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 Dbając o bezpieczeństwo oraz estetykę mia-
sta oraz wsi, na zlecenie Burmistrza Roberta 
Czapli, prowadzone są prace związane z uzupełnie-
niem (załataniem) ubytków w jezdniach.
 Prace prowadzi lokalna firma DRO – MOST Sła-
womira Serafina, wyłoniona w przetargu nieograni-
czonym.
 Do chwili obecnej zostały wykonane prace na 
ulicach, Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Górnej, 
Cmentarnej, Żeromskiego oraz w miejscowości 
Karsk.
 Obecnie prowadzone są prace na ulicy Mickiewi-
cza, za utrudnienia związane z prowadzonymi praca-
mi firma DRO – MOST przeprasza.

Krzysztof Feliksiak 
Wydział GKMiOŚ

Remonty dróg w mieście i gminie

Karsk

ul. Mickiewicza

ul. Wojska Polskiegoul. Cmentarna
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 Kilkadziesiąt inwestycji i ponad 100 mln złotych 
dotyczą wnioski złożone przez gminę Nowogard 
w ramach rządowego programu „Polski Ład”. Ich 
bardzo obszerną listę przedstawił 11 marca br. bur-
mistrz Robert Czapla, mówiąc, że liczy na to, że to 
dla gminy Nowogard bardzo istotne zadania, na któ-
rych realizację brakuje pieniędzy.
 Lista inwestycji, na których dofinansowanie bur-
mistrz wystąpił, prezentuje się następująco:
- budowa nowego cmentarza,
- budowa lądowiska dla helikopterów Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego,
- budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Kowalskiej,
- przebudowa ul. Zielonej,
- wykonanie instalacji elektrycznych i kanalizacyj-
nych na Placu Wolności,
- przebudowa placu Wolności,
budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP 2 
w Nowogardzie,
- budowa drogi do osiedla domów jednorodzinnych 
w obrębie Kulice,

Burmistrz Robert Czapla
liczy na środki z Polskiego Ładu

- budowa i modernizacja oświetlenia w miejscowo-
ściach Nowogard, Błotni, Bieniczki, Kulice, Słajsino, 
Wierzbięcin, Błotny Młyn, Krasnołęka, Otręby, Trze-
chel, Olchowo, Ogorzele, Piaski, Bochlin, Strzelewo, 
Żabówko, Warnkowo, Stare Wyszomierki,
- budowa drogi między ul. Dworcową a 700-lecia,
- budowa chodnika w Karsku.

Paweł Botarski

Burmistrz Robert Czapla podpisał wniosek
o dofinansowanie na ,,Rozbudowę

i modernizację świetlicy wiejskiej w Karsku”
 17 marca br., burmistrz Robert Czapla podpisał 
wniosek o dofinansowanie na ,,Rozbudowę i mo-
dernizację świetlicy wiejskiej w Karsku” złożony 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich 
(PROW).
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA: 691 075,50 ZŁ.
DOFINANSOWANIE:  186 245,00 ZŁ.
 Obiekt zostanie rozbudowany o dodatkowe 
skrzydło, w którym będzie można urządzać różnego 
rodzaju imprezy. Obecnie wykorzystywane na ten 
cel pomieszczenie przeznaczone zostanie wówczas 
na część socjalno - kuchenną. Więcej na ten temat 
pisaliśmy tutaj.
 „Projekt rozbudowy i modernizacji świetlicy 
w Karsku spełnia wymogi Lokalnej Grupy Działania 
„Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, 
posiada aktualny kosztorys i jego realizacja wpisu-
je się w cele, które przyświecają Lokalnej Strategii 
Rozwoju, tj: budowie, modernizacji i wyposażeniu 
bazy kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i drogo-

wej oraz infrastruktury turystycznej” - powiedział 
Jarosław Soborski kierownik Wydziału Rozwoju Lo-
kalnego, Funduszy, Kultury i Sportu. „Dodatkowo, za 
projektem przemawia fakt, iż jest on skonsultowany 
z lokalną społecznością i odpowiada na ich realne 
potrzeby.”
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 21 marca w nowogardzkim ratuszu podpisane 
zostały pierwsze umowy z działajacymi na terenie 
gminy Nowogard organizacjom pozarządowym. To 
efekt ogłoszonych wcześniej przez burmistrza Ro-
berta Czaplę otwartych konkursów ofert na reali-
zację zadań publicznych, w różny sposób wspiera-
jących lokalną społeczność. W tym roku ze wsparcia 
gminy skorzystają 24 formalne grupy, a na spotka-
nie burmistrz zaprosił przedstawicieli ponad połowy 

