
NOWOGARDZKIE
WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

WYRÓŻNIONA

ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ
GRYFA

ZACHODNIOPOMORSKIEGO

GMINA NOWOGARD
Bezpłatny biuletyn

Dobra Strona Informacji • www.nowogard.pl Nr 3/2021   11.02.2021 r.ISSN 2544-0241

str. 7str. 5 str. 11

Radni Lewicy i PSL
wnioskują o kolejną sesję

Burmistrz wspiera
nowogardzkich Oldboyów

Pani Dorota Maślana
sekretarzem Gminy Nowogard

Burmistrz Robert Czapla
dotrzymał słowa - ścieżka wokół
Jeziora Nowogardzkiego zostanie dokończona       czytaj str. 2

Burmistrz rozpoczął budowę
kanalizacji i oczyszczalni ścieków 
w Słajsinie                       str. 4

Wyświetlacze prędkości
w Nowogardzie

str. 6

Radni chcą odwołania
przewodniczącego Rady Miejskiej

str. 13-14



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe2

	 1	 lutego	 oficjalnie	 rozpoczęta	
została	 budowa	 ostatniego,	 wio-
dącego	 przez	 las	 na	 wysokości	
Domu	Pomocy	Społecznej	przy	ul.	
Smużyny	odcinka	 ścieżki	pieszo	 -	
rowerowej	 wokół	 Jeziora	 Nowo-
gardzkiego.	 Symboliczne	 szpadle	
wbili	tego	dnia	w	grunt	burmistrz	
Robert	Czapla,	właściciel	wykonu-
jącej	tę	ważną	dla	Nowogardu	in-
westycję	firmy	Transgryf2	Michał	
Piotrowski	 oraz	 radny	 Polskiego	
Stronnictwa	Ludowego	Stanisław	
Saniuk.
	 -	 Ruszamy	 z	 robotą,	 2	 lutego	
ten	 odcinek	 ścieżki	 zostanie	 za-
mknięty,	 a	 choć	 wykonawca	 ma	
na	 jego	 wykonanie	 teoretycznie	
rok	czasu,	 to	powinno	to	wszyst-
ko	 potrwać	 znacznie	 krócej.	 Bo	
ta	wydeptana	ścieżka	żyje,	korzy-
stają	z	niej	mieszkańcy	 i	 chcemy,	
żeby	 utrudnienia	 nie	 trwały	 dłu-
go.	Wykonawca	 to	 rozumie	 i	 za-
deklarował,	że	ścieżka	ze	żwirową	
nawierzchnią	 typu	 HanseGrand	
będzie	 gotowa	 przed	 majówką.	
Wtedy	 to	 rzeczywiście	 będzie	
ścieżka	 zdrowia	 będzie	 na	 niej	
ruch,	 świeże	 powietrze,	 natura,	
las	i	endorfiny.	A	dla	mnie	ważne	
jest	 też	 to,	 że	 spełniam	 złożoną	
wyborcom	obietnicę	-	mówił	bur-
mistrz	R.	Czapla.
	 Warto	 przypomnieć,	 że	 kilka	
lat	 temu	 pod	 petycją	 w	 sprawie	
budowy	 ścieżki	 wokół	 Jeziora	
Nowogardzkiego	 złożono	 ponad	
3	 tysiące	 podpisów.	 Prace	 zwią-
zane	 z	 realizacją	 tego	 postulatu	
rozpoczęte	 zostały	 już	 w	 2014	
roku,	 wiosną	 zostaną	 zakończo-
ne	na	dobre,	za	co	gmina	zapłaci 
623	tys.	zł	(z	czego	większość	po-
kryje	dotacja	 z	 tzw.	 funduszy	co-
vidowych).	Na	tym	jednak	nie	ko-
niec,	bo	wkrótce	cała	ścieżka	ma	
być	także	oświetlona.

Paweł Botarski

Burmistrz Robert Czapla dotrzymał
słowa - ścieżka wokół

Jeziora Nowogardzkiego zostanie dokończona



Wiadomości Samorządowe 3

www.nowogard.pl

	 Wspominaliśmy	 już	 kilku-
krotnie	 o	 inwestycjach,	 które	
burmistrz	 Robert	 Czapla	 zawarł	
w	projekcie	budżetu	na	2021	rok.	
Wspominaliśmy	 również	 o	 inwe-
stycjach,	 które	 decyzją	 radnych	
PiS	i	Nowa	zostały	zdjęte	z	budże-
tu,	a	tym	samym	nie	zostaną	wy-
konane.

	 Poza	 siłownią	 plenerową	 na	
osiedlu	 Bema,	 oświetleniem	 na	
ul.	Ogrodowej	i	w	Strzelewie	rad-
ni	 koalicji	 PiS	 i	 Nowa	 wyrzucili	
z	 projektu	 budżetu	 również	 bu-
dowę	 chodnika	 i	 parkingów	przy	
przedszkolu	nr	1.

	 Zauważmy,	 że	 pomimo	 trwa-
jącej	 już	 prawie	 rok	 pandemii,	
przedszkola	jako	pierwsze	powró-
ciły	do	normalnej	pracy.	Cały	czas,	
również	 w	 okresie	 wakacyjnym	
dzieci	 przebywają	 w	 przedszko-
lach.	W	 placówkach	 oświaty	 zaj-
mującymi	 się	 naszymi	 najmłod-
szymi	 cały	 czas	 toczy	 się	 życie.	
Każdego	dnia	rodzice	przyprowa-
dzają	 swoje	 pociechy	 na	 zajęcia	

Nie będzie parkingów i nowych
chodników przy przedszkolu nr 1

i	odbierają	je	po	pracy.	Czy	to	na	
pieszo,	spacerkiem,	czy	w	pospie-
chu	samochodem,	ważne	jest	aby	
dojście	 do	 przedszkola	 było	 wy-
godne	i	bezpieczne.

	 Mając	na	uwadze	dobro	i	bez-
pieczeństwo	zarówno	wychowan-
ków	przedszkola	nr	1,	personel	jak	
i	 rodziców	dzieci	uczęszczających	
do	 Niezapominajki,	 burmistrz	
wpisał	 w	 projekt	 budżetu	 budo-
wę	nowej	infrastruktury	przy	tym	
przedszkolu.	

	 Do	przedszkola	nr	1	uczęszcza	
100	 dzieci,	 to	 jest	 mniej	 więcej	
tyle	 samo	 dorosłych	 przypro-
wadzający	 dzieci	 i	 drugie	 tyle	
odbierających	 dzieci.	 Tam	 cały	
czas	jest	ruch.	Na	wiosnę	przed-
szkolaki	 zaczną	 wychodzić	 poza	
teren	przedszkola,	na	spacer,	na	
wycieczkę,	 muszą	 być	 bezpiecz-
ne	 na	 terenie	 wokół	 przedszko-
la!	Czy	radni	PiS	i	Nowa	nie	chcą	
aby	nowogardzkie	maluchy	 i	 ich	
rodzice	mieli	 to	 bezpieczeństwo	
zapewnione?

	 Burmistrz	Robert	Czapla	od	lat	
inwestuje	w	infrastrukturę	wokół	
nowogardzkich	 przedszkoli	 jak	
i	 w	 same	 przedszkola.	 Przypo-
mnijmy	 sytuację	 z	 poprzednich	
lat	 2015	 -	 2016,	 kiedy	 burmistrz	
podobnie	 zabiegał	 o	 budowę	
chodników	 i	 parkingów	 przy	
przedszkolu	nr	4.	Wówczas	radni,	
obecnie	 tworzący	 koalicję	 Nowa	
i	PiS,	też		kładli	burmistrzowi	kło-
dy	pod	nogi	przy	ówczesnej	inwe-
stycji.	

	 Dlaczego	 zawsze,	 kiedy	 poja-
wia	się	temat	inwestowania	w	te-
ren	wokół	 przedszkoli,	 a	 tym	 sa-
mym	zwiększenie	bezpieczeństwa	
na	 terenie	 wokół	 przedszkoli,	 ci	
sami	 radni	 inwestycje	 te	 bloku-
ją?	Nie	bacząc	ani	na	petycje	ro-
dziców,	ani	na	wnioski	personelu	
przedszkolnego	 czy	 dyrekcji	 pla-
cówki	 –	 reprezentującej	 zarów-
no	rodziców,	personel	 jak	 i	same	
dzieci,	 inwestycję	 ściągają	 z	 bu-
dżetu,	bo	najwidoczniej	po	prostu	
im	się	nie	podoba.

