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 Nowego, znacznie większego niż do tej pory i do-
brze wyposażonego biura doczekało się Nowogardz-
kie Forum Organizacji Pozarządowych. W miniony 
piątek oficjalnie w budynku przy ul. Wojska Polskie-
go 3 otworzył je burmistrz naszej gminy Robert Cza-
pla wraz z szefem NFOP Mieczysławem Cedro. Ten 
ostatni nie krył zadowolenia z przeprowadzki, mówił 
zresztą, że to jakby przesiąść się ze starego trabanta 
do mercedesa
 - Pięknie to wygląda, dziękujemy za całą dotych-
czasową pomoc. Zaprawszamy więc do współpracy 

Burmistrz Robert Czapla otworzył
nowe biuro Nowogardzkiego

Forum Organizacji Pozarządowych

wszystkie organizacje pozarządowe i wszystkich lu-
dzi z inicjatywą, którzy czują potrzebę samorealiza-
cji w naszym sektorze - mówił M. Cedro.
 Celem NFOP jest wspieranie kilkudziesięciu or-
ganizacji pozarządowych z terenu gminy Nowogard 
poprzez promowanie, pomoc i doradztwo w progra-
mach, konkursach oraz pozyskiwaniu funduszy ze 
źródeł zewnętrznych. Biuro prowadzi Pani Magdale-
na Rogojsza.

Paweł Botarski

 Plastik jest wszędzie. To tego 
typu odpadów produkujemy naj-
więcej. Narzekamy na przepełnio-
ne pojemniki na tworzywa sztucz-
ne, a często sami stwarzamy ten 
problem.
 W plastik pakowane jest nie-
mal wszystko co znajdujemy na 
półkach sklepowych, łącznie z za-
foliowanymi ogórkami. Do tego 
napoje, kosmetyki, chemia gospo-
darcza... Przykłady można wymie-
niać niemal w nieskończoność. 
Nic więc dziwnego, że to właśnie 
pojemnik na tworzywa sztuczne, 
metale i opakowania wieloma-
teriałowe jest wypełniony w naj-

Nie przepełniaj pojemnika,
nie wyrzucaj powietrza

większym stopniu, a często nawet 
brakuje w nim miejsca. Czasami 
jednak winę za to ponoszą sami 
mieszkańcy, którzy wyrzucają do 
pojemnika… powietrze. Bo tak 
można określić wyrzucenie nie-
zgniecionej butelki po napoju, 
płynie do mycia naczyń czy karton 

po mleku. Zdarza się, że zakręca-
my butelki, a to stanowi jeszcze 
większy problem, gdyż nie mogą 
sobie z tym poradzić nawet po-
tężne maszyny w zakładach zago-
spodarowania odpadów.
 A wystarczy odkręcić zakręt-
kę, położyć butelkę na podło-
dze, zgnieść ją podeszwą buta 
by zmieścić znacznie więcej od-
padów. Z dużym prawdopodo-
bieństwem skończy się wówczas 
problem wysypujących się śmieci 
i pojemników obłożonych dodat-
kowymi workami. Wiele zależy od 
nas samych.

Andrzej Garguliński
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Przetarg na mostek w Boguszycach
podpisany

 Podczas spotkania burmistrza 
Roberta Czapli z sołtysem Bogu-
szyc Moniką Perek został podpi-
sany przetarg nieograniczony na 
naprawę przepustu drogowego 
(mostku) w miejscowości Bogu-
szyce. W spotkaniu uczestniczył 
również zastępca kierownika Wy-
działu Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środo-
wiska Wojciech Szponar.
 Jest to dobra informacja dla 
mieszkańców tego sołectwa. Spra-
wa zarwanego przepustu drogo-
wego na rzeczce Gardomince to 
jeden z tematów priorytetowych 
dla nowej pani sołtys wybranej 
3 miesiące temu. Przypomnijmy, 
że do uszkodzenia przepustu do-
szło pod koniec września 2020 
roku za sprawą przejeżdżające-
go ciężkiego sprzętu oraz bob-
rów, które zablokowały przepust 
tworząc tamę podnosząc poziom 
wody wskutek czego woda prze-
lewała się drogą i wypłukiwała 
kruszywo utwardzające przepust. 
Burmistrz Robert Czapla i pracow-
nicy Urzędu Miejskiego podjęli na-
tychmiastowe działania aby w jak 
najszybszym czasie awarie usunąć.

Dlaczego tyle trwa naprawa tego 
mostku?
 Przygotowania do naprawy 
wypłukanego przepustu zostały 
przeprowadzone priorytetowo. 
Aby problemów z mostkiem nie 
było przez następne kilkadzie-
siąt lat należało w pierwszej ko-
lejności zabezpieczyć pieniądze 
w budżecie na ten cel w kwocie 
195 tys zł. Następnym krokiem 
było opracowanie odpowiedniej 
dokumentacji projektowej. Ko-
lejnym krokiem było zgłoszenie 
remont w Wodach Polskich oraz 
Starostwie Powiatowym w Go-
leniowie. Wszystkie te kroki po-
trzebne były aby nie wykonać 
samowoli budowlanej co było by 
niezgodne z prawem.

