejne spotkanie co świadczy - wszyscy uczestnicy 
spotkania to podkreślali - o dobrej współpracy bur-
mistrza z klubem żeglarskim Knaga.

Andrzej Sawicki

 W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sy-
tuacji w Ludowym Klubie Sportowym „Pomorzanin” 
Nowogard przedstawiamy relację z rozmów prowa-
dzonych z klubem.
 22 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie z udzia-
łem Zastępcy Burmistrza Nowogardu Jarosława 
Hołubowskiego oraz pracowników Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie z Prezesem Klubu LKS „Pomorzanin” 
Nowogard - Marcinem Skórniewskim. Na spotkaniu 
obecny był również Prezes Nowogardzkiego Forum 
Organizacji Pozarządowych Mieczysław Cedro.
 Powodem spotkania były kolejne niepokojące 
sygnały dotyczące złej sytuacji finansowej „Pomo-
rzanina” oraz zawieszenia klubowi licencji rozgryw-

Stanowisko w sprawie
Pomorzanina Nowogard

kowej. Dodatkowo tematem, który poruszono było 
podsumowanie działań Prezesa od ostatniego spo-
tkania, które odbyło się maju br., gdzie Prezes Skór-
niewski oświadczył, iż w trosce o dobro Klubu i jego 
dalsze funkcjonowanie rozważy możliwość rezygna-
cji z pełnionej funkcji. Jak pokazała sytuacja, w ciągu 
dwóch ostatnich miesięcy nic takiego nie nastąpiło.
 Reprezentanci gminy na piątkowym spotkaniu 
wyraźnie wskazali, że obecna sytuacja jak i oczeki-
wania społeczne jednoznacznie pokazują, że prezes 
Marcin Skórniewski wraz z zarządem Klubu powin-
ni podać się do dymisji. Mieszkańcy jednoznacznie 
wyrażają potrzebę radykalnych zmian. Dalsze funk-
cjonowanie prezesa i obecnego zarządu nie rokuje 



Wiadomości Samorządowe 7

www.nowogard.pl

 Burmistrz Robert Czapla pozy-
skał  dla Gminy Nowogard dotację 
celową w  wysokości 35.000,00 zł.
 Program Aktywna Tablica, 
na lata 2020-2024 dotyczy dofi-
nansowania zakupu określonego 
sprzętu multimedialnego, pomo-
cy dydaktycznych i narzędzi do 

„Aktywna tablica”
terapii oraz dodatkowo na sprzęt 
i pomoce dydaktyczne dla dzieci 
ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi. 
 Szkoła Podstawowa nr 2 w No-
wogardzie  im. Marii Konopnickiej 
otrzyma kwotę wsparcia finan-
sowego w wysokości 35.000,00 

żadnej poprawy a jedynie pogorszenie i tak już ka-
tastrofalnej sytuacji klubu. Zdaniem przedstawicieli 
gminy niestety jedynie zmiana personalna na stano-
wisku zarządzającego klubem może przynieść pozy-
tywne efekty.
 Przybliżając mieszkańcom historię rozmów należy 
wspomnieć, że niepokojące sygnały które docierały 
do ratusza w sprawie klubu zainicjowały serię spo-
tkań, z których pierwsze odbyło się już 10 listopada 
2021 r. Gminę Nowogard reprezentowali podczas 
rozmów  burmistrz Robert Czapla, skarbnik Marcin 
Marchewka, Kierownik Wydziału Rozwoju Lokalne-
go, Funduszy i Sportu Jarosław Soborski, a także rad-
ny Marcin Wolny. Ze strony klubu udział w spotka-
niu wzięli prezes Marcin Skórniewski oraz sekretarz 
Maciej Kriger. Już wtedy burmistrz Robert Czapla 
poprosił przedstawicieli zarządu klubu o przedsta-
wienie w możliwie szybkim terminie programu na-
prawczego, mającego uspokoić emocje w całym no-
wogardzkim środowisku piłkarskim i pozwalającego 
na wyjście z impasu. Plan miał zostać przedstawiony 
na kolejnym spotkaniu w dniu 16 listopada 2021 r. 
Podsumowując tę turę rozmów należy wyraźnie za-
znaczyć, że plan naprawczy nie powstał do tej pory.
 Podczas  spotkania w dniu 16 listopada 2021 r. 
toczyła się dyskusja dotycząca konfliktu pomiędzy 
piłkarzami a zarządem LKS Pomorzanin Nowogard. 
Na zaproszenie burmistrza Roberta Czapli pojawili 
przede wszystkim piłkarze, były trener Kamil Twa-
rzyński oraz reprezentacja kibiców. Niestety, wbrew 
wcześniejszym zapowiedziom zabrakło przedsta-
wicieli zarządu klubu. Burmistrz zachęcał wówczas 
strony do wypracowania kompromisu. Zapowiedział 
też mediację pomiędzy stronami konfliktu i podjęcie 
działań zmierzających do zorganizowania kolejnego 
spotkania w tej sprawie, już z udziałem członków 
zarządu Pomorzanina. Takie spotkanie zaplanowano 
na 29 listopada 2021 r.
 Niestety, w dniu tym i o wyznaczonej godzinie 
gotowi do rozmów byli jedynie przedstawiciele Gmi-
ny Nowogard, w tym kilku radnych. Przedstawiciele 
klubu po raz kolejny nie przybyli na zaplanowane 
spotkanie.