Burmistrz Robert Czapla
podpisuje umowy,

dotacje trafiają do pozarządowców

z nich do Urzędu Miejskiego, by podpisami decyzję 
o przyznaniu funduszy zatwierdzić. Lista beneficjen-
tów wygląda następująco:
1. W zakresie zadania: „Działalność w zakresie 
ochrony zdrowia ludzkiego na terenie Gminy No-
wogard”:
1) Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicz-
nymi „Lila-Róż” w Nowogardzie - 14 000 zł, 
2) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło „Zdro-
wie” - 22 000 zł.
2. W zakresie zadania: „Działalność w zakresie roz-
woju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr 
kultury w społeczności wiejskiej na terenie Gminy 
Nowogard”:
1) Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy „Dąb” 
- 1 500 zł, 
2) Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej
- 1 500 zł, 
3) Stowarzyszenie Mieszkańców Wojcieszyna „Nasz 
Wojcieszyn” - 3 000 zł.
3. W zakresie zadania: „Działalność w zakresie or-
ganizacji wsparcia dla emerytów i rencistów na te-
renie Gminy Nowogard”:
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1) Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej - 
1 400 zł, 
2) Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Nowogardzie - 18 600 zł.
4. W zakresie zadania: „Działalność w zakresie 
opieki społecznej na terenie Gminy Nowogard”:
1) Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodnio-
pomorski Koło Terenowe w Goleniowie - 4 000 zł, 
2) Stowarzyszenie dla Osób z Niepełnosprawnością 
„Serduszko” - 14 400 zł. 
3) Polski Komitet Pomocy Społecznej - 25 600 zł, 
4) Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w No-
wogardzie - 24 000 zł,
5. W zakresie zadania: „Działalność w zakresie 
ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na te-
renie Gminy Nowogard”:
1) Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej - 
1 400 zł.
6. W zakresie zadania: „Działalność w zakresie 
prowadzenia zajęć dla zieci i młodzieży na terenie 
Gminy Nowogard:
1) Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej - 
1 400 zł, 
3) Stowarzyszenie motocyklistów Brotherhood 
Nowogard - 1 600 zł.
Złożone przez pozarządowców wnioski o dotacje 
oceniała komisja konkursowa w składzie:
1. Jarosław Soborski - przewodniczący 
2. Dominika Jagieła – członek 
3. Urszula Berezowska – członek 
4. Jowita Kogut – członek 