Tak prezentuje się zarwany przepust w miejscowości Boguszyce

 Cieszę się że burmistrz słowa 
danego mieszkańcom dotrzymuje 
i podpisał przetarg. Za kilka mie-
sięcy będziemy mieli nowy prze-
pust drogowy na który wszyscy 
czekamy z niecierpliwością. Po 
trzech miesiącach sprawowania 
funkcji sołtysa powiem śmiało 
współpraca z burmistrzem układa 

się bardzo dobrze za co serdecz-
nie dziękuję – mówi sołtys Bogu-
szyc Monika Perek
 Po zakończeniu przetargu i wy-
łonieniu wykonawcy na wybu-
dowanie przepustu firma będzie 
miała 9 miesięcy od dnia podpisa-
nia umowy.

Marcin Gręda
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 Dzięki środkom z konkursu ofert, ogłoszonego 
przez burmistrza Roberta Czaplę, nowogardzki Zbór 
„Górna Izba” Kościoła Ewangelicznych Chrześci-
jan mógł zorganizować akcję: „Paczka świąteczna 
dla osób potrzebujących”, które są podopiecznymi 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie. Akcję 
koordynowały Andrea i Hanna Komisarz.
 Dzięki wsparciu przez Gminę oraz darczyńcom, 
możliwe były zakupy w sklepie Netto, który dołożył 
też mocne torby wielokrotnego użytku dla 70 pod-
opiecznych.
 Dzięki Piekarni i Cukierni Karsk możliwe było 
również przekazanie 70 świeżych i pachnących chle-
bów dla potrzebujących.

Akcja świąteczna:
„Paczka na Wielkanoc”

 - Cieszymy się, że pomimo pandemii możemy 
służyć Bogu i innym tym co nam dał – powiedziały 
nam osoby zaangażowane w akcję.
 Akcja wystartowała 27 marca br., w sobotę 
o godz. 9.00. Burmistrz Robert Czapla przekazał oso-
biście członkom zboru i wolontariuszom serdeczne 
podziękowania za niesioną pomoc tym, których ży-
cie dotknęło. Reakcje seniorów były różne, ale gene-
ralnie paczki były przyjmowane z radością i wdzięcz-
nością.
 Wszystkim Mieszkańcom składamy serdeczne ży-
czenia z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy 
i oby na żadnym stole nie zabrakło chleba. Życzymy 
też zdrowia.

Marcin Gręda
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Szanowni Państwo
W związku z tym, że zagrożenie epidemiologiczne 
nie ustało, należy zachowywać środki ostrożności 
i stosować się do obowiązujących zasad bezpie-
czeństwa.Prosimy o ograniczenie wizyt w urzę-
dzie do niezbędnego minimum. Wnioski dot. po-
szczególnych spraw można składać pisemnie za 
pośrednictwem poczty, lub elektronicznie korzysta-
jąc z platformy EPUAP. Do komunikacji z Urzędem 
można wykorzystywać również zwykłą pocztę elek-
troniczna, pamiętać jednak należy, że pismo nie pod-
pisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
nie posiada cech wniosku w postępowaniu admini-
stracyjnym, dlatego też zwykła poczta elektroniczna 
powinna służyć jedynie bieżącej korespondencji np. 
przekazywaniu zapytań, informacji .
 Informujemy że, główne drzwi wejściowe Urzę-
du Miejskiego w Nowogardzie będą zamknięte dla 
interesantów. Nie oznacza to jednak, że urząd po-
zostanie zamknięty a petenci nie będą przyjmowa-
ni. W dalszym ciągu sprawy pilne iniezbędne do 
osobistego stawiennictwa przeprowadzane będą 
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym 
z pracownikami prowadzącymi sprawę w poszcze-
gólnych wydziałach. Zmianie ulegają również oso-
biste wpłaty w kasie. W pierwszej kolejności należy 
skontaktować się z pracownikiem kasy pod nume-
rem telefonu 91 39 26 219, od godz. 8,00 do 14.00. 
Aby ułatwić Państwu korespondencje z Urzędem 
w tym przede wszystkim składania wniosków, przed 
budynkiem Urzędu znajduje się skrzynka poczto-
wa oznaczona napisem „Poczta do Urzędu Miej-
skiego”, do której możecie państwo wrzucać swo-
je wnioski i inna korespondencję adresowaną do 
Urzędu.

Informacja
w sprawie funkcjonowania urzędu

Wszelkich płatności prosimy dokonywać drogą 
on-line na podstawowe konto gminy: 
61 1240 3884 1111 0000 4209 2470
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na nr konta Gminy Nowogard: 
33 1240 3927 1111 0010 4964 3858.
- jeżeli jest taka możliwość prosimy załatwiać sprawy 
elektronicznie, adres skrytki: /95vh8g9klu/skrytka
- wszelkie informacje nadal można uzyskać tele-
fonicznie albo w drodze e-mail. Nie przychodź do 
urzędu jeżeli wystarczy zadzwonić lub napisać,
Biuro Obsługi Interesanta: 91 39 26 200,
Biuro Podatków i Opłat:  91 39 26 217, 91 39 26 219 
(kasa), 91 39 26 220
Sprawy Obywatelskie: 91 39 26 205, 91 39 26 212 
(meldunki), 91 39 26 213,
Dowody osobiste: 91 39 26 215,
Urząd Stanu Cywilnego: 91 39 26 230,
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji 
i Rolnictwa: 91 39 26 225, 91 39 26 227
Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania 
Przestrz.: 91 39 26 229, 91 39 26 228,
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska: 91 39 26 238, 91 39 26 239, 
91 39 26 232, 91 39 26 242,
Wydział Roz. Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu: 
91 39 26 293, 91 39 26 233,
Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób Niepełnospraw-
nych: 91 39 27 240.
Obowiązujące ograniczenia stosowane są nie tylko 
dla bezpieczeństwa innych osób odwiedzających 
Urząd, stosujesz je również dla własnego bezpie-
czeństwa.