Ewa Brzykcy
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	 Zgodnie	z	wcześniejszymi	zapowiedziami	burmi-
strza	Nowogardu	Roberta	Czapli	mieszkańcy	Słajsi-
na	 będą	 mogli	 wkrótce	 zlikwidować	 przydomowe	
szamba	i	przyłączyć	się	do	sieci	kanalizacyjnej.	Plac	
budowy	 został	 dzisiaj	 oficjalnie	 przekazany	 wyko-
nawcy,	 którym	 jest	 Przedsiębiorstwo	 Produkcyj-
no	Handlowo	Usługowe	Tadeusz	Błaszcz,	a	zielone	
światło	 dla	 rozpoczęcia	 prac	 dało	 wbicie	 w	 grunt	
symbolicznych	szpadli.
	 Ta	 niezwykle	 ważna	 dla	 mieszkańców	 Słajsina	
inwestycja	 zostanie	 zrealizowana	 kosztem	 ponad	
4,4	mln	zł,	wydatki	z	gminnego	budżetu	sięgną	jed-
nak	„jedynie”	1,8	mln	zł,	burmistrz	R.	Czapla	zdobył	
bowiem	 dotacje	 z	 dwóch	 różnych	 źródeł.	 Pierw-
szym	z	nich	jest	Urząd	Marszałkowski	w	Szczecinie	
(ponad	 1,9	 mln	 zł),	 a	 drugim	 zawarta	 wcześniej	
umowa	 z	 Celowym	 Związkiem	 Gmin	 R-XXI,	 który	
do	zadania	dołoży	prawie	669	tys.	zł.	Świadczy	to	o	

Burmistrz Robert Czapla
rozpoczął budowę kanalizacji

i oczyszczalni ścieków w Słajsinie

znakomitej	współpracy	władz	gminy	z	podmiotami	
zewnętrznymi.
	 -	Kilka	lat	temu	dałem	słowo	mieszkańcom	Słajsi-
na,	że	jeśli	wygram	wybory,	to	zbudowana	zostanie	
we	wsi	 sieć	 kanalizacyjna.	 I	 to	 się	 dzieje,	 wkrótce	
przyłączyć	będą	się	mogły	do	niej	wszystkie	gospo-
darstwa,	a	także	sortownia	śmieci,	zarządzana	przez	
R-XXI.	Ciężki	sprzęt	już	się	grzeje,	firma	zaraz	rusza	
do	roboty,	mróz	i	zima	nam	niestraszne.	Bo	chodzi	
o	to,	by	mieszkańcom	gminy	żyło	się	lepiej	i	mieli	do	
opłacenia	dużo	niższe	rachunki	niż	obecnie	-	mówił	
na	miejscu	R.	Czapla.
	 Przedmiotem	 inwestycji	 jest	 wybudowanie	 sie-
ci	 kanalizacyjnej	 o	 łącznej	 długości	 blisko	 2,5	 km,	
trzech	przepompowni	oraz	mechaniczno-biologicz-
nej	oczyszczalni	ścieków.	Prace	z	tym	związane	mają	
się	zakończyć	w	listopadzie.

Paweł Botarski
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	 W	 poniedziałek	 1.	 lutego	
w	Ratuszu	miało	miejsce	spotka-
nie	 przedstawicieli	 klubu	 sporto-
wego	Bosman	Nowogard,	prezesa	
Andrzeja	 Szafrana	 i	 vice-prezesa	
Janusza	 Rzechuły	 z	 burmistrzem	
Nowogardu	Robertem	Czaplą.
	 Spotkanie	 z	burmistrzem	było	
okazją	aby	przedstawić	plany	klu-
bu,	cele,	jakie	stawiają	sobie	Old-
boye	na	2021	 r.	 i	 omówić	 zakres	
wsparcia	 jaki	 Gmina	 udzieli	 Old-
boyom.
	 Na	 ten	 rok	 klub	 planuje	 zor-
ganizować	dwie	większe	 imprezy	
sportowe,	 a	 właściwie	 wydarze-
nia	 kulturalno	 –	 sportowe,	 gdyż	
ma	 w	 planach	 zaprosić	 kluby	
z	 Niemiec,	 Rosji,	 Litwy,	 Białorusi	
i	 Węgier.	 Pierwszy	 turniej	 o	 pu-
char	 burmistrza	 Nowogardu	 ma	
się	 odbyć	 w	 czerwcu,	 drugi	 we	
Wrześniu.	 Prezes	 klubu	 jest	 pe-
łen	 nadziei,	 że	 sytuacja	 epide-
miologiczna	pozwoli	na	sportowe	
spotkania,	 wydarzenia,	 na	 które	
i	sami	zawodnicy,	i	kibice	czekają	
już	prawie	rok.
	 Podczas	 spotkania	 poruszo-
no	 również	 temat	 rewizyty	 bur-
mistrza	 wraz	 z	 klubem	 Bosman	
w	 Rosji,	 w	 partnerskim	 mieście	
Baltiysk	 Obwodu	 Kalingradzkie-

Burmistrz Robert Czapla
wspiera nowogardzkich Oldboyów

go.	W	2019	roku	przedstawiciele	
Baltiyska	 odwiedzili	 Nowogard	
i	zostali	podjęci	przez	burmistrza,	
niestety	 z	 powodu	 pandemii	 nie	
mieli	okazji	odwdzięczyć	się	i	ugo-
ścić	burmistrza	u	siebie.
	 To	bardzo	ważne,	że	mieszkań-
cy	 podejmują	 tematy,	 które	 były	
przez	ostatni	rok	w	uśpieniu.	Takie	
tematy	jak	wydarzenia	sportowe,	
spotkania	 kulturalne,	 współpra-
ca	 międzynarodowa	 ze	 względu	
pandemii	nie	były	podejmowane.	
Jak	 przekazał	 nam	 prezes	 klubu	
Bosman	mieszkańcy	 pytają	 o	 to,	
czekają	 i	 wyrażają	 chęć	 udziału	
w	wydarzeniach	sportowo-	kultu-
ralnych.
	 Sami	Oldboye,	 których	w	 klu-
bie	 nowogardzkim	 jest	 ponad	
60	 i	 grają	 już	prawie	 czterdzieści	
lat	 jako	 Bosmani,	 regularnie	 tre-
nują,	 trzymają	 kondycję,	 mają	
konkretne	 plany.	 Jak	 mówi	 nam	
prezes	czują	się	młodzi,	są	spraw-
ni	i	zdrowi.	Poza	dwoma	główny-
mi	 wydarzeniami,	 które	 planują	
w	Nowogardzie,	mają	być	też	tur-
nieje	wyjazdowe	za	granicę	i	klu-
bowe	wycieczki.
	 Pan	Andrzej	Szafran	w	imieniu	
swoim,	swojego	zastępcy	i	człon-
ków	 klubu	 złożył	 podziękowania	

dla	 burmistrza	 Roberta	 Czapli	 za	
wsparcie	 klubu	 i	 dotychczasową	
pomoc	 Oldboyom.	 To	 nie	 tylko	
pomoc	 w	 organizowaniu	 wyda-
rzeń,	ale	też	pomoc,	dzięki	której	
Oldboye	 mogą	 na	 co	 dzień	 tre-
nować.	 Są	 środki	 do	 dezynfekcji,	
środki	 ochrony	 przed	 pandemią.	
To	wszystko	jest	wyrazem	zaanga-
żowania	ze	strony	burmistrza,	do-
cenionego	przez	klub.	Sam	prezes	
jest	 optymistycznie	 nastawiony	
na	 ten	 rok	 i	 zapowiada	 owocną	
współpracę	 w	 temacie	 promocji	
Gminy.
	 Teraz,	 kiedy	 na	 stadionie	 no-
wogardzkim	 jest	 do	 dyspozy-
cji	 pełnowymiarowe	 boisko	 ze	
sztuczną	 nawierzchnią,	 które	
burmistrz	przekazał	mieszkańcom	
do	 użytku	 we	 wrześniu	 zeszłego	
roku,	można	porywać	 się	na	 tur-
nieje	 piłkarskie	 z	 prawdziwego	
zdarzenia.
	 Jak	widać	w	piłkę	nożną	można	
grać	w	każdym	wieku,	a	doskona-
łej	formy	nie	jeden	junior	mógłby	
pozazdrościć	 nowogardzkim	Old-
boyom.
	 Nam	pozostaje	życzyć	Oldboy-
om	z	Bosmana	pomyślnej	realiza-
cji	planów.