5. Mieczysław Cedro – członek 
6. Tadeusz Hołubowski – członek 
7. Cezary Komisarz– członek

Paweł Botarski



Wiadomości Samorządowe6

www.nowogard.pl

 Samorząd i mieszkańcy Gminy Nowogard ruszy-
li z ogromną mocą na pomoc obywatelom Ukra-
iny. W Nowogardzie oficjalnie przebywa już na stałe 
(wg wydanych numerów pesel) 352 uchodźców i mo-
żemy sięspodziewać kolejnych. Wszystkie osoby chcą-
ce włączyć się w akcję pomocy proszę o zapoznanie się 
z poniższym artykułem. Wyjaśniamy jak można pomóc 
oraz jakiej pomocy udziela samorząd.
 Już po pierwszych informacjach o napaści Rosji na 
Ukrainę, burmistrz Nowogardu Robert Czapla zadekla-
rował pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy postano-
wią schronić się na terenie naszej gminy.
 W dniu 28 lutego, miała miejsce oficjalna konferen-
cja prasowa, podczas której burmistrz poinformował 
o uruchomieniu przez Ośrodek Pomocy Społecznej in-
folinii dla osób zarówno pomocy potrzebujących, jak 
i chcących jej udzielić. Od samego początku Gmina 
Nowogard współpracowała z Wojewodą Zachodniopo-
morskim, który jest głównym koordynatorem działań 
pomocowych dla uchodźców na naszym terenie. Przy-
gotowane więc zostały ulotki informacyjne w języku 
polskim i ukraińskim, które zawierały najważniejsze 
rzeczy: przede wszystkim to, żeby pierwsze swoje kro-
ki uchodźcy z Ukrainy kierowali do utworzonego przez 
wojewodę punktu recepcyjnego, który działa w Szczeci-
nie przy alei Piastów 40a (ma to związek między innymi 
z możliwością uzyskania noclegu oraz wyżywienia).
 Powołany został przez burmistrza zespół złożony 
z przedstawicieli jednostek gminnych, którzy wspólnie 
ustalają program pomocowy tak, aby pomoc była naj-
wydajniejsza i trafiła ona tam, gdzie jest taka potrze-
ba. Ponadto, aby ułatwić osobom z Ukrainy, które przy-
bywają na teren naszej gminy, burmistrz Robert Czapla 
powołał na stanowisko pełnomocnika do spraw pomo-
cy uchodźcom Khrystynę Radkovską, młodą Ukrainkę. 
Jej zadaniem jest przede wszystkim wspieranie swoich 
rodaków, wyjaśniając im, gdzie mogą uzyskać pomoc, 
w jaki sposób załatwią formalności, czy po prostu tłu-
maczyć z polskiego na ukraiński i odwrotnie.
 Z Pełnomocnikiem można się kontaktować cało-
dobowo pod numerem telefonu 606 539 844.
 Wszystkie dotychczasowe działania gminy były 
koordynowane i przeprowadzane na polecenie Wo-
jewody. Dlatego w ostatnim czasie informowaliśmy 
Państwa o przygotowaniu 50 tymczasowych miejsc 
noclegowych, wraz z zabezpieczonym wyżywieniem 
i sanitariatami w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących przy ulicy Bohaterów Warszawy. 
To miejsce zostało utworzone na podstawie umowy 
z Wojewodą i przeznaczone do jego dyspozycji na wy-
padek alarmowy – nagłego przybycia dużego trans-
portu z uchodźcami i potrzeby ich rozlokowania na 

Dotychczasowe działania
Gminy Nowogard

kilka dni. Alarm taki miał miejsce na początku marca 
i stąd działania gminy, aby jak najszybciej takie miejsce 
było gotowe na przyjęcie ludzi, jednak nie było takiej 
potrzeby, aby skierować uchodźców do nas i miejsca 
te pozostają w rezerwie.
 Przy organizacji tego miejsca bardzo pomogli dyrek-
torzy szkół, którzy również spotkali się z burmistrzem 
oraz wszystkimi osobami, które koordynują pomoc 
uchodźcom ukraińskim, aby podjąć decyzje, które po-
mogą nieść pomoc, ale i nie będą paraliżować pracy 
szkół. Podjęto więc wspólnie decyzję, aby sale gimna-
styczne Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 2 były tymi miejsca-
mi, gdzie w razie alarmu ogłoszonego przez Wojewodę 
i skierowaniu przez niego do gminy Nowogard uchodź-
ców, zostaną przygotowane miejsca noclegowe dla łącz-
nie 50 osób w ciągu 1-2 godzin (złożone i zabezpieczone 
są na ten cel łóżka oraz pościel).  W ten sposób też obie 
szkoły nie będą sparaliżowane i mogą się tam na salach 
gimnastycznych nadal odbywać zajęcia lekcyjne.
 Przygotowane miejsca są do dyspozycji Wojewody 
i tylko w przypadku skierowania przez niego uchodź-
ców do Nowogardu, na miejsce tymczasowego poby-
tu, zacznie ono w pełni funkcjonować w obu szkołach.
Na dziś oficjalnie zarejestrowanych w Gminie Nowo-
gard jest 352 uchodźców z Ukrainy, którzy rozlokowani 
są u swoich rodzin oraz na prywatnych kwaterach. Dla 
nich to Biblioteka Miejska, jak i Nowogardzki Dom Kul-
tury przygotowały propozycje zajęć.
 W Bibliotece odbywają się zajęcia edukacyjne dla 
uchodźców z Ukrainy. Prowadzone sa m.in.: zajecia in-
tegracyjno - edukacyjne (codziennie o godzinie 12.00), 
poranki malucha - we wtorki o 11.00 (dla mamy 
z dziećmi do lat 3) oraz szachy (czwartki o godzinie 
16.00). Podczas tych zajęć dorośli mogą poznać pod-
stawy języka polskiego oraz topografię miasta, a dzie-
ci biorą udział w zajęciach czytelniczych i zabawach. 
Oprócz zajęć biblioteka prowadzi również zbiórkę 
odzieży i przedmiotów użytku codziennego.
 W Domu Kultury zaś, w związku ze zwiększającą się 
z dnia na dzień liczbą uchodźców z Ukrainy w naszym 
mieście i gminie, w ramach akcji pomocowej zapra-
sza naszych ukraińskich sąsiadów do zapisywania się 
na bezpłatne zajęcia w NDK, które skierowane są do 
wszystkich grup wiekowych i obejmuje udział w pra-
cowniach i zespołach, które działają w nowogardzkiej 
placówce.
 Ponadto organizowane są koncerty, aby i w ten 
sposób wspomóc naszych słowiańskich braci.
 Gmina koordynuje wszelkie działania na swym tere-
nie w porozumieniu z Wojewodą, który jest przedsta-
wicielem Rządu RP na tym terenie. Ponieważ procedu-
ry rządowe, związane z niesieniem pomocy, zmieniają 
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się nawet kilka razy w ciągu jednego dnia, staramy się 
z nimi na bieżąco zapoznawać i jak najszybciej o nich 
Państwa informować. Jako gmina na zmiany nie mamy 
żadnego wpływu, ale podejmujemy z naszej strony 
wszelkie działania, aby pomoc trafiła jak najszybciej 
tam, gdzie jest taka potrzeba.
 Dlatego też podejmujemy kroki, aby rozdyspono-
wać pomoc rządową w postaci dopłaty 40 zł do osoby 
za dobę dla tych, którzy przyjęli uchodźców u siebie.