Sekretarz Gminy
Dorota Maślana

 Epidemia koronawirusa przybiera na sile. Na 
terenie całego kraju zostały wprowadzone do-
datkowe obostrzenia. Ogłoszone restrykcje nie 
ominęły również przedszkoli i żłobków a co za 
tym idzie i funkcjonowania Urzędu Miejskiego.
 W ostatnim czasie informowaliśmy Państwa 
o zakażeniach wśród pracowników co znacz-
nie opóźniało rozpatrywanie spraw mieszkań-
ców. Dziękujemy że potrafiliście zrozumieć tę 
ciężką sytuacje. Każdego dnia nasi pracownicy 
starają się aby w jak najszybszym czasie rozpa-
trywać wszystkie sprawy. Decyzja o zamknięciu 

przedszkoli i żłobków spowoduje, że część pra-
cowników nie mających z kim pozostawić swo-
ich dzieci będzie zmuszone zająć się opieką nad 
nimi. Każda nieobecność pracownika zmniejsza 
wydolność rozpatrywanych spraw, za co z góry 
przepraszamy. Mając na uwadze powyższe fakty 
prosimy o wyrozumiałość i uzbrojenie się w cier-
pliwość. Każda z waszych spraw jest dla nas waż-
na dlatego będziemy robili co w naszej mocy aby 
w możliwie jak najszybszym czasie Państwa spra-
wę załatwić.

Sekretarz Gminy Dorota Maślana
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 Święta wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym 
symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat 
przyrody splatają się w jedno. Chrześcijanie świętują 
zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, przyroda budzi się 
do życia po zimie, zaś tradycje ludowe zarówno upa-
miętniają wydarzenia sprzed ponad 2000 lat, jak i pod-
kreślają naturalne przemiany w przyrodzie – wiosna 
rozpoczyna nowy cykl życia, obsiewania, zbierania plo-
nów i cieszenia się nimi.
Ważne momenty i wybrane zwyczaje
Karnawał i ostatki – od dawna ludzie między świę-
tem Trzech Króli a Środą Popielcową bawili się, 
jedli i tańczyli – później, w okresie Wielkiego 
Postu, nie było o tym mowy! Post był bardzo 
surowo przestrzegany. Dlatego podczas ostat-
ków popularny był zwyczaj wnoszenia między 
bawiących się szkieletu śledzia – miało to ozna-
czać zakończenie zabawy i przypomnieć o nad-
chodzących dniach, kiedy jedzono dość biednie. 
Niektóre zabawy odwiedzał też dziad zapustny, który 
o północy wyganiał bawiących się do domu.
Środa Popielcowa – zaczynamy wtedy czas pokuty, przy-
gotowania do świąt. Posypanie głowy popiołem przy-
pomina, że jesteśmy śmiertelni i odwiedzamy ten świat 
tylko “na chwilę”, dlatego powinniśmy starać się żyć jak 
najlepiej. Słyszymy wtedy słowa “Nawróćcie się i wierz-
cie w Ewangelię”.
Wielki Post – dawniej obchodzono go bar-
dzo surowo. Nie było mowy o zabawach, 
muzykowaniu czy tłustym jedzeniu. Na 
Wielki Post nawet organy w Kościele 
milkły – tak, jak współcześnie w Wielki 
Piątek. Nie było też dzwonków – zamiast 
nich słychać było kołatki. W tym czasie 
ludzie więcej się modlili, pomagali ubogim 
i przygotowywali się do Świąt, zarówno du-
chowo jak i praktycznie – np. sprzątając obejście 
i przygotowując ozdoby świąteczne. Warto wiedzieć, że 
Wielki Post pokrywa się w czasie z tzw. przednówkiem – 
w gospodarstwach zapasy zimowe powoli się kończyły, 
a na polach często leżał jeszcze śnieg, nie było nowych 
zbiorów. Konieczne było zatem oszczędzanie jedzenia. 
Nie jedzono też jajek, ponieważ odkładano je na święta. 
Post miał zatem wymiar nie tylko religijny, ale też bardzo 
praktyczny!
Śródpoście – tradycyjnie jest to 4.niedziela Wielkiego 
Postu. Wtedy na jeden dzień powracała do kościoła i do-
mostw radosna atmosfera. Po pierwsze ma ona przy-
pominać, że cały Wielki Post, który był dawniej trudny 
i bardzo poważnie traktowany, służy oczekiwaniu na bar-
dzo radosne wydarzenie – Zmartwychwstanie! Dlatego 
w tą niedzielę śpiewa się pełne nadziei pieśni, słychać 
dzwony i muzykę. Ciekawym zwyczajem było wielkie ha-