Ewa Brzykcy
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	 Latem	zeszłego	roku	w	ramach	inwestycji	mają-
cych	na	celu	bezpieczeństwo	naszych	mieszkańców,	
burmistrz	 Robert	 Czapla	 zamontował	 dwa	 radary	
wyświetlające	prędkość	rzeczywistą	zbliżającego	się	
pojazdu.	Wbudowany	w	tablicę	LED	radar	mikrofa-
lowy	dokonuje	pomiaru	prędkości	 jadących	 samo-
chodów	i		wyświetla	jej	wartość.	Urządzenie	posiada	
regulowany	próg	prędkości,	który	po	przekroczeniu	
sygnalizowany	 jest	 zmianą	 koloru	 wyświetlacza	
prędkości	z	zielonego	na	czerwony	oraz	wyświetla-
jącym	się	czerwonym	napisem	ZWOLNIJ.	Kierowca	
jadący	 zgodnie	 z	 przepisami	 nagrodzony	 zostaje	
zielonym	komunikatem	DZIĘKUJĘ.	Wyświetlanie	ak-
tualnej	prędkości	pojazdu	 i	w	 razie	 jej	 przekrocze-
nia	zmiana	koloru	świetnie	się	sprawdza,	kierowca	
zdecydowanie	 częściej	 zwalnia	 i	 jedzie	 ostrożniej.	
Statystyki	 prowadzone	 w	 miejscach,	 gdzie	 te	 wy-
świetlacze	 są	montowane	 jednoznacznie	 pokazują	
skuteczność	 tych	 urządzeń.	 Przekroczenia	 prędko-
ści	maleją,	a	co	za	tym	idzie	zagrożenie	wypadkowe	
zmniejsza	się.	
	 Urządzenia	 zostały	 zamontowane	przy	wjeździe	
do	Nowogardu	od	zachodu	(ul.	3	Maja)	oraz	od	stro-
ny	wschodniej	(ul.	Armii	Krajowej).	
	 Mieszkańcy	zauważyli,	że	w	dwóch	innych	miej-
scach	 w	 mieście	 istnieje	 problem	 przekraczania	
prędkości.	 Szczególne	 zagrożenie	 powodują	 sa-
mochody	 jadące	 ze	 zwiększoną	prędkością	ulicami	
Poniatowskiego	 i	 Bohaterów	Warszawy.	 Ponieważ	
odbywa	 się	 to	 na	 ulicach	 przy	 których	 są	 szkoły,	

Wyświetlacze prędkości w Nowogardzie

mieszkańcy	byli	 szczególnie	 zaniepokojeni	 i	 zgłosili	
nam	potrzebę	ustawienia	w	ciągu	tych	ulic	podob-
nych	radarów.	Burmistrz	wystąpił	więc	z	wnioskiem	
do	Zarządu	Dróg	Wojewódzkich	o	ustawienie	dwóch	
wyświetlaczy	 prędkości	we	wskazanych	miejscach.	
W	październiku	zeszłego	roku	takie	radary,	na	wnio-
sek	burmistrza,	zamontowano.
	 Miejmy	 na	 uwadze,	 że	 bezpieczeństwo	 na	 dro-
gach	zależy	od	nas	samych.	Nie	w	każdym	miejscu	
można	 ustawić	 progi	 zwalniające,	 nie	 w	 każdym	
miejscu	może	stać	patrol	policji.	Możemy	tylko	liczyć	
na	 rozwagę	 kierowców	 i	 nas	 samych.	 Zwracajmy	
więc	 uwagę	 na	 znaki	 ograniczające	 prędkość,	 sto-
sujmy	się	do	przepisów,	a	radary	świetlne	traktujmy	
jako	znak	ostrzegawczy	i	przypomnienie.

Ewa Brzykcy
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	 Mamy	przyjemność	zakomunikować	Państwu,	iż	
nowym	sekretarzem	Gminy	Nowogard	została	Pani	
Dorota	Maślana,	dotychczasowa	dyrektor	Ośrodka	
Pomocy	Społecznej,	o	czym	poinformował	nas	bur-
mistrz	Nowogardu	Robert	Czapla	na	 zwołanej	dziś	
konferencji	prasowej.	
	 W	 ostatnim	 czasie	 kilkukrotnie	 ogłoszony	 był	
konkurs	 na	 stanowisko	 sekretarza	 Gminy,	 trudno	
było	 znaleźć	 odpowiedniego	 kandydata	 na	 to	 sta-
nowisko,	 jako	 że	 na	 sekretarzu	 ciąży	 ogromna	od-
powiedzialność	 i	 ogrom	 obowiązków.	 Pani	 Dorota	
Maślana	 złożyła	 stosowne	 dokumenty,	 przystąpiła	
do	konkursu	i	ten	konkurs	wygrała.
	 Jest	 to	 bardzo	 dobra	 nowina,	 gdyż	 od	 jakiegoś	
czasu	obowiązki	sekretarza	przejęli	obaj	burmistrzo-
wie,	a	obowiązków	tych	jest	bardzo	dużo.	Cieszymy	
się	zatem,	że	w	Gminie	będzie	pani	sekretarz,	która	
będzie	odpowiadać	za	funkcjonowanie	Urzędu	pod	
względem	formalno-	prawnym	wspierając	obu	bur-
mistrzów	w	 codziennej	 pracy.	 Obaj	 burmistrzowie	
nie	mają	wątpliwości,	że	pani	sekretarz	świetnie	so-
bie	poradzi	w	nowej	roli,	gdyż	jest	osobą	jak	najbar-
dziej	kompetentną,	obeznaną	w	roli	samorządowca	

Pani Dorota Maślana
sekretarzem Gminy Nowogard

i	świetnie	przygotowaną	do	pracy	na	stanowisku	se-
kretarza.	
	 Pani	Dorota	Maślana	jest	znana	w	Nowogardzie	
i	lubiana,	uchodzi	za	osobę,	która	sprawnie	i	szybko	
rozwiązuje	problemy,	a	jak	sama	mówi	jej	dewizą	ży-
ciową	 jest	profesjonalizm,	odpowiedzialność	 i	pra-
cowitość.	
	 Przed	panią	 sekretarz	wiele	wyzwań,	ale	może-
my	być	pewni,	że	Urząd	jest	w	dobrych	rękach.
	 Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej	 nie	 zostanie	 pozo-
stawiony	sam	sobie.	Pani	dyrektor	przeszła	na	bez-
płatny	urlop,	dzięki	czemu	może	od	najbliższego	po-
niedziałku	pełnić	obowiązki	sekretarza,	a	obowiązki	
związane	z	kierowaniem	OPS	przekazała	swojej	do-
tychczasowej	zastępczyni.	Oczywiście	OPS	nie	pozo-
stanie	bez	wsparcia	pani	dyrektor,	a	zmiana	stano-
wiska	nie	będzie	miała	wpływu	na	funkcjonowanie	
ośrodka.
	 Serdecznie	gratulujemy	pani	sekretarz	i	życzymy	
powodzenia	oraz	samych	sukcesów	na	nowym	sta-
nowisku.

Ewa Brzykcy
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	 Na	podstawie	przetargu	nieograniczonego	został	
wyłoniony	 nowy	 wykonawca	 zadania	 pod	 nazwą:	
Utrzymanie	 	 czystości	 i	 porządku	 na	 terenie	 mia-
sta	i	gminy	Nowogard	oraz	zimowe	utrzymanie	ulic		
i	chodników.
	 W	niniejszym		postępowaniu	swoje	oferty	złożyło		
3	 wykonawców,	 z	 których	 najkorzystniejszą	 złożył,	
a	tym	samym	wygrał	przetarg	Dawid	Karpiel	z	Przy-
biernowa.	 Burmistrz	 Robert	 Czapla	 28.	 stycznia	
podpisał	umowę	z	nowym	wykonawcą	na	realizację	
przedmiotowego	zadania	w	okresie	24	miesięcy	 li-
cząc	od	dnia	11.02.2021r.
	 Do	zadań	wykonawcy		należeć	będzie:
-	całoroczne	(z	wyjątkiem	okresu	zimowego)	utrzy-
manie	 czystości	 i	 porządku	 na	 jezdniach	 i	 chodni-
kach	ulic	powiatowych	i	gminnych	na	terenie	miasta	
Nowogard	poprzez	ich	zamiatanie	i	ręczne	zbieranie	
śmieci	na	 terenach	do	nich	przyległych	w	odległo-
ści	 	do	3	m.		Ulice	będą	sprzątane	w	zależności	od	
ich	 znaczenia	 komunikacyjnego	 i	 natężenia	 ruchu	
a	co	zatem	idzie	zaśmiecenia	jedno	lub		dwukrotnie	
w	tygodniu	w	dniach	wtorek	i	piątek.
•	usuwanie	zachwaszczenia	pomiędzy	płytami	chod-
nikowymi	wokół	znaków	drogowych	słupów	oświe-
tleniowych	i	przy	krawędzi	jezdni	i	chodników.

W Nowogardzie będzie czyściej
•	 sprzątanie	 przystanków	 komunikacji	 miejskiej	
z	częstotliwością	co	najmniej	2	razy	w	tygodniu	po-
legające	na	usuwaniu	ulotek	reklamowych,	zamiata-
niu	terenu	wewnątrz	przystanku	i	terenu	przyległe-
go	w	odległości	2	m	od	przystanku.
•	likwidacja		wycieków	oleju	na	jezdni	i	chodnikach		
przy	ulicach		objętych	umową
•	zbieranie	padłych	zwierząt	na	terenie	miasta
•	sprzątanie	słupów	ogłoszeniowych	z	częstotliwo-
ścią	nie	mniej	niż	raz	w	miesiącu
•	usuwanie		ulotek	reklamowych	ze	słupów	oświe-
tleniowych	oraz	drzew
•	 opróżnianie	 z	 częstotliwością	 zapewniającą	 nie-
przepełnianie	 się	 koszy	 ulicznych	 znajdujących	 się	
przy	drogach	i	chodnikach	ulic	gminnych	i	powiato-
wych		(121	koszy)		oraz	wyposażenie	w	kosze	i	utrzy-
manie		ich	w	stanie		nieprzepełnionym	na	terenach	
wiejskich	(35	koszy)	
	 W	 okresie	 	 zimowym	 wykonawca	 dodatkowo	
zobowiązany	 jest	 utrzymać	 drogi	 objęte	 umową	
według	 	określonych	 standardów	zimowego	utrzy-
mania	(standard	danej	drogi	uzależniony	jest	od	na-
tężenia	ruchu	i	jej		znaczenia	komunikacyjnego).	