 W najbliższym czasie trafią do Państwa druki rządo-
we i rozpoczną się przewidziane specustawą procedu-
ry. Wszelkie informacje będą ukazywać się na bieżąco 
na naszych stronach.
 Za dotychczasowe zaangażowanie w niesienie po-
mocy wszystkim mieszkańcom gminy Nowogard ser-
decznie dziękujemy, bo jak mówi pewne przysłowie: 
„Kto ratuje choć jedno życie, świat cały ratuje”.

Piotr Suchy

 Khrystyna Radkovska, młoda Ukrainka, która po 
wybuchu wojny z Rosją musiała opuścić swój kraj, 
została przez burmistrza Roberta Czaplę powoła-
na na stanowisko pełnomocnika do spraw pomocy 
uchodźcom. 
 Oczywiście będzie się ona zajmowała przede 
wszystkim wspieraniem swoich rodaków, którzy 
znaleźli się w podobnej jak ona sytuacji. 
 Jest absolwentką uniwersytetu we Lwowie, z wy-
kształcenia anglistką, biegle mówi więc po angielsku, 
ale także po polsku, rosyjsku i oczywiście ukraińsku.
 - Będę do dyspozycji uchodźców, wyjaśniając im, 
gdzie mogą uzyskać pomoc, w jaki sposób załatwią 
formalności, czy po prostu tłumaczyć z polskiego na 
ukraiński i odwrotnie - powiedziała.

Burmistrz Nowogardu powołał
pełnomocnika do spraw uchodźców

 Z K. Radkovską można się kontaktować cało-
dobowo pod numerem telefonu 606 539 844.

Paweł Botarski

 W poniedziałek 14 marca burmistrz Robert 
Czapla odwiedził salę gimnastyczną przy Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Nowogardzie gdzie przygotowa-
nych jest 50 miejsc noclegowych dla uciekających 
przed wojna mieszkańców Ukrainy. Miejsca przygo-
towano  w sali gimnastycznej zgodnie z zalecenia-

Sala gimnastyczna przy SP nr 3
przygotowana do przyjęcia uchodźców

mi wojewody zachodniopomorskiego. W spotkaniu 
uczestniczyli również zastępca burmistrza Jarosław 
Hołubowski oraz dyrektorzy: SP nr 3 Piotr Kazuba 
i LO nr 2 Leszek Becela. Przygotowane miejsca są do 
dyspozycji wojewody i  przypadku skierowania przez 
niego uchodźców do Nowogardu, miejsce tymcza-
sowego pobytu zacznie w pełni funkcjonować.