Tradycje wielkanocne.
Jak to było kiedyś…

łasowanie na polach i łąkach 
– dzieci z grzechotkami, ko-
łatkami i innymi hałasujący-
mi instrumentami biegły bu-
dzić hałasem przyrodę, żeby 
na święta i na wiosnę wszystko 
się zazieleniło i zaczęło kwitnąć.
Niedziela Palmowa – upamiętnia wjazd Jezusa do Jero-
zolimy. Tradycyjnie palmy robiono z tych roślin, które 

rosły nad rzeką – bo płynąca w nich woda 
dawała roślinom zieleń i życie, te rośliny 

odradzały się po zimie najszybciej. Była 
to m.in. wierzba i trawy oraz trzciny 
nadrzeczne. 
Uplecionymi i poświęconymi palem-
kami po mszy w Niedzielę Palmową 
lekko się okładano nawzajem, mó-

wiąc: “Nie ja biję, palma bije, za tydzień 
wielki dzień, na 6 noc – Wielkanoc”. Mia-

ło to przypomnieć o zbliżających się wielkimi 
krokami świętach i przynieść szczęście. Palemkami kle-
pano też zwierzęta, by były zdrowe przez cały rok. Pal-
my zatknięte w domu, np. za obraz, miały chronić dom 
przed gromami w czasie burzy, a wszystkich domowni-
ków – przed złymi mocami, chorobami i nieszczęściem.
W Wielki Czwartek chłopcy ze wsi wyganiali Wielki Post, 

hałasując kołatkami (dzwony kościelne milczały aż 
do Niedzieli Wielkanocnej). Dzieci robiły dobry 

uczynek i przy okazji świetnie się bawiły. Do 
dziś księża praktykują w ten dzień obrzęd 
polewania stóp dwunastu mężczyznom. To 
na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Chrystusa 
z apostołami.

Wielki Piątek to dzień wyciszenia. W Koście-
le nie ma mszy świętej (to jedyny taki dzień 

w roku), natomiast gromadzą się tam wierni, któ-
rzy modlą się w ważnych dla siebie intencjach. W nie-

mal każdym polskim kościele jest nocne czuwanie przy 
grobie Jezusa, którego pilnują strażnicy (strażacy, har-
cerze, żołnierze). Dawniej piątkowe modlitwy były bar-
dziej widowiskowe. Pojawiały się procesje grzeszników 
odzianych w worki żałobne, którzy kładli się krzyżem na 
podłodze i przepraszali za swoje grzechy.
Wielka Sobota to Wigilia Wielkanocy. Podczas nabożeń-
stwa w tym dniu święci się ogień, wodę i ciernie. Ogień 
symbolicznie spala to, co stare, woda daje życie. Daw-
niej wodą spryskiwano dom, by rok był spokojny. Podsy-
cano ogień i wrzucano do niego leszczyny. Popiół rozrzu-
cano w dniu pierwszej orki, co miało zapewnić szczęście 
i dostatek. Dziś ogień pełni inną rolę, służy do odpalenia 
paschału, czyli wielkiej świecy, która pali się aż do końca 
świąt Wielkiej Nocy. Paschał stoi tuż przy ołtarzu.
Sobota to również dzień święcenia pokarmów. Zgodnie 
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z tradycją święconka powinna zostać przygotowana już 
w Wielki Piątek.
Do koszyczka wkładamy:
baranka – symbol zmartwychwstałego Chrystusa,
jajka – symbol rodzącego się życia,
chrzan – symbol siły,
wędlina – symbol płodności i dostatku,
ser – symbol zdrowia dla zwierząt hodowlanych,
sól – symbol oczyszczenia domostwa od złego oraz istota 
prawdy,
ciasto (babka) – symbol wszechstronnych umiejętności.
Naturalnie barwiono jeden z ważniejszych symboli świąt 
Wielkiej Nocy – jajka. Ten symbol rodzącego się życia 
odnosi się także do Jezusa, który pokonał śmierć. Daw-
niej wierzono, że pisanki mają magiczną moc, np. mogą 
uzdrawiać chorych. Nigdy ich nie lekceważono. Dziś o ich 
mocy przypominamy sobie właśnie podczas Wielkano-
cy – to przecież jajka są pierwszą potrawą spożywaną 
w Niedzielę Wielkanocną. Składamy sobie życzenia 
i dzielimy jajkiem.
Wielkanoc, tak jak Boże Narodzenie, ma swoje specjały. 
Zgodnie z tradycją należy je przygotować właśnie w pią-
tek. Trzeba się spieszyć, ponieważ po sobotnim święce-
niu nie powinno się już nic sprzątać ani przygotowywać. 
To czas, kiedy należy duchowo przygotować się na zmar-
twychwstanie Jezusa.
Tradycyjne świąteczne potrawy to:
żurek – czyli barszcz biały,
kiełbasa – zwykle biała, na ciepło,
szynka wędzona w jałowcowym dymie,
ćwikła z chrzanem,
pieczone mięso,
własnoręcznie wykonana babka,
mazurek z artystycznymi dekoracjami,
pascha,
kołacz,
sernik (kiedyś zwany przekładańcem).
Według tradycji stół świąteczny powinien być przykry-
ty białym obrusem i udekorowany liśćmi bukszpanu. 
Na środku stołu stawiamy baranka, np. na łączce z rze-
żuchy. Rzeżucha to symbol sił witalnych i rodzącego się 
życia. W Niedzielę Wielkanocną świętujemy! Wstajemy 
bardzo wcześnie, by pójść na mszę zwaną rezurekcyjną. 
Niedziela to najważniejsze święto chrześcijańskie, na-
zywane dawniej Paschą. Następnie zasiadamy do świą-
tecznego rodzinnego śniadania. Wielkanocna Niedziela 
to czas przeznaczony na rodzinne biesiadowanie. Dzie-
ci bawią się w poszukiwanie prezentów podrzuconych 
przez zajączka.
Wielkanocny Poniedziałek (lany poniedziałek, śmigus-
dyngus) to czas radości, zabawy, psikusów, na które 
wszyscy czekali przez cały okres postu. W tym dniu pole-
wamy się wodą. Dawniej śmigus i dyngus były osobnymi 
zwyczajami – śmigus oznaczał tradycyjne smaganie, czyli 
uderzanie wierzbowymi gałązkami lub polewanie wodą. 
Wszystko w formie zabawy – chłopcy smagali dziewczę-
ta po gołych łydkach. Dyngus to inaczej wykup. Chłopcy 
chodzi od domu do domu i w zamian za życzenia i śpiew 