Standard Opis	warunków	ruchu	na	jezdni
Dopuszczalne	odstępstwa	od	standardu

Śnieg Śliskość	zimowa

2 Jezdnia	odśnieżona	na	całej	szerokości,	jezdnia	
posypana	na	całej	szerokości	i	długości

Od	wystąpienia	zjawiska 
-	luźny	–	3	godziny 
-	błoto	pośniegowe	-4	godzin 
-zajeżdżony	-występuje	cienka	warstwa	nieutrud-
niająca	ruchu

Od	wystąpienia	zjawiska 
Gołoledź	–	2	godziny 
Szron	–	2	godziny 
Szadź	-	2	godzin 
Lodowica	-	2	godzin

3

Jezdnia	odśnieżona	na	całej	szerokości.
Jezdnia		posypana	na: 
-	skrzyżowaniach		dróg 
-	skrzyżowaniach	z	koleją 
-	odcinki	o	pochyleniu	>4% 
-	inne	miejsca	ustalone	przez	gminę

Od	wystąpienia	zjawiska 
-	luźny	–	4	godzin 
-zajeżdżony	–	występują	lokalnie	zaspy	i	języki	
śnieżne		-	4	godzin
utrudnienia	dla	samochodów	osobowych

Od	wystąpienia	zjawiska 
W	miejscach	wyznaczonych 
-	gołoledź	–	4	godzin 
-	szron	–	4	godzin 
-	szadź	–	4	godzin 
-	pośniegowa	-	4	godzin 
-	lodowica	–	4	-	godzin

4
Jezdnia	odśnieżona	na	całej	szerokości	.
Jezdnia	posypana	na	odcinkach	decydujących	o	
możliwości	ruchu

Od	wystąpienia	zjawiska 
-	Luźny	-	6	godzin 
-	Zajeżdżony	–	występują	zaspy	do	8	godzin 
Dopuszcza	się	przerwy	w	komunikacji	do		6	godzin

Od	wystąpienia	zjawiska 
W	miejscach	wyznaczonych 
-	gołoledź	-	6	godzin 
-	pośniegowa	-	6	godzin 
-	lodowica	-	6	godzin

5

Jezdnia	odśnieżona	w	miejscach	zasp,	odśnieżo-
ny	co	najmniej	jeden	pas	ruchu	z	wykonaniem	
mijanek.
Jezdnia	posypana	na	odcinkach	decydujących	o	
możliwości	ruchu

Od	wystąpienia	zjawiska 
-	Luźny	8	godzin 
-	Zajeżdżony	występuje 
-	Nabój	śnieżny	–	występuje 
-	Zaspy	występują	do		8	godzin 
Dopuszcza	się	przerwy	w	komunikacji	do	8	godzin

Od	wystąpienia	zjawiska 
W	miejscach	wyznaczonych 
gołoledź	-	8	godzin 
pośniegowa	-	8	godzin

6

Jezdnia	zaśnieżona.	Prowadzi	się	intensywne	
odśnieżanie	w	zależności	od	potrzeb.	Jezdnia	
posypana	po	odśnieżeniu	w	miejscach	wyzna-
czonych	przez	gminę

Od	wystąpienia	zjawiska 
-	Luźny	–	występuje 
-	Zajeżdżony	–	występuje 
-	Nabój	śnieżny	-występuje 
-	Zaspy	–	występują	do	10	godzin

Od	wystąpienia	zjawiska 
W	miejscach	wyznaczonych	:	
wszystkie	rodzaje	śliskości	po	
odśnieżaniu	-	2	godziny
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	 Jednocześnie	przypominamy	Państwu,	że	właściciele	posesji	przyległych	do	chodnika,	zgodnie	z	ustawą	
o	utrzymaniu	czystości	i	porządku	w	gminach,	mają	obowiązek	odśnieżać	chodnik	przyległy	do	ich	nierucho-
mości	oraz	usuwać	z	niego	błoto	pośniegowe.
	 Zdjęcia	obrazują	posprzątane	nowogardzkie	ulice,	liczymy	na	to,	że	nowy	wykonawca	utrzyma	wysoki	
standard	czystości	i	porządku	w	mieście.

Adam Aniuksztys
Wydział Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
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	 Za	 dotychczasową	 swą	 działalność	 przewodni-
czący	 Rady	 Miejskiej	 Marcin	 Nieradka,	 został	 już	
pouczony	w	 liście	 datowanym	na	 dzień	 4	 stycznia	
br.,	 Wojewody	 Zachodniopomorskiego	 Zbigniewa	
Boguckiego.	 Upomniał	 go	wtedy	Wojewoda	 za	 ła-
manie	przepisów	prawa.	Było	 to	 kolejne	pismo,	w	
którym	radny	Nieradka	został	upominany	za	nie	wy-
konywanie	swoich	obowiązków	zgodnie	z	prawem	i	
za	ich	łamanie.	

	 Mija	zaledwie	miesiąc,	a	radny	Nieradka	ponow-
nie	dopuszcza	się	łamania	prawa.	I	ponownie	wpły-
wa	pismo,	datowane	na	1	 lutego,	w	którym	Woje-
woda	domaga	się	wyjaśnienia	swojego	zachowania.	
O	czym	mowa?

	 Otóż	 w	 dniu	 13	 stycznia	 br.,	 burmistrz	 Robert	
Czapla	złożył	wniosek	w	sprawie	zwołania	sesji	Rady	
Miejskiej	 przez	 przewodniczącego.	Wniosek	 został	
złożony	zgodnie	z	art.	20	ust.	1	ustawy	o	samorzą-
dzie.	 Ta	 sama	 ustawa	 w	 art	 20	 ust.	 3	 oraz	 Statut	
Gminy	Nowogard	w	 art.	 16	 p.	 4	 nakłada	 na	 Prze-
wodniczącego	RM	obowiązek	zwołania	sesji	w	ciągu	
7	dni.	

	 Tym	 razem	 przewodniczący	 zwołał	 sesję	 w	 7	 i	
ostatnim	 dniu	 ustawowym	 na	 godzinę	 15.00	 (20	
stycznia),	 informując	o	 tym	fakcie	 radnych	o	godz.	
11.30,	czyli	nie	dając	im	zbyt	wiele		czasu	na	zorga-
nizowanie	sobie	dnia	tak,	aby	uczestniczyć	w	sesji	w	
formie	zdalnej.

	 I	wszystko	by	było	w	porządku,	gdyby	nie	fakt,	że	
o	godzinie	15.00	nie	zjawił	się	sam	zwołujący	ową	
sesję	 –	 mowa	 tu	 oczywiście	 o	 przewodniczącym	
Nieradce	–	ani	jego	zastępcy:	Jowita	Pawlak	i	Michał	
Bociarski,	ani	pozostali	radni	z	PiS	i	Nowej.	Tym	sa-
mym	łamiąc	art.	24	uchwały	o	samorządzie,	w	któ-

Prywatny folwark
przewodniczącego Rady Miejskiej?

„All animals are equal. But some animals are more equal than others”. 
„Wszystkie zwierzęta są równe. Ale niektóre zwierzęta są równiejsze od innych ”.

George	Orwell	„Animal	Farm”

rym	czytamy:	Radny	jest	obowiązany	brać	udział	w	
pracach	rady	gminy	i	jej	komisji	oraz	innych	instytu-
cji	 samorządowych,	do	których	został	wybrany	 lub	
desygnowany.	

	 Pomimo	tego,	że	sesja	nie	odbyła	się	z	winy	prze-
wodniczącego	Marcina	Nieradki	 i	 braku	 quorum	 z	
powodu	nieobecności	radnych	z	PiS	i	Nowej,	to	jest	
on	 zobowiązany	 wyznaczyć	 kolejną	 datę	 sesji	 bez	
składania	kolejnego	wniosku.	

	 Radni	z	klubu	SLD	złożyli	w	tym	samym	dniu	ko-
lejny	wniosek	o	zwołanie	sesji	Rady	Miejskiej.	I	sytu-
acja	znów	się	powtórzyła.	Sesja	została	zwołana	w	
ostatnim	ustawowym	dniu	(27	stycznia)	na	godzinę	
czy	dwie	przed	wyznaczoną	godziną	15.00	i	ponow-
nie	 się	 na	 niej	 nie	 pojawił	 Przewodniczący	wraz	 z	
radnymi	z	PiS	i	Nowej.	

	 To	 oznacza,	 że	 po	 raz	 kolejny	 do	wiatru	 zostali	
wystawieni	pozostali	radni,	mieszkańcy	naszej	gmi-
ny	a	także	pracownicy	UM,	którzy	musieli	przerwać	
swoje	obowiązki	zawodowe,	aby	uczestniczyć	w	se-
sji,	 która	 ostatecznie	 znów	 się	 nie	 odbyła	 i	 po	 raz	
kolejny	data	sesji	nie	została	wskazana.