 Czarę goryczy przelało niewywiązanie się klubu 
ze zobowiązań wobec gminy, co spowodowało, że 
Rada Miejska zmniejszyła środki na upowszechnia-
nie sportu o 100.000 zł. W efekcie komisja konkur-
sowa przyznająca w otwartych konkursach ofert 
środki finansowe dla organizacji pożytku publiczne-
go nie zdecydowała się na finansowanie Pomorzani-
na w 2022 r.
 W dniu 12 kwietnia br. Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla podjął się zorganizowania spotkania 
z udziałem przedstawicieli Gminy Nowogard oraz 
Prezesa i członków Zarządu Klubu LKS „Pomorza-
nin” Nowogard. W spotkaniu wziął udział Prezes 
Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządo-
wych  Mieczysław Cedro wraz z członkami komisji 
konkursowej. Na spotkanie zaproszeni zostali także 
przewodniczący klubów Rady Miejskiej Marcin Nie-
radka, Marcin Wolny i Andrzej Kania oraz radny PSL 
– Stanisław Saniuk. Żaden z nich, z różnych powo-
dów, na miejsce nie dotarł a rozmowy nie przyniosły 
spodziewanych rezultatów.
W ocenie reprezentantów Gminy Nowogard nie ma 
innego wyjścia z tej sytuacji. Zmiana na stanowisku 
prezesa klubu i powołanie nowego zarządu byłaby 
jedyną szansą na dalszą współpracę z Pomorza-
ninem. Jednak brak wyraźnej deklaracji ze strony 
prezesa Marcina Skórniewskiego i przedłużająca 
się patowa sytuacja wymusza podjęcie radykalnych 
kroków.  
 Mieczysław Cedro Prezes Nowogardzkiego Fo-
rum Organizacji Pozarządowych zrzeszającego po-
nad 50 organizacji, w tym Pomorzanin oraz pozo-
stałe kluby, stowarzyszenia i fundacje działające na 
terenie gminy, czując ciężar odpowiedzialności zło-
żył zdecydowaną deklarację działań zmierzających 
do stworzenia nowego klubu sportowego.
 O krokach podjętych w tej sprawie będziemy na-
szych mieszkańców informować na bieżąco.

W imieniu Gminy Nowogard
Zastępca Burmistrza

Jarosław Hołubowski

zł, a kwota  8.750,00 zł. to wkład 
własny szkoły.
 Łączny koszt pomocy dydak-
tycznych dla uczniów ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi 
wynosi 43.750,00 zł.

Referat Edukacji
Jowita Kogut
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 W ramach programu „Poznaj Polskę” ogłoszone-
go przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Burmistrz 
Robert Czapla pozyskał dla Gminy Nowogard do-
finansowanie na realizację wycieczek szkolnych 
dla dzieci i młodzieży z naszej gminy w wysokości 
111.254,40 zł.
- 80% kwota dofinansowania,
- 20% środków płacili rodzice.
 Przedmiotem dofinansowania przedsięwzięcia 
było zorganizowanie 9 wycieczek dla sześciu szkół 
w terminach od kwietnia do czerwca 2022 roku.
 Dzięki dofinansowaniu Burmistrza uczniowie 
szkół zwiedzili:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie uczest-
niczyła w wycieczkach do Gdyni, Gdańska, Sopotu, 
oraz Malborka.
2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie była na  
wycieczce do Gdyni, Gdańska, Sopotu, oraz Malborka.
3. Szkoła Podstawowa w Orzechowie uczestniczyła 
w wycieczkach do Kołobrzegu, Gryfic oraz Gdyni, 
Gdańska, Sopotu i Malborka.
4. Szkoła Podstawowa w Długołęce pojechała na  
w wycieczkę do Międzyzdrojów oraz Wolina.
5. Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie wyjeżdżała 
na wycieczkę  do Gdyni, Gdańska, Sopotu, oraz Mal-
borka.