Nowogard
w obiektywie

domagali się wykupu w postaci pisanek, słodyczy, pie-
niędzy. Z czasem połączono te zwyczaje i dziś tylko po-
lewamy się wodą. Dawniej chodzono po wsi z kogutem 
– symbolem sił witalnych i urodzaju. Kogutek był mile 
widzianym gościem w każdym gospodarstwie. Z czasem 
żywe zwierzęta zastąpiły te gliniane, drewniane. W Wiel-
kanocny Poniedziałek święci się pola. Gospodarze wyru-
szają w procesji na pola. Święcą je palmami nasączonym 
wodą. Z tych pal robią krzyżyki i wbijają w ziemię, aby 
zapewnić sobie dostatek. To okazja do spotkań towarzy-
skich i rozmów, cieszenia się wspólnie spędzanym cza-
sem i budzącą się do życia przyrodą.

Zdjęcia nadesłane przez
Dawid Boszczyk
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 Drodzy Mieszkańcy, my naprawdę nie chcielibyśmy 
już więcej pisać na ten temat, jednak bohaterzy sami się 
wręcz tego domagają. Otóż Marcin Nieradka (PiS) oraz Jo-
wita Pawlak (Nowa), czyli Przewodniczący Rady Miejskiej 
i jego zastępczyni, startowali w wyścigu do fotela Burmi-
strza Nowogardu. Przepisów, wokół których poruszać się 
musi każdy burmistrz, jest bardzo a to bardzo dużo.
 Jeżeli Przewodniczący i Wiceprzewodniczący RM nie 
tylko nie przestrzegają (nie znają?), ale jak życie pokazuje 
i nie szanują przepisów prawa ich dotyczących, to nasu-
wa się w tym miejscu pytanie: co by było gdyby któreś 
z nich zostało burmistrzem? Obecna sytuacja pokazuje, 
że oboje niedorośli do pełnienia tak ważnych funkcji, któ-
re teraz zajmują, a co dopiero mówić o fotelu Burmistrza 
Nowogardu.
 Powróćmy więc do meritum tegoż artykułu, czyli do 
wspomnianych listów Wojewodyz upomnieniami.
Wiceprzewodnicząca Pawlak
– obowiązek obowiązkiem, a i tak wiem lepiej
 Otóż w piśmie z dnia 12 lutego br., radna Jowita Paw-
lak, jako Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła 
wyjaśnień na pismo Wojewody Zachodniopomorskiego 
z dnia 1 lutego.
 W ww. korespondencji Wiceprzewodnicząca wyja-
śnia, że po pierwsze z powodów służbowych i osobistych 
nie mogła być obecna na sesji, zwołanej przez Przewodni-
czącego na dzień 20 stycznia br. Po drugie dodała, że jako 
Rada Miejska mamy przyjęty plan pracy na każde półro-
cze danego roku i zgodnie z planem zwoływane są sesje 
i realizowane zadania wynikające z ustawy o samorzą-
dzie gminnym jak i statutu gminy. Sesje w tzw. trybie nad-
zwyczajnym na wniosek Burmistrza bądź ¼ ustawowego 
składu rady winny być zwoływane w sprawach nagłych 
niecierpiących zwłoki. Zatem podnoszony przez skarżą-
cych brak sesji w sprawie wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy Nowogard na rok 2021 nie było sprawą na-
głą uchwała ta mogła poczekać do sesji planowanej.
 W odpowiedzi na te wyjaśnienia, Wojewoda wskazu-
je, że zgodnie z art. 20 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie 
gminnym przewodniczący jest  zobowiązany zwołać se-
sję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia 
wniosku i norma zawarta w tymże artykule ustawy ma 
charakter bezwzględnie obowiązujący  i  nie  przyznaje-
przewodniczącemu  ani  wiceprzewodniczącemu  rady 
gminy uprawnienia do dokonywania oceny zasadności 
złożonego wniosku o zwołanie sesji pod względem ce-

Ile jeszcze tego cyrku i szopki?
To już nie jest śmieszne. To staje się już totalną groteską. Wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 
kolejne dwa pisma od Wojewody Zachodniopomorskiego, który ponownie strofuje Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Marcina Nieradkę (PiS) oraz wiceprzewodniczącą Jowitę Pawlak (Nowa) za nieprzestrze-
ganie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Czyżby Przewodniczący Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczący nie znali podstawowych przepisów, które 
są istotnym ABC sprawowanych przez nich funkcji?

