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	 W	wyniku	wejścia	w	życie	nowej	ustawy	oświa-
towej,	 autorstwa	 rządu	 PiS,	 w	 piątek	 (10	 marca	
br.),	 podczas	 sesji	 Rady	 Miejskiej	 w	 Nowogardzie	
zwołanej	 na	 wniosek	 burmistrza	 Roberta	 Czapli,	
radni	przyjęli	projekt	uchwały	odnośnie	dostosowa-
nia	sieci	szkół	na	terenie	gminy	Nowogard.
	 Jednak	 radni	 potrzebowali	 na	 to	 aż	dwóch	dni.	
Pierwotnie	sesja	w	sprawie	dostosowania	sieci	szkół	
podstawowych	i	gimnazjalnych	na	terenie	gm.	No-
wogard	była	zwołana	na	wniosek	burmistrza	na	śro-
dę	na	godz.	09.00.	Radni	jednak	przenieśli	sesję	na	
godz.	14.00	argumentując,	że	chcą	aby	w	tej	spra-
wie	wypowiedzieli	się	również	sami	nauczyciele.
	 Podczas	tej	środowej	części	sesji	Rady	Miejskiej,	
burmistrz	 zabrał	 głos	 w	 sprawie	 reformy	 oświaty	
oraz	projektów	uchwał	z	7	wariantami	rozwiązań.
	 Głos	 zabrała	 również	pani	Magdalena	Dawidow-
ska	 z	 Gimnazjum	 nr	 3,	 która	 przedstawiła	wspólne	
stanowisko	 wszystkich	 nauczycieli	 gimnazjalnych,	
w	którym	opowiedzieli	się	za	przyjęciem	wariantu	VI.	
Wariant	 ten	przewiduje,	 że	Gimnazjum	nr	2	 (będą-
ce	w	Zespole	Szkół)	przekształcone	zostaje	 z	dniem	
1	września	2019	r.	w	czteroletnie	liceum	,	gimnazjum	
nr	1	zostaje	włączone	do	SP	1,	a	gimnazjum	nr	3	włą-

Podstawówki 
połączone z Gimnazjami

czone	do	SP	4.	Powstaje	w	ten	sposób	10	ośmiokla-
sowych	szkół	podstawowych,	w	tym	dwie	(SP	1	i	SP	
4)	z	oddziałami	gimnazjalnymi	(do	31	sierpnia	2019	
r.)	i	1	liceum	(od	1	września	2019	czteroklasowe).
	 I	choć	stanowisko	nauczycieli	z	gimnazjów	zosta-
ło	 jasno	wyrażone,	 to	 radni,	 po	 jałowej,	 środowej	
dyskusji	przerwali	 sesję	do	piątku,	do	godz.	16.00,	
dając	w	ten	sposób	burmistrzowi	czas	na	dodatko-
we	spotkanie	z	dyrektorami	nowogardzkich	szkół.
	 Do	tegoż	spotkania	doszło	w	piątek	(10.03.2017)	
o	godz.	 09.00	w	 ratuszu.	Wszyscy	dyrektorzy	opo-
wiedzieli	 się	 za	 wariantem	 VI,	 opowiadając	 się	 za	
stanowiskiem	wyrażonym	przez	samych	nauczycieli.
	 Podczas	piątkowej	kontynuacji	sesji,	głos	zabrała	
również	Anna	Kowalczyk-Krzywania	przewodnicząca	
NSZZ	Solidarność	Pracowników	Oświaty	i	Wychowa-
nia	w	Nowogardzie,	która	podziękowała	burmistrzo-
wi	 za	 to	 spotkanie	 z	 dyrektorami.	 Dodała	 równo-
cześnie,	że	liczy	w	przyszłości,	jako	przewodnicząca	
związku,	na	zaproszenie	na	podobne	spotkania.	Pro-
blem	w	tym,	że	nikt	nie	pamięta,	aby	przez	ostatnie	
6	lat	przedstawiciel	Związku	NZSS	Solidarność	przy-
był	 do	 ratusza	 w	 sprawie	 nauczycieli	 czy	 pracow-
ników	oświaty	 pomimo,	 że	 burmistrz	wielokrotnie	
kierował	takie	zaproszenie.
	 Ostatecznie	doszło	do	głosowania	i	radni	jedno-
głośnie	(14)	przyjęli	projekt	uchwały,	który	następ-
nie	został	skierowany	do	zaopiniowania	przez	Kura-
torium	Oświaty	i	Związki	Zawodowe.	Po	tym	projekt	
wróci	do	Rady	Miejskiej,	która	do	31	marca	br.	bę-
dzie	musiała	go	ostatecznie	przyjąć.
	 Wielkimi	nieobecnymi	na	3	częściach	sesji	Rady	
Miejskiej	 byli	 radni	 z	 PSL	 (za	wyjątkiem	wiceprze-
wodniczącego	Rady	Miejskiej),	dla	których	jak	widać	
sprawa	nowogardzkiej	oświaty	nie	jest	ważna.