	 Za	to	nie	było	problemem	dla	Przewodniczącego	
Rady	Miejskiej	zwołać	na	4	lutego	sesji	na	wniosek	
radnych	z	Nowej	i	stawić	się	na	niej.	

	 Przewodniczący	Nieradka	traktuje	Radę	Miejska	
wraz	z	niektórymi	radnymi	jako	własny	folwark	i	ro-
bią	to	co	chcą,	łamiąc	przy	tym	obowiązujące	prawo	
i	nie	szanując	w	ogóle	mieszkańców.

	 O	tej	sprawie,	w	dniu	29	stycznia,	został	listownie	
poinformowany	 Wojewoda	 Zachodniopomorskim,	
który	w	dniu	1	lutego	wystosował	list	do	Przewod-

 Wszyscy radni w Radzie Miasta są sobie równi. Zostali wybrani do pełnienia swojej roli przez wybor-
ców w wyborach powszechnych. Radni funkcyjni, jak Przewodniczący Rady Miasta, wybierani są spośród 
radnych przez radnych, wolą większości. Odpowiada on jedynie za organizację pracy i posiedzeń Rady. 
Dobre wychowanie, kultura osobista i poszanowanie innych powinny wystarczyć, by tak planować sesje 
Rady, aby radni mogli bez przeszkód w nich uczestniczyć, nie wspominając własnej obecności na niej. 
 Czyżby przewodniczący Marcin Nieradka uważał Radę Miejską za swój prywatny folwark?
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niczącego	oraz	wiceprzewodniczącej	Rady	Miejskiej	
prosząc	ich	o	wyjaśnienie	sytuacji	łamania	prawa	w	
ciągu	4	dni.	Zobaczymy	jaki	będzie	tego	finał.

	 Moim	zdaniem	brak	chęci	do	wykonywania	swo-
ich	 obowiązków,	 a	 także	 lekceważenie	 przepisów	
prawa	oraz	nas	mieszkańców,	nie	przystoi	osobom,	
które	 reprezentują	 społeczność	 gminy	 Nowogard	
jako	radni	Rady	Miejskiej.	Wstyd!	

	 Zachowują	się	jak	dzieci	w	piaskownicy.	Najwyż-
szy	czas	coś	zrobić	z	tym	fantem,	bo	tak	dłużej	nie	
powinno	to	mieć	miejsca.

	 Radni	z	klubu	Lewica	Razem	złożyli	więc	wniosek	
4	 lutego	o	 zwołanie	 sesji	 Rady	Miejskiej	 z	 dwoma	

wnioskami:	odwołanie	Przewodniczącego	RM	i	po-
wołanie	nowego	Przewodniczącego.	

	 Jeżeli	 sami	 radni	 nie	 rozwiążą	 tego	 problemu	 i	
Wojewoda	 też	 nie,	 to	my	mieszkańcy	 powinniśmy	
z	 tym	porządek,	 odwołując	 tę	 Radę	Miejską	 przez	
referendum	 i	 wybrać	 nowych	 radnych,	 którzy	 za-
czną	dbać	o	potrzeby	nas,	mieszkańców,	a	nie	tylko	
o	własne	populistyczne	 interesy.	 Przypominam,	 że	
radni	 nie	 wypełniają	 swoich	 obowiązków	 społecz-
nie,	bo	pobierają	za	to	wynagrodzenie	i	to	niemałe.	
Najwyższy	czas,	aby	zaczęli	służyć,	a	nie	żerować	na	
społeczeństwie.

Piotr Suchy

	 W	 związku	 z	 brakiem	 obecności	 przewodniczą-
cych	rady	miejskiej	na	sesji	w	dniu	21.01	br.	posie-
dzenie	 Rady	Miejskiej	 się	 nie	 odbyło.	 Radni	 klubu	
SLD	wraz	 z	 radnym	 PSL	 złożyli	 w	 dniu	 dzisiejszym	
wniosek	tj.	22	stycznia	o	zwołanie	kolejnego	posie-

Radni Lewicy i PSL
wnioskują o kolejną sesję

dzenia	 rady.	 Pod	 wnioskiem	 podpisali	 się	 wszyscy	
radni	klubu	lewicy	i	radny	PSL.	Od	dnia	dzisiejszego	
zgodnie	 z	 obowiązującymi	 przepisami	 przewodni-
czącym	ma	7	dni	na	zwołanie	obrad.

Marcin Gręda
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	 Kolejny	 raz	 radni	 klubu	 Lewi-
cy,	 radny	 PSL,	 pracownicy	 Urzę-
du	 Miejskiego	 i	 mieszkańcy	 zo-
stali	 wystawieni	 do	 wiatru	 przez	
przewodniczącego	Rady	Miejskiej	
i	 resztę	 radnych,	 którzy	 pomi-
mo	 zwołanych	 obrad	 na	 godzinę	
15:00	w	zeszły	piątek	29.	stycznia,	
po	 raz	 kolejny	 nie	 pokwapili	 się	
aby	wziąć	udział	w	posiedzeniu.
	 Do	 ostatniej	 chwili	 przewod-
niczący	 Rady	 Miejskiej	 trzymał	
wszystkich	w	niepewności.	Radni	
klubu	Lewicy	wraz	z	radnym	PSL,	
którzy	 złożyli	 wniosek	 o	 zwoła-
nie	tej	sesji	w	piątek	22.	stycznia,	
pracownicy	 Urzędu	 i	 mieszkań-
cy	 przez	 cały	 tydzień	 czekali	 na	
zwołanie	 sesji	w	 celu	 pochylenia	
się	 nad	 uchwałą	 dotyczącą	 3	 in-
westycji.	 Nikt	 nie	 wiedział	 do	
ostatniego	 momentu	 czy	 sesja	
zostanie	 zwołana,	 jeśli	 tak	 to	 na	
którą	 godzinę	 i	 czy	 się	 w	 ogóle	
odbędzie.	 Tym	 razem	 przewod-
niczący	 zwlekał	 z	 wyznaczeniem	
godziny	 obrad	 jeszcze	 dłużej	 niż	
ostatnio.	 Zwołując	 sesję	o	 godzi-
nie	 13.30	 na	 godzinę	 15:00	 po-
zostawił	 wszystkim	 zaledwie	 1,5	
godziny	na	przygotowanie	się	do	
sesji,	 przeorganizowanie	 reszty	
dnia	i	stawienie	się	przed	kompu-
terami	w	gotowości	do	sesji.
	 Część	 radnych	 klubu	 Lewicy,	
radny	PSL,	kierownicy	kluczowych	
wydziałów	 Urzędu	 Miejskiego,	
obaj	burmistrzowie	i	inni	pracow-
nicy	 merytoryczni	 Urzędu	 zasie-
dli	przed	komputerami	oczekując	
na	 połączenie	 z	 przewodniczą-
cym	i	rozpoczęcie	obrad.	Nikt	nie	
spodziewał	 się,	 że	po	 raz	kolejny	
przewodniczący	 będzie	 stroił	 so-
bie	 z	 nich	 żarty	 i	 ponownie	 nie	
przyjdzie	na	zwołaną	przez	siebie	
samego	 sesję.	 Po	 raz	 kolejny	 ża-
den	z	dwóch	zastępców	przewod-
niczącego	 nie	 stawili	 się	 do	 pro-
wadzenia	 obrad	 w	 jego	 imieniu.	
Po	raz	kolejny	sesja	się	nie	odbyła,	
a	uchwała,	na	podjęcie	której	cze-