lowości, pilności podjęcia proponowanych uchwał, oraz 
oceny  czy  złożony  wniosek  dotyczy  spraw  niecierpią-
cych zwłoki.
 Do obowiązków przewodniczącego lub wiceprzewod-
niczącego należy jedynie sprawdzenie dwóch rzeczy: czy 
wniosek złożyła osoba uprawniona i czy spełnia wymo-
gi formalne. I na tym kończy się dalsza ich rola. Jednak 
wiceprzewodnicząca rady z Nowogardu zwiększyła sobie 
sama swoje uprawnienia i to wbrew intencji prawodaw-
cy, nadając sobie prawo do oceniania projektów uchwał 
Burmistrza jako ważnie oraz mniej ważne i warunkowa-
nia od tego celowości zwołania bądź niezwoływania sesji 
Rady Miejskiej.
 Tak więc wyjaśnienia Pani Wiceprzewodniczą-
cej, że uchwała ta mogła poczekać do sesji planowa-
nej, w ocenie Wojewody Zachodniopomorskiego, jest 
sprzeczna z  intencją prawodawcy i normą wynikającą 
z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnymi zwraca 
uwagę Wiceprzewodniczącej na konieczność stosowania 
prawa, określonych w ustawie o samorządzie gminnym.
Przewodniczący Nieradka
– zwołam i się nie pojawię
 Pomimo zwołanych sesji Rady Miejskiej w Nowogar-
dzie w trybie nadzwyczajnym, na dzień 20 stycznia oraz 
29 stycznia br., zarówno Przewodniczący, jak i Wiceprze-
wodnicząca organu stanowiącego Gminy Nowogard nie 
stawili się na posiedzeniach, w konsekwencji obie sesje 
– zwołane na wniosek Burmistrza oraz na wniosek Klubu 
Radnych Lewica i PSL – nie odbyły się, bowiem nie było 
osoby upoważnionej do otwarcia posiedzeń, jak i ich pro-
wadzenia.
 Oboje w pismach do Wojewody potwierdzili swoją 
nieobecność. Jednak zapomnieli oboje, żezgodnie z art. 
19. ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, w których pra-
wodawca określił zadania przewodniczącego rady gmi-
ny wynika, że do jego obowiązków należy zapewnienie 
zgodnie z prawem przeprowadzenia posiedzenia, w tym 
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także – w sytuacji swojej absencji –zwołanie sesji w ta-
kim terminie, aby była na niej obecna osoba upoważ-
niona do jej prowadzenia. I na ten zapis wskazał w swej 
odpowiedzi Wojewoda dodając również, żenorma ta ma 
charakter bezwzględnie obowiązujący.
 Przewodniczący więc, zwołując sesję, musi zapewnić 
jej prawidłowy przebieg. Jeżeli więc nie mogli być obecni 
na zwołanej sesji ani radny Marcin Nieradka (PiS) ani rad-
na Jowita Pawlak (Nowa), to dlaczego zwołanym sesjom 
nie przewodniczył drugi wiceprzewodniczący Michał Bo-
ciarski?
 Przypominam Panu Przewodniczącemu o konieczności 
rzetelnego wykonywania obowiązków przewodniczącego 
organu stanowiącego jednostki samorządowej – podsu-
mowuje swój list Wojewoda Zachodniopomorski, - pro-
wadzenia obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie zgodnie 
z zasadami określonymi w ustawie o samorządzie gmin-
nym, jak i Statucie Gminy Nowogard oraz przestrzegania 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Jak długo jeszcze potrwa ten cyrk i szopka z Radą Miej-
ską i z jej członkami prezydium?
 Swoim zachowaniem i postępowaniem wywołali ba-
łagan i problem w gminie. Zachowują się jak dzieci w pia-
skownicy; niedorośli do pełnienia swych funkcji - takie 

głosy mieszkańców dochodzą do nas.
 Trudno jest nam uwierzyć, żeby Przewodniczący i Wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej nie znali ustawy o sa-
morządzie gminnym i Statutu Gminy Nowogard, jeżeli są 
radnymi drugą i kolejną kadencję. Ponadto nie słuchają 
nikogo – prawnika, burmistrza, zastępcy burmistrza, 
skarbnika i kierowników – i wszystko robią po swojemu. 
I choć kolejny raz decyzje ich są nieprawidłowe oraz nie-
zgodne z prawem, to brną dalej. To wpływa negatywnie 
na wizerunek gminy Nowogard.
 Z przykrością o tym piszemy. Chętnie byśmy tego nie 
robili, ale sami przyczyniają się do tego.
 - Do dymisji podają się ludzie honoru. W tej chwili nie-
podanie się do dymisji to jest zły symbol. Pozostawianie 
rektora, który się skompromitował w tak ważnej sprawie 
dla Polaków, a przede wszystkim dla swoich podopiecz-
nych (...), jest dla mnie czymś niezrozumiałym – powie-
dział w jednym z wywiadów Andrzej Dera, minister pre-
zydencki.
 Jak więc powinny zachować się osoby, kierujące Radą 
Miejską w Nowogardzie, które skompromitowały się jako 
osoby odpowiedzialne i działające w imieniu nas Miesz-
kańców? Czy postąpią jak ludzie honoru czy nie?