Piotr Suchy

c.d. ze str. 1
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	 To	szczególny	dzień	dla	Sybira-
ków.	 W	 czwartek	 16	 marca	 br.,	
niedawno wybudowane rondo 
otrzymało	ich	imię.	
	 W	 uroczystości	 nadania	 imie-
nia	 Ronda	 Sybiraków,	 wzięli	
udział	 m.in.	 abp	 Andrzej	 Dzięga,	
Kordian	 Borejko	 (prezes	 Zarzą-
du	Głównego	Związku	Sybiraków	
w	 Warszawie),	 burmistrz	 Nowo-
gardu	 Robert	 Czapla,	 Krzysztof	
Barczyk	 (dyrektor	 gabinetu	Mar-
szałka	 Zachodniopomorskiego),	
Iwona	Biedulska	oraz	Michał	Bu-
niak	 (Oddział	 Związku	 Sybiraków	
w	Szczecinie),	Albert	Miłaszewski	
(prezes	 Zarządu	 Głównego	 Za-
chodniopomorskiego	Związku	Sy-
biraków) oraz nowogardzcy radni, 
księża	i	młodzież	szkolna.
	 To	wyjątkowe	wydarzenie	roz-
poczęto	 mszą	 świętą	 w	 Kościele	
pw.	św.	Rafała	Kalinowskiego.	Po	
mszy,	 wraz	 z	 pocztami	 sztanda-
rowymi	Kombatantów,	 Związków	
Sybiraków,	szkół,	uczestnicy	prze-
szli	 ulicami	 Nowogardu	 na	 teren	
ronda,	gdzie	abp	A.	Dzięga	doko-
nał	jego	poświęcenia.	Jedną	z	ta-
blic	 informacyjnych,	 w	 towarzy-
stwie	prezesa	Zarządu	Głównego	
Związku	 Sybiraków	w	Warszawie	
odsłonił	burmistrz	Nowogardu.
	 W	 trakcie	 uroczystości	 zebra-
ni	 wysłuchali	 Hymnu	 Sybiraków.	
Głos	zabrali	uczestnicy.
 - Żywię nadzieję, że dzięki 
dzisiejszej uroczystości pamięć 

Rondo ma patrona

o zesłanych w głąb Związku So-
wieckiego przetrwa na długie lata 
–	mówił	 Kordian	Borejko	 (prezes	
Zarządu	 Głównego	 Związku	 Sy-
biraków w Warszawie).
 - Rondo Sybiraków to uhono-
rowanie wszystkich poszkodowa-
nych, a dla młodzieży patriotyczna 
lekcja, do zapamiętania dziejów 
–	powiedziała	do	zebranych,	pro-
wadząca	 uroczystość	 Franciszka	
Kobylińska	 (prezes	 Koła	 Związku	
Sybiraków	w	Nowogardzie).
 - To znaczące wydarzenia dla 
Sybiraków. Dramatyczne losy na 
zesłaniu i śmierć obywateli Pol-
ski to nadal biała karta historii 
naszego narodu	 –	mówiła	 Iwona	
Biedulska	(prezes	Oddziału	Związ-
ku	Sybiraków	w	Szczecinie)