Sesja Rady Miejskiej
znowu się nie odbyła

kali	mieszkańcy	nie	doczekała	się	
głosowania.
	 Jest	 to	 zaskakująca	 sytuacja,	
gdzie	przewodniczący	unika	 kon-
taktu	z	Biurem	Rady,	nie	odpowia-
da	 na	 kontakt	 telefoniczny	 i	 sta-
wia	 wszystkich	 w	 sytuacji,	 gdzie	
nikt	 nic	 nie	 wie.	 Nie	 wiadomo	
było	czy	czekać,	aż	przewodnicząc	
się	połączy,	czy	zerwać	połączenie	
i	 się	 rozejść.	 Radni,	 przewodni-
czący	i	jego	zastępcy	kandydowali	
do	Rady	Miejskiej	z	własnej	woli,	
zdobyli	 zaufanie	 mieszkańców,	
chcieli	pełnić	swoje	funkcje	w	Ra-
dzie,	 pobierają	 wynagrodzenie	
pod	 postacią	 diet	 z	 tego	 tytułu,	
uroczyście	 ślubowali:	 „Wierny	
Konstytucji	i	prawu	Rzeczypospo-
litej	 Polskiej,	 ślubuję	 uroczyście	
obowiązki	 radnego	 sprawować	
godnie,	rzetelnie	i	uczciwie,	mając	
na	względzie	 dobro	mojej	 gminy	
i	jej	mieszkańców.”	Dlaczego	więc	
teraz	część	z	nich	nie	stawia	się	do	
pracy?
	 Sesja	się	nie	odbyła,	ale	połą-
czenie	stworzyło	okazję	do	rozmo-
wy	na	temat	uchwały	i	inwestycji,	
jakie	 miały	 być	 omawiane,	 refe-
rowane	 i	 w	 końcu	 poddane	 pod	
głosowanie	 na	 nieodbytej	 sesji.	
Burmistrz	 Robert	 Czapla	 przed-
stawił	obecnej	 części	Rady	 inwe-
stycje,	jakie	mają	być	zrealizowa-
ne	 w	 najbliższym	 czasie.	 Dzięki	
pozyskanym	 środkom	 zewnętrz-
nym,	 w	 kwocie	 blisko	 1,5	 ml	 zł,	
które	to	środki	zostały	pozyskane	
przez	burmistrza	 jako	 tzw.	 środki	
covidowskie	 uda	 się	 dokończyć	
budowę	 ścieżki	 wokół	 jeziora,	
uda	się	tę	ścieżkę	oświetlić	 i	uda	
się	 zbudować	 oświetlenie	 solar-
ne	w	3	wsiach.	Pozyskane	środki	
nie	 wymagały	 żadnego	 wkładu	
własnego,	 są	 to	 pieniądze,	 które	
leżą	 na	 stole,	wystarczy	 tylko	 po	
nie	sięgnąć.	Tym	bardziej	niezro-
zumiałe	 jest	 zachowanie	 części	
radnych,	koalicji	Nowa	 i	PiS.	Wy-
starczyłoby	 połączyć	 się	 zdalnie,	

włączyć	 laptopa	 czy	 nawet	 tele-
fon,	podjąć	uchwałę	i	tym	samym	
przyjąć	 do	 budżetu	 na	 rok	 2021	
środki	w	kwocie	prawie	1,5	ml	zł.
	 Burmistrz	kilkukrotnie	podkre-
ślał	chęć	rozmowy	na	ten	temat,	
dwa	razy,	wraz	z	radnymi	Lewicy	i	
PSL	wnioskował	o	zwołanie	obrad	
celem	 omówienia	 i	 podjęcia	 tej	
uchwały.	Czekając	na	rozpoczęcie	
obrad	 apelował	 do	 nieobecnych	
radnych	o	przyłączenie	się	do	roz-
mów,	tak	aby	dyskutowane	inwe-
stycje	 mogły	 stanowić	 wspólny	
sukces	 samorządu.	 Tym	 bardziej	
niezrozumiały	 jest	brak	woli	 rad-
nych	z	Nowej	 i	PiS	przyjęcia	tych	
środków.	Sytuacja	jest	o	tyle	jesz-
cze	 bardziej	 niezrozumiała,	 że	
uchwała	o	której	mowa	była	pre-
zentowana	na	Komisji	Finansowej	
i	została	przez	nią	pozytywnie	za-
opiniowana.
	 Jak	 mówił	 burmistrz	 Robert	
Czapla	–	chciałem	aby	to	był	nasz	
wspólny	 sukces	 ponad	 podziała-
mi.
	 Niestety	 brak	 woli	 uczestni-
czenia	 w	 sesji	 części	 Rady,	 prze-
wodniczącego	 i	 jego	 prezydium	
wymusza	 na	 burmistrzu	 ruchy	
bez	 udziału	 Rady	 Miejskiej.	 Nie	
można	 dopuścić	 aby	 te	 pienią-
dze	przepadły,	aby	zostały	niewy-
korzystane.	 Trzeba	 podjąć	 jakąś	
decyzję,	 poczynić	 kroki,	 aby	 te	
środki	 uruchomić.	 Tym	 bardziej,	
że	są	to	inwestycje	przechodzące	
z	roku	poprzedniego.
	 Zadania	 o	 których	 mowa	 zo-
stały	 rozpoczęte	 w	 poprzednim	
roku,	 trzeba	 więc	 te	 inwestycje	
doprowadzić	 do	 końca.	 Otwarte	
zostały	 przetargi	 na	 wyłonienie	
wykonawców	 oświetlenia,	 prze-
kazany	został	plac	budowy	wyko-
nawcy	 ścieżki.	 Trzeba	 teraz	 robić	
wszystko,	 aby	 te	 zadania	 wyko-
nać.
	 Przewodniczący	 Klubu	 Lewicy	
Marcin	Wolny	zaproponował	aby	
poszukać	rozwiązania	i	przyjąć	te	
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środki,	 pomimo	 że	 kolejne	 sesja	
w	 tej	 sprawie	 znowu	 się	 nie	 od-
była.	Zadeklarował,	iż	klub	Lewicy	
jest	za	tym,	aby	te	środki	przyjąć,	
aby	 zrobić	wszystko	 dla	 zrealizo-
wania	tych	inwestycji.
	 Pod	 koniec	 internetowego	
spotkania,	 w	 jakie	 oczekiwanie	
na	 sesję	 się	 przekształciło,	 do-
łączył	 przewodniczący	 Komisji	
Finansowej,	 a	 tym	 samym	 prze-
wodniczący	 klubu	 Nowa.	 Pan	
Andrzej	 Kania	 potwierdził	 pozy-
tywną	opinię	Komisji	 Finansowej	
odnośnie	 uchwały,	 która	 miała	
przenieść	 środki	 potrzebne	 na	

realizację	omawianych	 inwestycji	
na	 rok	 2021.	 W	 imieniu	 swoim	
i	 klubu	 Nowa	 wypowiedział	 się	
również	za	przyjęciem	tej	uchwa-
ły	 deklarując,	 że	 jego	 klub	 nie	
chce	 burmistrzowi	 przeszkadzać	
w	realizacji	tej	inwestycji.	Dał	tym	
samym	 burmistrzowi	 przyzwole-
nie	 w	 imieniu	 swojego	 klubu	 na	
przyjęcie	tych	środków	do	budże-
tu	na	2021	 r.	Dał	 zielone	światło	
wielokrotnie	 powtarzając,	 iż	 on,	
jako	szef	klubu	Nowa,	daje	burmi-
strzowi	 upoważnienie	 do	 działa-
nia	w	tej	sprawie,	wykonania	tych	
zadań	zarządzeniami,	a	oni	 temu	

przyklaskują.
	 Skoro	 część	 Rady	 nie	 chce	
brać	 udziału	 we	 wspólnym	 suk-
cesie,	 oddaje	 w	 ręce	 burmistrza	
zarządzanie	pozyskanymi	 środka-
mi	 i	 rozpoczętymi	 inwestycjami,	
nie	 wykazuje	 woli	 dialogu,	 pod-
jęte	 zostaną	 kroki,	 aby	 pozyska-
ną	 kwotę	 wykorzystać	 zgodnie	
z	przeznaczeniem.
	 Miejmy	nadzieję,	że	radni	klu-
bu	Nowa	i	PiS	nie	będą	mieli	bur-
mistrzowi	 za	 złe	 sukcesów	 i	 od-
dadzą	należne	mu	uznanie	w	 tej	
sprawie.

Ewa Brzykcy

	 W	czwartek	4.	lutego	odbyła	się	sesja	Rady	Miej-
skiej,	tym	razem	na	wniosek	radnych	z	klubu	Nowa.	
W	ostatnim	punkcie	porządku	obrad	były	wnioski,	
interpelacje	 i	zapytania,	gdzie	radny	Marcin	Wolny	
w	 imieniu	 kluby	 Lewica	 Razem	 wystąpił	 w	 wnio-
skiem	 o	 odwołanie	 przewodniczącego	 Rady	 Miej-
skiej	Marcina	Nieradki.
	 Jeszcze	w	tym	samym	dniu,	zaraz	po	sesji	grupa	
radnych	SLD	 i	PSL	złożyli	w	Biurze	Rady	wniosek	o	
zwołanie	kolejnej	sesji	w	terminie	ustawowym,	aby	

Radni chcą odwołania
przewodniczącego Rady Miejskiej

wspólnie	usiąść	do	rozmów,	rozliczyć	z	postępowa-
nia	 obecnego	 przewodniczącego	 i	 zdecydować	 o	
jego	odwołaniu.
	 Nie	tylko	mieszkańcy	ale	i	radni	mają	dość	zacho-
wania	 przewodniczącego,	 który	 rażąco	 i	 nagminnie	
narusza	statut	gminy,	pomimo	 iż,	 jak	deklaruje,	do-
skonale	 ten	 statut	 zna.	 Nie	 pomagają	 nawet	 liczne	
upomnienia	 wojewody,	 który	 niejednokrotnie	 pró-
bował	przywołać	przewodniczącego	do	porządku	w	
swoich	pismach	żądając	chociażby	złożenia	waśnień.		
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	 Przypomnijmy,	 	 że	 w	 przeciągu	 ostatnich	 mie-
sięcy	przewodniczący	albo	kolejnych	sesji	nie	zwo-
ływał,	 albo	 zwoływał	 je,	 po	 czym	 nie	 pojawiał	 się	
aby	te	sesje	otworzyć.	Radni,	którzy	chcą	pracować,	
podejmować	decyzje,	na	które	czekają	mieszkańcy	z	
miesiąca	na	miesiąc	stawali	się	co	raz	bardziej	sfru-
strowani	 lekceważącym	 zachowaniem	 przewodni-
czącego.	Nic	dziwnego	więc,	że	miarka	się	przebrała	
i	żądają	teraz	jego	odwołania.	
	 Sam	przewodniczący	twierdzi,	że	nie	jest	na	po-
syłki	burmistrza	ani	radnych	SLD,	że	nie	musi	na	każ-
de	żądanie	burmistrza	czy	części	rady	zwoływać	sesji	
i	z	chęcią	podda	się	weryfikacji	ze	strony	reszty	Rady	
Miejskiej.	
	 Rada	 Miejska	 jest	 zniesmaczona	 zachowaniem	
przewodniczącego,	 poziom	 prowadzonych	 przez	
niego	obrad	nie	podoba	się	ani	samym	radnym,	ani	
mieszkańcom	śledzącym	obrady	na	sesji.	Przerywa-
nie	 wypowiedzi,	 recenzowanie	 każdej	 wypowiedzi	
czy	 brak	 dystansu	 do	 wypowiedzi	 przedstawicieli	
Urzędu	i	uszczypliwość	stały	się	codziennością	prze-
wodniczącego.	