Program Poznaj Polskę

6. II Liceum ogólnokształcące w Nowogardzie 
uczestniczyło w wycieczce do Gdyni, Gdańska, So-
potu, oraz Malborka.
 Wszyscy uczestnicy zapoznali się z historią naszej 
pięknej Ojczyzny odwiedzając Muzea i podziwiając 
zabytki zwiedzanych miast.
 Dyrektorzy szkół zapewnili mnóstwo atrakcji, 
pełną opiekę naszym uczniom oraz  miłą atmosferę.
 Ze względu na ograniczoną kwotę nabór odby-
wał się według kolejności składania wniosków szkół.

Referat Edukacji
Jowita Kogut

Pole bitwy na Westerplatte

Muzeum Poczty Polskiej w GdańskuGdynia - historyczny układ urbanistyczny

Europejskie Centrum SolidarnościMuzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
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 Wesoła impreza z okazji Dnia Dziecka odbyła 
się w Karsku. Mali mieszkańcy tej wsi i ich rodzice 
spotkali się na boisku sportowym. Maluchom były 
oferowane między innymi różnorodne gry i zabawy, 
pojawił się wóz strażacki, dostępne były dmucha-
ne zjeżdżalnie, a na wszystkich czekał poczęstunek 
zarówno na słodko, jak i w formie dań z grilla. Po-
goda również dopisała, dzieci pojawiło się więc na 
imprezie sporo, a spotkał się z nimi między innymi 
wiceburmistrz Bogdan Jaroszewicz, który do Karska 
przybył z dwoma torbami pełnymi słodyczy.

Dzień Dziecka w Karsku
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 W dniu 25 lipca br., miało miejsce wzruszające 
wydarzenie. Otóż po 30 latach pracy w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie na zasłużoną emeryturę 
przeszła Pani Mariola Tyrcha.
 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz z za-
stępcami, sekretarzem, skarbnikiem podziękował za 
wieloletnią pracę a także wreczył kwiaty. Najlepsze 

Podziękowania dla Marioli Tyrchy

życzenia, złożył również skarbnik Marcin Marchewka, 
który pracę w Urzędzie Miejskim rozpoczynał kiedy 
Pani Mariola pracowała w Wydziale Finansowym 
UM. Osoba Pani Marioli jest w naszej gminie zna-
na. Przepracowała 15 lat w Urzedzie Stanu Cywilnego 
a wcześniej (również 15 lat) w ww. Wydziale Finan-
sowym. Była ogromnym wsparciem dla pracowni-
ków Urzędu i interesantów. Zawsze uczynna i gotowa 
nieść pomoc z uśmiechem a twarzy.
 Pani Marioli dziękujemy i życzymy zdrowia i god-
nego odpoczynku na emeryturze za dobrze wykona-
ną pracę.



Wiadomości Samorządowe 11

www.nowogard.pl

 Minął kolejny rok i znów bę-
dziemy mieli przyjemność spo-
tkać się z Państwem na Dożyn-
kach Gminnych które odbędą się 
w Żabowie 3 września 2022 r. 
Dożynki to podsumowanie cięż-
kiej pracy rolników, sadowników 
i ogrodników oraz radość z ze-
branych plonów i odpoczynek po 
ciężkiej pracy na roli.
 W związku z tym jak co roku 
zapraszamy wszystkie osoby chęt-
ne (gospodarstwa agroturystycz-
ne, producentów, pszczelarzy, 
ogrodników) oraz inne podmioty 
mogące uświetnić to wydarzenie 
do wystawienia stoisk podczas 
Dożynek 2022 w Żabowie.