 - W imieniu samorządu 
i wszystkich mieszkańców dzięku-
ję, że mogliśmy wspólnie z panem 
marszałkiem Olgierdem Geble-
wiczem, zarządem województwa 
i sejmikiem wybudować to rondo 
–	powiedział	burmistrz	R.	Czapla.	
– Dzięki tej inwestycji poprawiło 
się bezpieczeństwo w ruchu dro-
gowym, co jest bezcenne. Dzię-
kuję również nowogardzkim Sy-
birakom za działanie, które ma na 
celu utrwalanie historii dla przy-
szłych pokoleń. 
 - Bardzo się cieszę, że może-
my to rondo nazwać imieniem 
Sybiraków. Jeśli my nie będziemy 
dbać o naszą historię, to nikt inny 
za nas tego nie zrobi	–	powiedział	
Krzysztof	 Barczyk	 (dyrektor	 gabi-
netu	marszałka).

***
	 Rondo	oddano	do	użytku	25	li-
stopada	 ub.	 r.	 Wybudowano	 je	
przy	ulicach	Księcia	Józefa	Ponia-
towskiego	 i	 Bohaterów	 Warsza-
wy	 w	 Nowogardzie.	 Inwestycja	
powstała	 dzięki	 porozumieniu	
burmistrza	 Nowogardu	 Roberta	
Czapli	z	Województwem	Zachod-
niopomorskim.	 W	 porozumie-
niu	 ustalono,	 że	 budowa	 będzie	
współfinansowana	 przez	 obie	
strony	 po	 50%	 wartości	 robót.	
Prace	 wykonywało	 PRD	 Nowo-
gard.

Opr. Marcin Ościłowski

c.d. ze str. 1
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Budujemy drogę w Olchowie
	 Trwa	właśnie	realizacja	projektu	pn.	Przebudowa	
drogi	w	miejscowości	Olchowo.	Wykonawcą	wyło-
nionym	 w	 przetargu	 nieograniczonym	 jest	 nowo-
gardzka	firma	PRD	NOWOGARD	S.A.
	 Pieniądze	na	tę	inwestycję	burmistrz	pozyskał	ze	
środków	PROW,	w	wysokości	63,63%	przewidywa-
nych	kosztów.		Pozostałą	kwotę,	radni	zabezpieczyli	
na	wniosek	burmistrza.
	 Wartość	zamówienia	brutto	wynosi	555.538	zł.
	 Przebudowa	 drogi	 w	 miejscowości	 Olchowo,	
poprawi	w	 istotny	 sposób	 jej	 jakość	oraz	 zwiększy	
bezpieczeństwo	 samych	mieszkańców,	 a	 także	 po-

	 To	 dobra	 informacja	 dla	mieszkańców	 czterech	
wsi	gminy	Nowogard.	We	wtorek	14	marca	br.	bur-
mistrz	Robert	Czapla	podpisał	wniosek	o	dofinanso-
wanie	budowy	oświetlenia	solarnego	w	Bieniczkach,	
Konarzewie,	Orzechowie	i	Wierzbięcinie.	Pieniądze	
na	montaż	słupów	z	oświetleniem	ledowym	w	85%	
mają	 pochodzić	 ze	 środków	 Europejskiego	 Fundu-
szu	Rozwoju	Regionalnego.
 - Wniosek, który podpisałem umożliwi budowę 
20 sztuk słupów oświetleniowych. To kolejne dzia-
łanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców 
wsi	–	powiedział	burmistrz	R.	Czapla.
	 Przewiduje	się,	że	8	sztuk	słupów	wybudowanych	
zostanie	w	Wierzbięcinie,	7	szt.	w	Konarzewie,	4	szt.	
w	Orzechowie	 i	 1	 szt.	w	Bieniczkach.	 Łączny	 koszt	
inwestycji	to	309.069,18	zł	z	czego	262.708,78	zł	to	
kwota	dofinansowania.