	 Bolą	 nie	 tylko	 lekceważenie	 radnych	 oczekują-
cych	na	rozpoczęcie	obrad,	które	nie	dochodzą	do	
skutku,	zwoływanie	sesji	z	godziny	na	godzinę	i	nie-
pojawianie	 się	 na	nich	przewodniczącego.	Boli	 też	
brak	szacunku	w	stosunku	do	pracowników	Urzędu,	
mieszkańców	i	ich	spraw,	które	pozostają	w	takim	ra-
zie	nierozwiązane.	Bolą	też	opóźnienia	w	sprawach,	
które	wymagają	szybkich	decyzji	Rady,	powstające	z	
racji	nieodbytych	sesji.
	 Ciekawe	 jest	 uzasadnienie	 radnych	 żądających	
odwołania	przewodniczącego.	Radni	w	swoim	uza-
sadnieni	pokazują	przykłady	wielokrotnego	łamania	
prawa	przez	przewodniczącego	i	oceniają	całokształt	
działań	przewodniczącego	jako	prowadzące	do	po-
działów	w	Radzie	Miejskiej	i	szkodliwe	dla	gminy.
	 Czy	zatem	możemy	spodziewać	się	rychłego	od-
wołania	 przewodniczącego	 i	 zmian	 w	 prezydium?	
Kogo	radni	wybiorą	na	nowego	przewodniczącego,	
aby	usprawnić	pracę	Rady	Miejskiej	 i	 tempo	decy-
dowania	o	sprawach	ważnych	dla	całej	Gminy?	

Ewa Brzykcy

Mieszkańcy chętnie wsparli WOŚP

	 To	był	 inny	finał	niż	dotychczas.	Tak	można	po-
wiedzieć	 o	 29	 finale	 Wielkiej	 Orkiestry	 Świątecz-
nej	 Pomocy.	W	 tym	 roku	 graliśmy	dla	 laryngologi,	
otolaryngologi	 i	 diagnostyki	 głowy.	Wolontariusze,	
którzy	w	ramach	tegorocznego	finału	pojawili	się	na	
ulicach	w	rejonie	działania	sztabu	zebrali	do	puszek	
pieniądze	w	wysokości	47625,80	zł.	Choć	mieszkań-
cy	 chętnie	 napełniali	 puszki	 wolontariuszy	 więk-
szość	licytacji	odbywała	się	online	a	co	za	tym	idzie	
kwota	 z	 pewnością	 będzie	większa.	 Jeszcze	 do	 14	
lutego	można	licytować	fotel.

Aukcja „Fotel Burmistrza
na jeden dzień” 
wystartowała

Weź	udział	w	aukcji	o	FOTEL	BURMISTRZA	i	na	jeden	
dzień	stań	się	włodarzem	naszego	miasta.	Poczuj	na	
własnej	skórze	emocje	związane	z	zarządzaniem	No-
wogardem	-	poznaj	naszą	gminę	jeszcze	lepiej	i	za-
pisz	się	na	kartach	historii!	Relacja	z	Twoich	działań
zostanie	umieszczona	na	stronie	www.nowogard.pl
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	 Docierają	do	nas	głosy	mieszkańców,	w	 imieniu	
osób	o	szczególnych	potrzebach	lub	od	osób	niepeł-
nosprawnych,	na	które	na	bieżąco	reagujemy.
	 Osoby	niepełnosprawne,	to	nie	tylko	te	z	obniżo-
ną	sprawnością	ruchową,	ale	też	osoby	niedosłyszą-
ce,	niedowidzące	czy	chore	na	cukrzycę.
	 W	 ostatnim	 czasie,	 w	 odpowiedzi	 na	 prośbę	
mieszkanki	 Nowogar-
du	 burmistrz	 zlecił	 za-
montowanie	 balustrady	
ochronnej	 zewnętrznej	
na	skarpie	między	ulicami	
3	Maja	 i	 Osiedlowej.	 Ba-
lustrada	 ma	 zapobiegać	
wypadkom	 komunikacyj-
nym,	 gdzie	 czy	 to	 osoba	
niepełnosprawna,	 niedo-
widząca	 czy	 dziecko	 mo-
głoby	 nieumyślnie	 spaść	
ze	skarpy.	
	 W	latach	poprzednich,	
na	 wniosek	 burmistrza	
Zarząd	 Dróg	 Wojewódz-
kich	 zainstalował	 przy	
sygnalizacji	 świetlnej,	
przy	 skrzyżowaniu	 ulicy	
Warszawskiej	 i	 ulicy	 T.	
Kościuszki,	 sygnalizacje	
dźwiękową,	 zwiększając	
tym	 samym	 bezpieczeń-
stwo	 na	 przejściach	 dla	
pieszych.
	 Powstająca	na	 terenie	
miasta	 nowa	 infrastruk-
tura	 drogowa	 również	
przewiduje	 ułatwiające	
komunikację	 wózkom	 inwalidzkim	 obniżenia	 kra-
wężników.	
	 Na	co	dzień	przy	Urzędzie	Miejskim	z	inicjatywy	
burmistrza	 działa	 wypożyczalnia	 sprzętu	 dla	 osób	
niepełnosprawnych.	Są	dostępne	wózki	inwalidzkie,	
kule,	balkoniki	kroczące	i	rowery	trójkołowe.	
	 Przypominamy,	 iż	osoby	niepełnosprawne,	oso-
by	o	szczególnych	potrzebach	mogą	zgłaszać	się	do	
pełnomocnika	burmistrza	ds.	osób	niepełnospraw-
nych,	pani	 Justyny	Wiącek	pod	numerem	telefonu	
91	 39	 26	 238	w	 godzinach	 7;30	 do	 15:30.	 Pełno-
mocnik	 obsługuje	 wypożyczalnię,	 ale	 oprócz	 tego	
pomoże	wypełnić	wniosek	o	wystawienie	karty	par-
kingowej	 dla	 osoby	 niepełnosprawnej,	 wniosek	 o	
ustalenie	 stopnia	 niepełnosprawności	 czy	wniosek	
o	 dofinansowanie	 turnusu	 rehabilitacyjnego.	 Poza	

Burmistrz Robert Czapla
wspiera osoby niepełnosprawne

tym	można	 składać	 wnioski	 o	 dofinansowanie	 za-
kupów		środków	pomocniczych	dla	osób	niepełno-
sprawnych,	środków	ortopedycznych	czy	nawet	na	
usuwanie	barier	architektonicznych.	Warto	też	się-
gnąć	po	dofinansowania	do	kształcenia	na	poziomie	
wyższym,	 przecież	 niepełnosprawni,	 to	 nie	 zawsze	
osoby	 starsze.	 Potrzeby	 osób	 niepełnosprawnych	

różnią	się	w	zależności	od	wieku,	burmistrz	Robert	
Czapla	 	 zapewnia	dla	każdego	mieszkańca	o	szcze-
gólnych	potrzebach	pomoc	w	Urzędzie	Miejskim.
	 Oczywiście	w	dobie	koronawirusa	kontakt	z	peł-
nomocnikiem	 jest	 telefoniczny,	 nie	 mniej	 jednak	
obsługa	 interesantów	 jest	 sprawna	między	 innymi	
dzięki	 platformie	 systemu	 obsługi	 wsparcia,	 gdzie	
część	problemów	można	 rozwiązać	nie	wychodząc	
z	domu.	
	 Zwracamy	się	do	Państwa	z	prośbą	o	zgłaszanie	
nam	potrzeb,	jakie	Państwo	zauważacie	w	mieście,	
część	usprawnień	można	wdrożyć	szybko	i	niewiel-
kim	kosztem.	Warto	więc	sygnalizować	nam	potrze-
by	i	zgłaszać	potrzebę	pomocy,	tak	aby	wszystkim	w	
naszej	gminie	żyło	się	lepiej.	