Andrzej Sawicki
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Burmistrz Nowogardu Robert Czapla w dniu 15 marca 2022r. podpisał dokument o zerwaniu kilkuletniej 
współpracy z miastem Bałtijsk w Rosji z Obwodu Kaliningradzkiego. Dokument wraz z podjętą przez Radę 
Miejską w Nowogardzie Uchwałą nr 324/22 został przesłany do Burmistrza miasta 

Uchwała o zerwaniu współpracy
z miastem Bałtijsk
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Porządki w gminie Nowogard
 Od blisko 12 lat z inicjatywy Burmistrza Roberta 
Czapli, trwa porządkowanie naszej gminy. Przez ten 
czas przewinęło się bardzo wiele osób (najczęściej 
zalegający z płatnością alimentów i osoby skazane 
wyrokiem sądu za drobne przewinienia), które na 
poczet kar sprzątały i odśnieżały ulice, odchwaszcza-
ły chodniki, likwidowały dzikie wysypiska śmieci lub 
zamalowywały szpecące napisy na elewacjach bu-
dynków. Ten czas, to również dobra współpraca bur-

mistrza z Zakładem Karnym w Nowogardzie,dzięki 
któremu osoby odbywające karę pozbawienia wol-
ności, przyczyniały się do upiększania naszego mia-
sta 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.
 W ostatnim tygodniu wykonano:

Czyszczenie mola Grabienie liści na plaży miejskiej

Grabienie zieleńców - ul. Kościuszki Koszenie trzcin przy jeziorze

Naprawa daszku - przystanek rekreacyjny
nad jeziorem

Sprzątanie terenów zielonych przy schodach
- ul. Kowalska
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Ogrodzenie zieleńca - ul. 700 Lecia Sprzątanie parkingów - ul. Jana Pawła II

Wymiana kosza na alejkach Podcięcie gałęzi - ul. 700 Lecia

Sprzątanie parkingów, zieleńców - ul. 5 Marca Sprzątanie trawników - ul. Warszawska

Sprzątanie trawników - ul. 700 Lecia Zieleńce - plac Wolności

Sprzątanie - ul. KowalskaZieleńce - ul.Zielona, ul. Osiedlowa
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 Po uroczystościach 77. Rocznicy polskiej administracji 
w Nowogardzie, które odbyły się 5 marca br., na Placu 
Wolności, pod Pomnikiem Kombatantom RP, powrócił za 
sprawą nieproszonego gościa ze Szczecina temat jednego 
z nowogardzkich pomników.
 Warto więc w tym miejscu przedstawić historię po-
wstania obu pomników, które mamy w Nowogardzie. Za-
cznijmy od najstarszego.
1. Pomnik Niepodległości przy ulicy 3 Maja (wg notatek 
J. Kopycińskiego)

 Pomnik „Poległych w walce o Ziemie Zachodnie” - bo 
tak brzmiała oficjalna nazwa pomnika, który stoi u zbiegu 
ulic 3 Maja i Bankowej, został ufundowany i wykonany 
przez Obwodowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 
w Nowogardzie i odsłonięty 11 listopada 1945 roku.
 W maju 1945 roku Powiatowy Urząd Bezpieczeń-
stwa Publicznego zajął budynek przy ulicy Stalina 9 (dziś 
3 Maja) na skrzyżowaniu z ulicą Gazową (dziś Bankową). 
Skwer przed budynkiem Urzędu otoczono murowanym 
ogrodzeniem.
 Stan osobowy UB wynosił pierwotnie 20 funkcjona-
riuszy pod komendą podporucznika Eugeniusza Rosz-
kowskiego1 (zastępcy Adam Brysz i kapral Kosela). Z ini-
cjatywy komórki zakładowej PPR przy UB w Nowogardzie 
jesienią 1945 roku został wybudowany pomnik. Obok 
niego ustawiono dwie armaty, które stały przed wojną 
obok pomnika Ottona von Bismarcka na nowogardzkim 
rynku. Wyryto na nim napis – „Bohaterom poległym 
w walce o prastarą ziemię słowiańską – 1945 – Rodacy”. 
Projektantem prawdopodobnie był Lotariusz Domin, je-
den z pionierów ziemi nowogardzkiej, który przybył do 
Nowogardu 9 maja 1945 roku wraz z grupą operacyjną 
Pełnomocnika Rządu RP na Obwód Nowogród. Istnieje 
wersja, że projekt wykonał Niemiec Adolf von Thadden. 
Przy pracach zatrudniano niemieckich jeńców wojen-
nych, którzy wykonali prace budowlane.
 Pomnik został odsłonięty 11 listopada 1945 roku przez 
starostę nowogardzkiego Stanisława Kubika oraz poświę-
cony przez pierwszego nowogardzkiego proboszcza ks. 
Bogdana Szczepanowskiego. Były to pierwsze i ostatnie 
oficjalne obchody Święta Niepodległości przez następne 
40 lat. Od tej pory pomnik służył władzom do organizo-
wania manifestacji, w których społeczeństwo miało wy-
rażać poparcie dla partii i rządu. Wszystkie pochody 1-go 
maja, uroczystości 9 V oraz 22 lipca a także 1 września 