Marcin Ościłowski

Burmistrz Czapla chce
oświetlenia dla Bieniczki,
Konarzewo, Orzechowo

i Wierzbięcin

zostałych	 jej	 użytkowników.	Warto	w	 tym	miejscu	
wspomnieć,	 że	 droga	 ta	 zostanie	 przebudowana	
dzięki	 determinacji	 Mieczysława	 Laskowskiego,	
mieszkańca	Olchowa	i	byłego	wiceprzewodniczące-
go	RM	w	Nowogardzie	poprzedniej	kadencji.
	 W	 czwartek,	 9	marca	 br.,	 burmistrz	wraz	 z	 kie-
rownikiem	 Adamem	 Czernikiewiczem	 z	 Wydziału	
Inwestycji	 i	 Remontów,	udał	 się	na	 teren	budowy,	
aby	 osobiście	 ocenić	 stan	 dotychczasowych	 prac.	
W	 wizji	 lokalnej	 uczestniczył	 również	 Mieczysław	
Laskowski.

Piotr Suchy

c.d. ze str. 1
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	 We	 wtorek	 21	 marca	 br.	 w	 Zespole	 Szkół	
Ponadgimnazjalnych	 (ZSP)	 im.	 S.	 Staszica	
w	Nowogardzie	odbyło	się	spotkanie	z	przed-
siębiorcami,	którzy	zawarli	ze	szkołą	umowy	na	
praktyki	uczniowskie.	W	zebraniu	wziął	udział	
m.in.	 burmistrz	 Robert	 Czapla	 oraz	 dyrektor	
nowogardzkiego	szpitala	Kazimierz	Lembas.	
	 W	 ZSP	 kształci	 się	 obecnie	 700.	 uczniów,	
z	 czego	 około	 200.	 ma	 zapewnione	 praktyki	
w	nowogardzkich	firmach.
 - Spotkanie z przedsiębiorcami organizu-
jemy po raz pierwszy i mamy nadzieję, że nie 
ostatni –	powiedział	 Jarosław	Chudyk,	 dyrek-
tor	 ZSP.	 - Nasza placówka jest między innymi 
szkołą zawodową. Kształcimy w kierunkach: 
kucharz, mechanik, ekonomista, hotelarz i informa-
tyk. Dzisiejsze spotkanie ma na celu uzyskanie infor-
macji od pracodawców, na jakich praktykantów lub 
w jakich zawodach jest największe zapotrzebowa-
nie. Chcemy poznać oczekiwania przedsiębiorców, 
aby jeszcze bardziej podnieść jakość ukierunkowa-
nego kształcenia.
	 W	 trakcie	 spotkania	 przedsiębiorcy	 wypełni-
li	 anonimowe	 ankiety,	 na	 bazie	 wyników	 których,	

Spotkanie z pracodawcami w ZSP 

będzie	można	pogłębić	współpracę	na	linii	szkoła	–	
pracodawca.
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych jest dobrym 
„pomostem” między uczniem, nauczycielem zawodu 
i potem przyszłym pracodawcą. Praktyki uczniow-
skie, które państwo realizujecie, umożliwiają od-
powiednie wykształcenie pracownika –	 powiedział	
do	 przedsiębiorców	 burmistrz	 Czapla.	 - Chciałbym 
państwu serdecznie podziękować, że przyjmujecie 
państwo młodych mieszkańców Gminy Nowogard 

na praktyki, że stwarzacie im możliwość 
rozwoju zawodowego. Do dyrekcji szko-
ły kieruję natomiast wyrazy szacunku, za 
wkładany trud w pracę na rzecz nauczenia 
zawodu.
	 	 	 Przy	 okazji	 burmistrz	 Robert	 Czapla	
przypomniał	 pracodawcom,	 iż	 mogą	 oni	
ubiegać	 się	 o	 zwolnienia	 z	 podatków	
od	 nieruchomości.	 Wspomniał	 również	
o	 nowogardzkiej	 strefie	 ekonomicznej,	
z	 praszając	 potencjalnych	 inwestorów	 do	
współpracy.