Ewa Brzykcy
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Narodowy Spis Powszechny 2021
Burmistrz	Nowogardu	Robert	Czapla	ogłasza	nabór	kandydatów	na	rachmistrzów	spisowych	do	przeprowa-
dzenia	Narodowego	Spisu	Powszechnego	2021.	Dla	Gminy	Nowogard,	na	podstawie	informacji	GUS,	o	licz-
bie	planowanych	rachmistrzów	dla	poszczególnych	gmin,	ustalono	liczbę	na	10	rachmistrzów	terenowych.



	 W	dniach	4	lutego	–	29	marca	2021	r.	odbędzie	się	zbiórka	odpadów	wielkogabarytowych	oraz	zużytego	
sprzętu	elektrycznego	i	elektronicznego.
	 Odbiór	wymienionych	wyżej	odpadów	odbywać	się	będzie	w	formie	wystawki	.	Mieszkańcy	budynków	
wielolokalowych	powinni	wystawiać	 je	 przy	pojemnikach	na	odpady	 komunalne,	 natomiast	mieszkańcy	
domów	jednorodzinnych	przed	posesją,	przy	drodze	dojazdowej.	Istotne	by	odpady	były	wystawione	przed	
godziną	7.00	w	dniu,	w	którym	zaplanowany	jest	ich	odbiór.	Niespełnienie	tego	warunku	może	skutkować		
nieodebraniem	odpadów.
	 Odbierane	 będą	wszelkiego	 rodzaju	meble	 (stoły,	 szafy,	 krzesła	 itp.),	 drzwi,	 ramy	 okienne,	 elementy	
drewniane,	materace,	pierzyny,	dywany,	domowe	suszarki	na	pranie,	wózki	dziecięce,	duże	zabawki	dzie-
cięce	i	inne	tego	typu	odpady.

	 UWAGA!		Nie	będą	odbierane	takie	odpady	jak	części	samochodowe,	odpady	budowlane,	wanny,	umy-
walki,	muszle	 i	 spłuczki	 toaletowe,	 rolety,	 płoty,	 odpady	ogrodowe	 czy	 spakowane	w	worki,	wiadra	 lub	
kartony	odpady	domowe.
Zużyty	sprzęt	elektryczny	i	elektroniczny	powinien	być	wystawiany	kompletny!

HARMONOGRAM ZBIÓRKI

•	4.03.2021	r.	 (czwartek)	 	Nowogard	ulice:	Cmentarna,	Gryfitów,	Jana	Pawła	 II,	Kasprowicza,	Kochanow-
skiego,		Kwietniowa,	Księcia	Racibora	I,		Mickiewicza,	Ogrodowa,		Polna,	Poniatowskiego,	Reja,	Reymonta,	
Sienkiewicza,	Słowackiego,	Światowida,	Zaciszna,	Żeromskiego.
•	8.03.2021	r.	(poniedziałek)	Nowogard	ulice:	Bohaterów	Warszawy	(bez	nr	77),	Krótka,	Łąkowa,	Radosława.
•	9.03.2021	r.	(wtorek)	Nowogard	ulice:	Brzozowa,	Czarnieckiego,	Dębowa,	Grota	–	Roweckiego,	Jesionowa,	
Jodłowa,	Kościelna,	Lipowa,	Luboszan,	Lutyków,	Plac	Wolności,	Świerkowa,	Wiejska,	Wyszyńskiego.
•	11.03.2021	r.	(czwartek)	Nowogard	ulice:	Głowackiego,	Kosynierów,	Kościuszki,	Rataja,	Roosevelta,	Sło-
neczna,	Topolowa.
•	15.03.2021	r.	(poniedziałek)	Nowogard	ulice:	5	Marca,	700	Lecia,	Armii	Krajowej,	Kowalska,	Pustać,	War-
szawska,	Zamkowa.
•	18.03.2021	 (czwartek)	Nowogard	ulice:	 15	 Lutego,	 3	Maja,	Asnyka,	Bankowa,	Batalionów	Chłopskich,	
Bohaterów	Warszawy	77,	Dworcowa,	Fabryczna,	Górna,	Kazimierza	Wielkiego,	Kilińskiego,	Kulice	33-60,	
Magazynowa,	Młynarska,	Nadtorowa,	Osiedlowa,	Pileckiego,	Pocztowa,	Rzeszowskiego,	Wartcka,	Waryń-
skiego,	Zielona,
•	22.03.2021	r.	(poniedziałek)	Nowogard	ulice:	Blacharska,	Dąbrowskiego,	Miętno	20-23,	Monte	Cassino,	
Okulickiego,	 Piłsudskiego,	 Promenada,	 Racławicka,	 Sądowa,	 Sikorskiego,	 Smużyny,	 Stolarska,	 Pl.	 Szarych	
Szeregów,	Szkolna,	Traugutta,	Wileńska,	Wojska	Polskiego.
•	29.03.2021	r.	(poniedziałek)	Nowogard	ulice:	Bema,	Leśna,	Norwida,	Otręby,	Staszica,	Wybickiego,	Zby-
szewice.
•	4.02.2021	r.	(czwartek)	Błotno,	Błotny	Młyn,	Czermnica,	Dobroszyn,	Łęgno,	Płotkowo,	Strzelewo,	Świer-
czewo,	Trzechel,	Zakłodzie.
•	 8.02.2021	 r.	 (poniedziałek)	 Bromierz,	 Długołęka,	 Gardna,	 Krasnołęka,	 Nowe	 Wyszomierki,	 Olchowo,	
Ostrzyca,	Radłowo,	Sąpolnica,	Sieciechowo,	Stare	Wyszomierki,	Wyszomierz.
•	11.02.2021	r.	(czwartek)	Boguszyce,	Brzozowo,	Jarchlino,	Konarzewo,	Kulice,	Maszkowo,	Sąpole,	Żabowo,	
Żabówko.
•	15.02.2021	r.	 (poniedziałek)	 	Glicko,	Lestkowo,	Miętno	 (bez	nr	20-23),	Orzechowo,	Orzesze,	Wierzchy,	
Wołowiec,	Sikorki,	Struga,	Szczytniki,	Zagórz,	Zatocze.
•	18.02.2021	r	(czwartek)	Bochlin,	Dąbrowa,	Grabin,	Karsk,	Ogary,	Ogorzele,	Olszyca,	Ptaszkowo,	Warnko-
wo,	Wierzchęcino,	Suchy	Las.
•	22.02.2021	r.	(poniedziałek)	Bieniczki,	Bieńczyce,	Osowo,	Wojcieszyn,	Słajsino.
•	26.02.2021	r.	(piątek)	Wierzbięcin,

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego

www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 17



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe18



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 19

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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Rozwiąż
zagadkę

Ratusz
w Nowogardzie

Zbudowany został w 1911 roku według
projektumistrzabudowlanegoBerga. Jest
to masywna, ceglana otynkowana bu-
dowlausytuowanawpołudniowejpierzei
dawnego rynku. Podpiwniczony, dwu-
kondygnacyjnyprzykrytydachemman-
sardowymzwieżyczką zegarową.
Wejścieodstronyrynkuujęte jestdwoma
półkolumnami. Bryła ratusza nawiązuje
do stylu barokowego, natomiast podziały
elewacji i detal architektoniczny ukształ-
towano w stylistyce modernistycznej
z elementamiArtDeco.

Stanąłnamiejscudomumieszczańskiego,
bowiemwcześniej siedziba radymiejskiej
znajdowała się pośrodku rynku. Po obu
stronach wejścia w przyziemiu znajdują
siędwawielkieodcinkoweoknadoświet-
lające wnętrza piwnic, wyżej dwa okna

prostokątne,anapoziomieIpiętra6okien,
podktórymiwykonanesąwtynkufryzy.
We wnętrzu zwracają uwagę przestro-
nne, sklepionekrzyżowopiwnice.

O pierwszym ratuszu w Nowogardzie
źródławspominajądopierowXVIwieku.
Istniejącewczęści publikacji informacje o
tym, że ratusz istniał tu jużwXIVwieku i
że był zbudowany z cegły są wynikiem
błędnegoodczytaniasłowaforumzdoku-
mentu lokacyjnego z 1309 roku. Biorąc
pod uwagę fakt słabego samorządu w
okresie średniowieczamożnaraczejprzy-
jąć, iż pierwsza siedziba radymiejskiej po-
wstała w XVI stuleciu. Ratusz ten został
zniszczony w 1638 roku i po odbudowie
został znowu spalony w 1699 roku. W
1720 zbudowano nowy, po czymw 1790
roku rozebrano go i wybudowano ten,

który przetrwał do końca XIX wieku i
znany jest z ikonografii. Wszystkie bu-
dowlewzniesionebyływkonstrukcji ryg-
lowej.Ostatni stojącynarynkuratuszbył
niewielką parterową budowlą nakrytą
dachem naczółkowym. Elewacje były
otynkowane. Budynek ten został rozeb-
ranyw1895roku,ana jegomiejscuposta-
wiony został pomnik Bismarcka. Nowy
murowany z cegły ratusz przetrwał do
chwili obecnej.

EKONowogard
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