O nowogardzkich pomnikach raz jeszcze
były skoncentrowane wokół niego. I tak było do połowy 
lat sześćdziesiątych. Warto tu zauważyć, że nigdy więcej 
nie obchodzono uroczystości pod tym pomnikiem, które 
wiązały się z przedwojenną Polską.
 4 kwietnia 1966 roku, w tygodniku Der Spiegiel ukazał 
się artykuł o przywódcy NPD (prawicowej partii niemiec-
kiej, która kwestionowała polskość ziem zachodnich) Ad-
olfie von Thaddenie, w którym znalazła się informacja, 
że był więźniem polskiego GPU (UB) i Polacy kazali mu 
budować pomnik. Był to okres, kiedy w Polsce osiągnę-
ła szczyt kampania antyniemiecka, wobec czego pomnik 
okazał się niewygodny politycznie. Nie mógł już dłużej 
spełniać roli centralnego punktu świąt komunistycznych 
oraz patriotycznych. Zapadła więc decyzja o budowie no-
wego pomnika.
 Miała to być iglica wykonana z metali kolorowych. 
Z powodu braku surowców ogłoszono apel do społe-
czeństwa ziemi nowogardzkiej o zbiórkę surowców, 
którą przeprowadzono we wszystkich zakładach pracy, 
szkołach. Jednak jej efekty nie przyniosły spodziewanych 
rezultatów. Cały czas brakowało wystarczającej ilości me-
talu. Tymczasem w 1968 roku wymyślono nową akcję 
– obchody 700-lecia Nowogardu. Przy tej okazji zdecy-
dowano, że surowce zebrane na projektowany pomnik 
przeznaczone będą na wybicie dwóch medali pamiątko-
wych. Jednak problem starego pomnika i budowy nowe-
go w dalszym ciągu istniał, ale zrezygnowano już z iglicy 
z metali kolorowych.
 W 1969 roku Powiatowy Komitet Frontu Jedności 
Narodu zwrócił się z apelem do społeczeństwa regionu 
o wsparcie idei budowy nowego pomnika. Wydrukowa-
no kolorowe cegiełki, które były rozprowadzane w szko-
łach i zakładach pracy.
 Pomnik „Poległych w walce o Ziemie Zachodnie” wró-
cił ponownie do łask w roku 2012, gdy podjęto inicjatywę 
obywatelską, mającą na celu odnowę wizerunku pomni-
ka i nadania mu nazwy „Pomnik Niepodległości”. Wcze-
śniej w prasie lokalnej ukazał się artykuł autorstwa Pana 
Mirosława Berezowskiego, w którym zaprezentowano 
planowaną odnowę pomnika. Stanął on też w tymże ar-
tykule w obronie Pomnika Kombatantom RP, choć dziś 
przewodzi tym, którzy chcą burzyć kombatancki pomnik. 
Pisał on wtenczas (10.04.2012 r.): Z kolei, czy pomnik 
na pl. Wolności zasługuje na uznanie? Pewnie dyskusja 
i wątpliwości będą długo, ale mój teść, Mieczysław Mróz, 
pochowany niedawno w mundurze kombatanta (tak so-
bie życzył) składał tam kwiaty. W czasie okupacji w Ba-
talionach Chłopskich na Lubelszczyźnie walczył z nie-
mieckim okupantem, bo tak był wychowany jako Polak, 
katolik i patriota, a w latach 50. siedział w nowogardzkim 
więzieniu za przynależność jak mówiono do tych band 
leśnych. Jako kombatant (dopiero od 1990 r.) doceniał 
to, że w wolnej Polsce może składać kwiaty pod pomni-
kiem kombatantów 1 września, 8 maja, czy w święta pań-
stwowe, ale dostrzec w tym monumencie cechy 3 Maja 
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będzie zbyt karkołomne […]. Niech ten na placu będzie 
tylko kombatancki, a na ul. 3 Maja patriotyczno-komba-
tancki […]. Namawiam wszystkich do wspólnego, zgod-
nego podjęcia zagospodarowania tej części naszego mia-
sta.
 Kiedyś bronił Pomnik Kombatantów, a teraz chce go 
burzyć. Jak to ludzie zmienni są. Radni VI kadencji przyję-
li uchwałę i przemianowali nazwę pomnika z „Poległych 
w walce o Ziemie Zachodnie” na Pomnik Niepodległości.
 Dlaczego Kombatanci mimo wszystko nie zawniosko-
wali za tym, aby pomnik przy ul. 3 Maja był „ich” pomni-
kiem? Ponieważ wspomniany pomnik przy dawnej ulicy 
Jedności Narodowej wywoływał w nich odrazę na fakt, 
że sfinansował go i wybudował rękami niemieckich więź-
niów Obwodowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 
w Nowogardzie (UB). I choć odsłonięcie pomnika nastą-
piło 11 listopada 1945 r., zaś Rada Miejska go przemia-
nowała, to nadal był on dla nich pomnikiem kojarzonym 
z najgorszym okresem w historii powojennej Polski.