Redakcja

 W dniu 30 marca 2021, 
wpłynęło do sekretariatu 
Burmistrza Nowogardu pi-
smo od Wojewody Zachod-
niopomorskiego, w którym 
informuje on o zamiarach Rządu RP, od-
nośnie zmian w ustawie o samorządzie. Ze 
wspomnianego pisma dowiadujemy się, 
że Rząd Polski przygotowuje poprawki do 
ustawy o samorządzie, w której ulegają 
zmianie nazwy włodarzy miast, a przy tym 
również nazwy obszarów przez nich zarządzanych.
 Wg otrzymanej informacji, politycy rządowi, po prze-
prowadzeniu konsultacji uznali, że obowiązujące nazwy 
dzielą osoby stojące na czele samorządów na tych z miasta 
i na tych ze wsi. Aby ta sytuacja nie miała dłużej miejsca, 
likwidacji od 1 stycznia 2022 ulegają stanowiska wójtów, 
burmistrzów i prezydentów. W ich miejsce wejść ma jed-
nolita nazwa: Kasztelan, miasto będzie nosić nazwę gród, 
zaś gmina - włości, a Urząd Miejski - kasztelania. Likwida-
cji ulec mają starostwa. Zmiany dotkną również Sejmików 
Wojewódzkich, na których czele ma stać Starosta, a na cze-
le Województwa – jak dotychczas – Wojewoda. 

Jeszcze w tym roku nowelizacja ustawy 
o samorządzie – zamiast Burmistrza

ma być Kasztelan Nowogardzki
 Ma to być ukłon w stronę historii Naj-
jaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej, okresu 
wyjątkowego w historii naszego narodu, 
gdy byliśmy jedną z potęg w Europie i na 
świecie.
 Zmianie ma ulec również zapis doty-
czący Rad Miejskich, którą nie będą już jej 
tworzyć radni, a rajcy miejscy. Nowością 
ma być to, że za błędne decyzje rajcy mają 
odpowiadać własnym majątkiem, ponadto 
wymogiem formalnym w wyborach rajców 

będzie minimum średnie wykształcenie kandydatów.
 Rząd zapowiada również zmiany w prawie wybor-
czym dotyczącym Sejmu, Senatu oraz odnośnie Prezy-
denta. Trwają nadal rozmowy i konsultacje odnośnie 
roli Prezydenta RP oraz o ewentualnej zmianie nazwy, 
która wiązałaby się ze wspomnianym okresem histo-
rycznym. Projekt zakłada, że na czele Rządu, zamiast 
Premiera, ma stać Marszałek Koronny. Wskazywany jest 
pierwszy kandydat na to stanowisko. W najbliższym cza-
sie planowane są konsultacje społeczne odnośnie tych 
propozycji.

Redakcja

Z humorem

na prima aprilis
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 Co dwa tygodnie rozprowadza-
ne są w naszej gminie Nowogardz-
kie Wiadomości Samorządowe, 
w których na 20 stronie znajduję 
się kolorowanka, przedstawiająca 
znane miejsce w Nowogardzie. 
Ogłoszony przez Burmistrza No-
wogardu konkurs na najładniej 
pokolorowaną kolorowankę cie-
szy się dużym zainteresowaniem. 
W piątek 19 marca zastępca bur-
mistrza Jacek Rafiński nagrodził 
autorów zwycięskich prac. Aby 
wygrać wystarczyło przesłać na 
adres e-mail sekretariat@nowo-
gard.plzdjęcie pracy plastycznej 
i wypełnić kartę zgłoszeniową. 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
„Baw się kolorami” BOISKO

ADA SUSZWEDYK LAT 11 OLIVIA RYBCZYK LAT 5 
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Obowiązkiem spisowym objęte będą:
• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamiesz-
kanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca 
zamieszkania;
• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące 
mieszkaniami.
Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu będzie opublikowana w odpowiednim czasie na stro-
nie GUS i stronie spisu.

NARODOWY SPIS POWSZECHNY
JUŻ ZA DWA TYGODNIE

 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Miesz-
kań 2021 będzie realizowany w pełni przy użyciu 
interaktywnego formularza spisowego dostępnego 
na stronie GUS. Po raz pierwszy w historii polskiej 
statystyki publicznej samospis internetowy będzie 
obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu 
na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepeł-
nosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, 
pomogą mu w tym rachmistrze – bezpośrednio 
i telefonicznie.

Następnie zdjęcie musiało zdo-
być największą liczbę polubień/ 
reakcji na profilu facebookowym 
Urząd Miejski w Nowogardzie. 
Nagrodę otrzymali autorzy zwy-
cięskich prac w dwóch katego-
riach wiekowych: do 3 do 8 lat 
oraz od 9 do 15 roku życia.
 Do środy 24 marca zgodnie 
z terminem można było nadsyłać 
prace, których tematem był nowy 
pomost pływający znajdujący się 
przy placu zabaw nad jeziorem 
nieopodal plaży miejskiej. Łącznie 
wpłynęło 14 prac plastycznych, 
które prezentujemy poniżej. Zwy-
cięzca prac zostanie wyłoniony 

na podstawie największej ilości 
polubień pod pracą na profilu 
facebookowym Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie. Głosowanie 
trwało do 31 marca włącznie. 
Dla wszystkich zainteresowanych 
wygraniem limitowanej maskotki 
z napisem I LOVE Nowogard przy-
pominamy że i w tym wydaniu 
Wiadomości Samorządowych na 
16 stronie dostępny  jest kolejny 
rysunek.
 Dla wszystkich zainteresowa-
nych wygraniem limitowanej ma-
skotki z napisem I LOVE Nowogard 
przypominamy że w najbliższym 
wydaniu Wiadomości Samorzą-