 Zainteresowane osoby pro-
simy o wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego i dostarczenie go 
w formie papierowej do Biura Ob-
sługi Interesanta (pok.5 Plac Wol-
ności 1, Nowogard) lub w formie 
elektronicznej ikosinska@nowo-
gard.pl 
 Opłata za wystawienie stoiska 
wynosi 100 zł. - płatności należy 
dokonać do 19 sierpnia 2022 r. na 
konto Gminy Nowogard numer 
61 1240 3884 1111 0000 4209 
2470 z dopiskiem „stoisko Dożyn-
ki 2022”.

 W razie jakichkolwiek pytań 
i wątpliwości prosimy o kontakt 
z pracownikiem Wydziału Go-
ospodarowania Nieruchomościa-
mi, Geodezji i Rolnictwa Panią 
Iwoną Kosińską pod nr. tel. 091 
3926227 lub pod adresem e-mail: 
ikosinska@nowogard.pl
 Organizator nie odpowiada 
za formę rozliczenia „Wystawcy” 
z Urzędem Skarbowym, jak również 
wprowadzenie przez „Wystawców” 
do obrotu żywności (w tym tak-
że słodyczy) w sposób niezgodny 
z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r.  
o bezpieczeństwie żywności i ży-
wienia (Dz.U.2020.poz.2021). 

Iwona Kosińska

ZAPROSZENIE

 Coraz lepiej radzimy sobie z segregacją odpadów. 
Niestety, często zapominamy o odkręcaniu nakrę-
tek, opróżnianiu opakowań czy zgniataniu butelek 
i kartonów.
 Przepełnione pojemniki sprawiają, że odpady 
stawiane są obok nich, co szpeci naszą gminę. Cza-
sami jednak sami stwarzamy ten problem wypełnia-
jąc śmietniki… powietrzem. Tak, tak, powietrzem. 
Bo jak inaczej nazwać wrzucenie zakręconej butelki 
z tworzywa sztucznego czy kartonów po mleku lub 
napoju do żółtego pojemnika przed ich zgniece-
niem?
 Jedna taka butelka zajmuje tyle miejsca ile kil-
ka wcześniej zgniecionych. Podobna sytuacja jest 
w przypadku pojemników na papier, gdzie rozło-
żony karton po sprzęcie elektronicznym może wy-
pełnić niemal połowę przestrzeni przeznaczonej na 
odpady. Dlatego warto przed wrzuceniem złożyć 

Nie wyrzucaj powietrza,
zgnieć butelkę i karton

czy zgnieść karton po zakupionym produkcie czy 
odebranej przesyłce. Przecież to nie wymaga pra-
wie żadnego wysiłku. Dwa ruchy dłońmi czy kilka 
ruchów nogą sprawią, że śmieci będzie kilka razy 
mniej, pojemniki będą wystarczały na dłużej i skoń-
czy się mało przyjemny widok koszy obłożonych 
workami z odpadami.
 Być może nie wszyscy o tym wiedzą, że przy tej 
okazji można wpisać na swoje konto dobry uczy-
nek. Zakrętki od butelek czy kartonów są zbierane 
w ramach akcji charytatywnych mających na celu 
pomoc, najczęściej najmłodszym. Jeden z takich po-
jemników znajduje się przy wejściu na miejskie ką-
pielisko.
 Dlatego jeszcze raz apelujemy: zgniatajmy butel-
ki i kartony.

Referat Gospodarki Odpadami
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 Ponad 30 małżeństw, mieszkających na terenie 
gminy Nowogard, skorzystało 23 lipca z zaproszenia 
burmistrza Roberta Czapli i wzięło udział w spotka-
niu z okazji 25. rocznicy wzięcia ślubu (śluby w latach 
1995-96). Impreza odbyła się w hotelu Willa Zbyszko, 
gdzie gości przywitała kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego, a później życzenia kolejnych lat w zdrowiu, 
szczęściu i przede wszystkim miłości złożył im bur-
mistrz. „Srebrne” małżeństwa otrzymały też pamiąt-
kowe plakiety i kwiaty, nie zabrakło efektownego tor-
tu, a przede wszystkim szampańskiej zabawy.