2. Pomnik Kombatantom RP

 Budowę nowego pomnika w roku 1968 argumento-
wano tym, że „stary pomnik przy ul. Jedności Narodowej 
(dziś ul. 3 Maja) z uwagi na złe usytuowanie oraz skrom-
ność wyrazu artystycznego nie oddaje uczuć, które żywi-
my dla tych, co w walce o wolność i odzyskanie naszych 
ziem oddali swoje życie”.
 Prawda jednak jest taka, że na fali polityki antynie-
mieckiej Państwa, w 1968 roku, Powiatowy Komitet 
Frontu Jedności Narodowej, zwrócił się z apelem do 
wszystkich mieszkańców Ziemi Nowogardzkiej oraz do 
wszystkich byłych mieszkańców, o finansowe poparcie 
budowy pomnika przy placu Wolności. Projekt cegiełek 
na ten cel opracował nowogardzki plastyk Jerzy Baszkow-
ski (Towarzystwo Miłośników Ziemi Nowogardzkiej). Na 
czele Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wdzięcz-
ności stał Stefan Kielek. W działalność Komitetu byli za-
angażowani m.in.: Władysław Szczur, Rajmund Bojarski, 
Tadeusz Sowa, Wacław Przybyłek, Lotariusz Domin, Cze-
sław Czernikiewicz, Kazimierz Musielski i Tadeusz Nowic-
ki. Pomnik ten, zaprojektował prof. Bohdan Chmielewski 