Marcin Ościłowski

	 Wychodząc	 naprzeciw	 prośbie	 starosty,	 dzia-
łając	 dla	 dobra	mieszkańców	 gm.	 Nowogard,	 bur-
mistrz	 Nowogardu	 złożył	 wniosek	 do	 Przewodni-
czącego	Rady	Miejskiej	w	Nowogardzie,	o	zwołanie	
sesji	w	poniedziałek,	20	marca	br,	na	godz.	10.00.	
Głównym	 tematem	 tej	 sesji	 było	 zabezpieczenie	
77	 tys	 zł	w	budżecie	 gminy	Nowogard,	na	 remont	
drogi	w	Świerczewie,	zgodnie	z	podpisanym	porozu-
mieniem	partnerskim	pomiędzy	Gminą	Nowogard,	
a	 Powiatem	 Goleniowskim	 odnośnie	 przebudowy	
drogi	powiatowej	na	odcinku	Nowogard-Strzelewo.	

	 Radni	 jednogłośnie	 przyjęli	 projekt	 uchwały	
i	potrzebowali	na	to	zaledwie	7	minut.	Była	to	naj-
krótsza	w	historii	 Rady	Miejskiej	 sesja.	 Pierwotnie	
przyjęcie	tej	uchwały	zostało	zaplanowane	na	sesję	
w	dniu	29	marca	br.
 Dlaczego tych pieniędzy nie było w budżecie na 
rok 2017?
	 Ponieważ	 sami	 radni	 zapomnieli	 tę	 inwestycję	
wpisać	do	budżetu	gminy	na	rok	2017.	

Piotr Suchy

Remont drogi
Nowogard-Strzelewo niezagrożony 

c.d. ze str. 1



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe6

	 W	niedzielę	5	marca	br.	na	Placu	Wolności	w	No-
wogardzie,	 uroczyście	 uczczono	 72.	 rocznicę	 Pań-
stwowości	Polskiej.	Po	wojnie	na	Ziemiach	Zachod-
nich,	w	tym	i	w	Nowogardzie,	rozpoczęto	na	nowo	
budowanie	struktur	administracyjnych	państwa.	
	 O	historii	Nowogardu,	problemach	tamtych	cza-
sów	ale	i	sukcesach	rozmawiamy	z	Romanem	Szał-
kiewiczem,	Naczelnikiem	Miasta	i	Gminy	Nowogard	
w	latach	1973-1975.

***
 Red. Jak pan wspomina Nowogard z czasów po-
wojennych?
 R. Szałkiewicz: - Do Nowogardu przyjechałem 
w 1958 roku z Podlasia z rodzicami i rodzeństwem. 
Jeszcze wtedy odnosiło się wrażenie, że miasto No-
wogard było zagruzowane po działaniach wojen-
nych. Gruzy były również w centrum miasta. Widać 
było sterty cegieł, które szykowano w ramach ak-
cji do wywiezienia na odbudowę Warszawy. Część 

„Człowiek dawał z siebie 
wszystko”

gruzu wywożono nad jezioro, bo woda sięgała pod 
mury obronne. 
 Przez pierwszy rok mieszkaliśmy „na Radosła-
wiu”. Potem zdecydowałem się na studia na Wyższej 
Szkole Rolniczej w Szczecinie. W 1965 roku wróciłem 
do Nowogardu, gdzie byłem w Powiatowej Radzie 
Narodowej. 

 Red. Jak pana zdaniem żyło się wówczas miesz-
kańcom Nowogardu?
 - Było skromnie, ale również czuło się zadowole-
nie, że jesteśmy wolni, że idzie ku lepszemu. Wów-
czas to powstawały zakłady pracy. Było ich około 44. 
Odbudowywanie Nowogardu trwało wiele lat... Ale 
działaliśmy krok, po kroku. 