Paweł Botarski

Srebrne pary z Nowogardu
świętowały małżeński jubileusz
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 W dniach 11-17 lipca br., w Nowogardzie odby-
wał się 25 Festiwal Filmu Muzyki i Malarstwa „Lato 
z Muzami”. Przez cały tydzień poprzedający otwar-
cie publiczność spotykała się z twórcami filmowy-
mi, aktorami, reżyserami i scenarzystami. Uroczy-
stego otwarcia festiwalu dokonał burmistrz Robert 
Czapla wraz z dyrektorem Festiwalu i zarazem dy-
rektorem Nowogardzkiego Domu Kultury Anetą 
Drążewską wspólnie z dyrektorem artystycznym fe-
stiwalu Krzysztofem Spórem.
 Podczas spotkania statuetkę Lauru Cisowego 

25. Festiwal „Lato z Muzami”
z rąk burmistrza otrzymał Radosław Piwowarski – ce-
niony polski reżyser i scenarzysta, realizator filmów 
dokumentalnych, fabularnych oraz kreator i przyja-
ciel gwiazd, które to właśnie w jego filmach stawiały 
pierwsze kroki. Następnie Hanna Śleszyńska – aktor-
ka teatralna, filmowa, telewizyjna i kabaretowa, za-
prezentowała swoją charyzmę w spektaklu „Judy”, 
opowiadającym historie jednej z najjaśniejszych 
gwiazd złotej ery Hollywood.
 Na Placu Wolności z sylwetką Marleny Dietrich, 
zaprzyjaźniła festiwalowych gości, Celina Muza. Re-
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pertuar, który wybrzmiał to piosenki francuskie, nie-
mieckie, a także polskie i angielskie wersje utworów. 
Zaprezentowana muzyczna podróż ukazała postać 
z plakatu „Lata z Muzami” w jej różnych obliczach. 
Filmowy seans w plenerze – na leżakach, dopełnił 
całości i wprowadził w znany tutaj wszystkim, ciepły 
i wakacyjny nastrój.
 Festiwal Lato z Muzami w Nowogardzie to wiel-
kie święto różnych form twórczości. Przez okres 
trwania imprezy, w przestrzeni miasta spotykają się 
uznani twórcy, debiutanci oraz amatorzy, rozpoczy-
nający przygodę ze sztuką. W kinie i na placu Wol-
ności wyświetlane są filmy oraz projekcje zgłoszone 
do konkursu „Filmowa Młoda Polska”,

Oprac. Andrzej Sawicki
zdjęcia: ndk.pl
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 Wydarzeniem sobotniego dnia 
festiwalu było odsłonięcie tabli-
cy pamiątkowej przez Radosława 
Piwowarskiego w foyer Nowo-
gardzkiego Domu Kultury i wspól-
ne odśpiewanie „sto lat!”. Wcze-
śniej tegoroczny zdobywca Lauru 
Cisowego, Radosław Piwowarski 
spotkał się z festiwalową publicz-
nością po projekcji filmu „Yester-
day”.
 Kultowe już dzieło z 1985 
roku, debiut kinowy Mistrza, nie 
stracił nic na swojej aktualności, 
jak zgodnie stwierdzili widzowie. 
„Reżyser z imponującą lekkością 
ukazuje emocjonalny świat bo-
haterów, z poetyckim wdziękiem 
wprowadza nas w krąg blasków 
i cieni młodzieńczych porywów 
miłosnych. Piwowarski łączy ta-
lent narracyjny, nerw komedio-
wy z umiejętnością tworzenia 
nastroju. W mistrzowski spo-
sób splata materię komediową 
i liryczną. Daje widzom okazję nie 
tylko do beztroskiego rozbawie-
nia, ale również wzrusza.” - pisał 
o „Yesterday” jeden z krytyków. 
Na spotkaniu nie zabrakło aneg-
dotek z planu i nie tylko, a błysko-
tliwość i niesamowite poczucie 
humoru reżysera zachęcały pu-
bliczność do zadawania kolejnych 
pytań. 