z Warszawy, zaś budowę ostatecznie zakończono w roku 
1972 (pierwotnie miał on powstać w roku 1970) i uroczy-
ście odsłonięto z okazji 25-lecia powrotu Ziem Zachod-
nich i Północnych do macierzy i to w całości ze składek 
ludności. Na frontonie umieszczono napis: „ Pod Grun-
waldem i w Berlinie i na zawsze razem”. Był to Pomnik 
Żołnierza.
 Pierwotnie miała to być iglica z materiałów koloro-
wych. Niestety zbyt mała ilość zgromadzonego surowca 
spowodował zmianę koncepcji powstającego pomnika 
na widoczną teraz. To spowodowało odsłonięcie pomni-
ka o 2 lata. Ze zgromadzonego surowca wybito zaś dwa 
pamiątkowe medale z okazji 700 lecia powstania miasta.
 W 1990 r. parafię nowogardzką nawiedził obraz Matki 
Boskiej Jasnogórskiej, który usytuowany został na ołtarzu 
wybudowanym na postumencie pomnika (wspierając się 
o niego). Mszę św., u stóp pomnika odprawili: śp. Fran-
ciszek Kardynał Macharski (metropolita krakowski) i śp. 
Abp. Kazimierz Majdański (metropolita szczecińsko-ka-
mieński) w otoczeniu przybyłych biskupów, duchowień-
stwa i licznie zgromadzonych mieszkańców.
 27 października 1992 roku przeprowadzono remont 
postumentu pomnika, zatynkowując na pomniku napis 
„Pod Grunwaldem i w Berlinie i na zawsze razem”. Warto 
też wspomnieć w tym miejscu fakt, że na wniosek Związ-
ku Kombatantów RP oraz śp. ks. proboszcza Grzegorza 
Zakliki, Zarząd Miasta i Gminy Nowogard, w skład któ-
rego wchodzili również radni (wówczas w gminach funk-
cjonowała trójwładza: Burmistrz, Zarząd Miasta i Gminy 
oraz Rada Miejska), w roku 1995 przemianował pomnik 
na Placu Wolności na Pomnik „Kombatantom III RP”, wie-
szając tablicę z napisem „KOMBATANTOM RZECZPOSPO-
LITEJ POLSKIEJ 11 LISTOPADA 1995 SPOŁECZEŃSTWO”.
Nad napisem znajduje się orzeł w koronie, zaś z lewej 
strony napisu Krzyż Virtuti Militari.
 Co warto jeszcze wiedzieć na temat pomnika i postaci 
na nim?
 Otóż na cokole stoją cztery postacie: dwóch wojów 
z czasów średniowiecza i dwóch żołnierzy z okresu II woj-
ny światowej – jeden w rogatywce z karabinem, drugi 
w hełmie z pepeszą (takie było umundurowanie i uzbro-
jenie żołnierzy Wojska Polskiego uformowanego w Związ-
ku Radzieckim).Pomnik sam w sobie nigdy nie zawierał 
symboliki Armii Czerwonej, czyli gwiazdy. Nie ma go na 
żadnej postaci, a przecież pomniki poświęcone żołnie-
rzom Armii Czerwonej od tej symboliki aż kapały. Posiada 
zaś orła na sztandarze (nie gwiazdę czy sierp z młotem), 
który trzyma jeden z wojów. Inny zaś na tarczy, od strony 
murów, posiada herb Nowogardu. Takie było zamierze-
nie architekta pomnika. Pomnik tak naprawdę przedsta-
wia tylko żołnierzy polskich – tych z partyzantki oraz tych 
walczących na szlaku od Lenino do Berlina.
 Argument więc, że na pomniku stoi żołnierz radziecki 
czy rosyjski jest błędny i niezgodny z wizją projektanta 
pomnika, prof. Bohdana Chmielewskiego z Warszawy.
 W dniu 11 listopada 1995 r. pomnik i nowa tablica 
zostały uroczyście poświęcone. Pomnik ten stał się cen-
tralnym punktem wszystkich obchodów miejskich jak: 
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 17 marca br., z okazji 71 lecia pożycia małżeń-
skiego, burmistrz Robert Czapla odwiedził z ko-
szem kwiatów państwa Mariannę i Henryka Gębala, 
mieszkańców Orzesza. Burmistrz złozył serdeczne 
gratulacje za dotrzymanie złożonej przysięgi mał-
żeńskiej i życzył długich lat życia w zdrowiu, zadowo-

Jubileusz 71 lat pożycia małżeńskiego
leniu oraz doczekania kolejnych pięknych Jubileuszy. 
71 lat wspólnego pożycia to rocznica, która budzi 
wzruszenie i uznanie dlatego składamy Państwu 
Gębala dalszych lat życia w zdrowiu i w pełni sił. 

Andrzej Sawicki

Konstytucji 3 Maja, 1 Września, Święta Niepodległości 
11 Listopada, czy w Święto Początków Polskiej Admini-
stracji w Nowogardzie (5 Marca).
 To pod tym pomnikiem gromadzili się i nadal groma-
dzą kombatanci i mieszkańcy miasta. To ten pomnik wrył 
się w pamięć obecnych i dawnych mieszkańców, którzy 
na jego budowę wykupowali cegiełki i to mieszkańcy po-
winni ostatecznie zadecydować o jego losie, a nie radni. 
Mieszkańcy w 77% już raz powiedzieli zostawcie pomnik 
w spokoju.
 A twierdzenie, że zmiana nazwy nic nie zmienia, po-
winna się odnosić do jednego, jak i drugiego pomnika. 
Nie uczciwy to argument, gdy odnosi się go tylko wobec 

Pomnika Kombatantom RP. i każe z tego powodu burzyć, 
choć nigdy na nim nie było żadnej symboliki związanej 
z minionym ustrojem.
 Debatowanie więc dziś nad słusznością istnienia jed-
nego czy drugiego pomnika, to marnowanie czasu i na-
igrywanie się z historii. A przyklejanie „gwiazdy” i rusy-
fikacja na siłę pomnika, który w zamyśle samego twórcy 
miał byś poświęcony polskim żołnierzom, jest pluciem 
mu w twarz. 
 Warto w ciszy pochylać się nad naszą historią i z poko-
rą o niej mówić, nie zapominając przekazywać jej następ-
nym pokoleniom.

Opr. Piotr Suchy
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