dowych ,które można znaleźć 
w stałych punktach w różnych 
częściach miasta i sołectwach jest 
już dostępny kolejny rysunek.
 Zdjęcia prac będzie można 
wysłać pod adres mailowy:se-
kretariat@nowogard.pl. Do dnia 
7 kwietnia włącznie. Prace zosta-
ną umieszczone na stronie Face-
booka naszego Urzędu Miejskie-
go. Z nadesłanych prac, co dwa 
tygodnie, nagrodę otrzymają 
autorzy z największą liczbą polu-
bień na Facebooku. Nagrodą dla 
zwycięzców jest maskotka gminy 
Nowogard.

Marcin Gręda
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 W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obo-
wiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób for-
mularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się 
z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu 
obowiązku spisowego.
Czym jest spis?
 Spis ludności to – jak podaje Encyklopedia PWN – podstawowe ba-
danie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu 
zebranie informacji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech demo-
graficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na 
określonym terytorium.
 Spisy realizowane są zgodnie z zaleceniami i standardami organi-
zacji międzynarodowych, jak UE i ONZ, co umożliwia dokonywanie 
porównań międzynarodowych. Zgodnie z Art. 4 Rozporządzenia (WE) 
Nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9.07.2008 r. 

w sprawie spisów powszechnych 
ludności i mieszkań, państwa 
członkowskie UE zobligowane są 
do zbierania danych statystycz-
nych. Warto zaznaczyć, że dotacje 
unijne oraz liczba miejsc w Parla-
mencie Europejskim przyznawa-
ne są m.in. w zależności od liczby 
mieszkańców danego kraju, opra-
cowanej na podstawie spisów 
ludności.
 Spisy powszechne to czas, kie-
dy państwo, zadając obywatelom 
kilka pytań, stara się zdiagnozo-
wać: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” 
i „jak żyjemy”. Spisy powszechne 
obejmują całą populację ludności 
i mieszkań (w przypadku narodo-
wego spisu powszechnego ludno-
ści i mieszkań) lub gospodarstw 
rolnych (w przypadku powszech-
nego spisu rolnego). Oznacza to, 
że dane uzyskiwane w wyniku spi-
su powszechnego pochodzą od 
wszystkich obywateli. Co istotne, 
w przypadku wielu cech demo-
graficzno-społecznych, jak np. 
wyznanie, narodowość czy sto-
pień niepełnosprawności, spisy 
powszechne są dla państwa jedy-
nym źródłem danych.
 Uzyskane podczas spisu po-
wszechnego dane indywidualne 
są opracowywane i przedstawia-
ne w postaci agregatów danych 
o różnych przekrojach i na różnych 
poziomach podziału terytorial-
nego i administracyjnego kraju. 
Wyniki spisu umożliwiają analizę 
i ocenę zróżnicowania przemian 
demograficznych i społecznych 
w dowolnych przekrojach. Na ich 
podstawie rząd podejmuje naj-
ważniejsze decyzje gospodarcze 
i społeczne na kolejne lata.
 Powszechny spis ludności po-
winien spełniać trzy warunki: 
powszechności (obejmować całą 
ludność), jednoczesności (musi 
być przeprowadzony w określo-
nym czasie), imienności (każda 
osoba ma zostać spisana z imienia 
i nazwiska). Dodatkowo w Polsce 
stosuje się zasady periodyczności 
(spisy odbywają się wg zaleceń 
ONZ co 10 lat) oraz bezpośrednio-
ści (odpowiedzi na pytania spiso-
we udziela bezpośrednio osoba 
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spisywana, w wyjątkowych sytuacjach jej najbliżsi 
domownicy).
 Dane spisowe służą do konstruowania operatów 
losowania dla reprezentacyjnych badań społecz-
nych, dlatego też tak ważne jest posiadanie przez 
GUS aktualnego operatu (wykazu mieszkań i budyn-
ków), będącego podstawą do losowania prób do 
badań przeprowadzanych w okresach między spiso-
wych. Dodatkowo, prowadzone przez statystykę pu-
bliczną coroczne badania bilansowe weryfikowane 
są wynikami spisów.

Więcej o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 
przeczytacie Państwo tutaj :https://spis.gov.pl
Ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludno-
ści i Mieszkań : https://spis.gov.pl/ustawa-o-nsp/
 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań 
związanych z Narodowym Spisem Powszechnym 2021 
prosimy o kontakt z Gminnym Biurem Spisowym Urzę-
du Miejskiego w Nowogardzie, tel. 91 39 26 226, tel. 
91 39 26 225 lub tel. 91 39 26 227. Członkowie Gminne-
go Biura Spisowego chętnie pomogą Państwu i udzielą 
wyczerpujących odpowiedzi na państwa pytania.
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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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Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206

Wydawca: GMINA NOWOGARD
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72-200 Nowogard, pl. Wolności 1
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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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Przy okazji naszego konkursu plastycznego pod nazwą „Baw się Kolorami” zachęcamy was do pokolorowania 
właśnie tego rysunku i rozwiązania zagadki, a następnie przesłania własnoręcznie pokolorowanej pracy na adres 
e-mail: sekretariat@nowogard.pl

Konkurs plastyczny
Zagadka:

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.
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