Oprac. Andrzej Sawicki
zdjęcia ndk.pl

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
przez Radosława Piwowarskiego
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Tymon Tymański to nie tylko songwriter, producent, twórca muzyki filmowej czy okazjonalny ak-
tor. Trójmiejski twórca od lat flirtuje z literaturą, felietonistyką i scenopisarstwem. Wydana w grud-
niu książka pt. „Sclavus” to jego późny debiut beletrystyczny, w którym snuje frapującą opowieść 
o głośnej happenerskiej formacji Totart, wplatając weń historię trudnego dojrzewania, pierwszych 
miłości oraz muzycznych początków. Narracja obejmuje lata 1983-1989, choć pełno w niej typowych 
dla Tymańskiego współczesnych wtrętów, dygresji i anegdot, które żyją samodzielnym życiem.
Spotkanie autorskie z Tymonem to szansa zapoznania się z artystą, jego najnowszym dziełem oraz wy-
słuchania solowego projektu „Republika”, w którym artysta podjął się zmierzenia z nowofalową ikoną 
lat 80.
Tymański rozpoczął pracę nad „Republiką” wraz ze swym kwartetem Cztery Czwarte, wykonując pio-
senki toruńskiej supergrupy na koncertach. Niedługo po premierze jego solowego debiutu, dobrze 
przyjętych „Paszkwili”, Tymański wszedł do studia, ażeby wybrać piosenki i zaaranżować je na odmien-
ny, nowatorski sposób.
Płyta „Republika” Tymona Tymańskiego i grupy Cztery Czwarte ukaże się wiosną 2022 roku nakładem 
jego nowej oficyny wydawniczej Świątynia Szumu.
„Żaden polski zespół nie wywarł na mnie tak piorunującego wrażenia jak Republika”, mówi Tymański. 
„Uczyłem się pisać polskie teksty, nieustannie konfrontując z charyzmatyczną rockową poezją Cie-
chowskiego. Pojawienie się Republiki było wielkim wyłomem w polskiej muzyce rozrywkowej. Zain-
spirowało wielu rodzimych twórców, kierując ich w stronę oryginalnych, artystycznie wartościowych 
poszukiwań. Jestem coś winien Grzegorzowi i spółce, stąd moja potrzeba indywidualnego rozliczenia 
się z tamtą muzyką”.
Wydarzenie odbędzie się 22.09.2022 r., o godz. 19:00 w sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu 
Kultury. (kr)
Bilety w cenie 60 zł do nabycia w kasie NDK oraz online.

TYMON TYMAŃSKI
– SPOTKANIE AUTORSKIE &KONCERT

22 września 2022 r. w Nowogardzie nie lada gratka dla fanów dobrej muzyki i literatury.
Tym razem na JUBILEUSZOWEJ SCENIE NDK zagości TYMON TYMAŃSKI - polski wokalista,

kompozytor, multiinstrumentalista, poeta oraz prozaik grający m.in. w takich zespołach jak:
Miłość, NRD, Czan, The Users, Masło, Tymański Yass Emsemble czy The Transistors.
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Porządki w gminie Nowogard
 Od blisko 12 lat z inicjatywy Burmistrza Roberta 
Czapli, trwa porządkowanie naszej gminy. Przez ten 
czas bardzo wiele osób (najczęściej zalegający z płat-
nością alimentów i osoby skazane wyrokiem sądu za 
drobne przewinienia), na poczet kar sprzątały i od-
śnieżały ulice, odchwaszczały chodniki, likwidowały 
dzikie wysypiska śmieci lub zamalowywały szpe-
cące napisy na elewacjach budynków. Ten czas, to 

również dobra współpraca burmistrza z Zakładem 
Karnym w Nowogardzie, dzięki któremu osoby od-
bywające karę pozbawienia wolności, przyczyniały 
się do upiększania naszego miasta poprzez pracę na 
rzecz jej mieszkańców.
 Każdego dnia te osoby pracują na naszych uli-
cach i wnoszą swój wkład w piękno naszego miasta 
i gminy.

Koszenie pobocza drogi pomiędzy ul. Zamkową (oczyszczalnia ścieków) - a ul. Armii Krajowej do Hippera

Koszenie ścieżki rowerowo - pieszej

Koszenie placu zabaw - ul. Zamkowa Porządki na boisku dolnym

Porządki przy ławeczkach wzdłuż jeziora - ul. Zielona



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 19

Porządki za pomnikiem

Sprzątanie schodów i skarpy - ul. 3 Maja

Usunięcie drzewa ze ścieżki

Koszenie pobocza, rowu przy scieżce rowerowej od działek do Olchowa
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Koszenie rowu i działki gminnej przy ul. Rataja

Porządki na ul. 3 Maja 40 - przy budynku PSS

Sprzątanie brzegu jeziora i porządki przy placu zabaw przy Neptunie
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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
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