 Red. Czasy, gdy był pan naczelnikiem...
 - Najpierw powołano mnie na stanowisko Naczel-
nika Gminy. Funkcję tą sprawowałem od 1 stycznia 

Wspomnienia byłego Naczelnika
Miasta i Gminy Nowogard Romana Szałkiewicza
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1973 roku. Następnie, po reorganizacji, 
Wojewoda Szczeciński powołał mnie na 
Naczelnika Miasta i Gminy. Potem przy-
szła kolejna reorganizacja i zastąpił mnie 
Zbigniew Bortel. 
 W tamtych czasach, w latach siedem-
dziesiątych, z mojej inicjatywy powstała 
między innymi nasza nowogardzka fon-
tanna, którą oddano do użytku 21 wrze-
śnia 1974 roku. Wybudowaliśmy też 
parking obok obecnej Przystani. W cza-
sie gdy byłem naczelnikiem remontowa-
liśmy szkoły, nacisk kładliśmy na rozwój 
zasobu mieszkaniowego. Pamiętam, że 
wyremontowaliśmy wtedy około 200 
mieszkań. Udało się też zbudować ścież-
kę zdrowia koło „Harcówki”. Rozwijali-
śmy też sport i naszego Pomorzanina. 
 Po likwidacji powiatów, w tym nowo-
gardzkiego, odszedłem do „Centrali Na-
siennej”, gdzie przepracowałem 20 lat 
(1983-2003). W czasie swojej pracy zawodowej za-
trudniłem między innymi tatę obecnego burmistrza 
Roberta Czapli. 

 Red. Trudności w pracy naczelnika?
 - Raczej takich nie było. Normalna praca, nor-
malne, życiowe problemy... Człowiek dawał z siebie 
wszystko. Nie spoczywał na laurach... Nie mogę jed-
nak pogodzić się z jednym, że później „rozwalono” 
nowogardzkie zakłady pracy. 

 Red. Jak w przeszłości spędzało się wolny czas?

 - Chodziliśmy do „Kolorowej”, „Piwnicy” albo 
„Przystani”, gdzie kiedyś jeszcze było kino (uśmiecha 
się pan Roman). 

***
Roman	Szałkewicz	ur.	1938,	Naczelnik	Miasta	i	Gmi-
ny	 Nowogard	 w	 latach	 1973-1975,	 radny	 Rady	
Miejskiej	Gminy	Nowogard	II	kadencji	(1994-1998),	
wieloletni	prezes	 LKS	 „Pomorzanin”,	uhonorowany	
m.in.:	 Złotą	Odznaką	 LZS,	 Złotym	Krzyżem	Zasługi,	
odznaczeniami	 PCK.	 Żona:	 Urszula.	 Doczekał	 się	
trójki	dzieci	i	pięcioro	wnuków.	

Marcin Ościłowski
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	 We	 wtorek	 7	 marca	 br.	 bur-
mistrz	Robert	Czapla	udał	 się	do	
Domu	 Pomocy	 Społecznej	 (filia	
przy	ul.	Piłsudskiego)	w	Nowogar-
dzie.	 Celem	wizyty	 było	 złożenie	
Pani	 Zofii	Gajdzis	 najlepszych	 ży-
czeń	z	okazji	jej	97	urodzin.
	 Na	początku	spotkania	R.	Cza-
pla	przekazał	Solenizantce	bukiet	
kwiatów	 i	 słodki	 upominek.	 Do	
życzeń	przyłączyły	się	mieszkanki	
Domu	 wraz	 z	 Lucyną	 Skałecką–
Włodarczyk	–	dyrektor	DPS.	
	 Po	złożeniu	najlepszych	życzeń,	
zebrani	 mieli	 okazję	 spróbować	
tortu	 urodzinowego.	 Przy	wspól-
nym	stole,	w	rodzinnej	i	świątecz-

Serdeczne życzenia i bukiet 
kwiatów dla Pani Zofii!

	 Od	1	marca	br.,	w	sali	wystawowej	MBP,	można	było	oglądać	kolekcję	lalek	p.	Aliny	Wierzbickiej	pt.	„Lalki	
dawniej	i	dziś”.	Wystawa	cieszyła	się	ogromnym	zainteresowaniem.	Każdego	dnia	odwiedzało	ją	ok.	90	osób	
(dzieci	z	nowogardzkich	szkół	i	przedszkoli,	pobliskich	miejscowości	oraz	mieszkańcy	Nowogardu).	
	 Wszystkich	chętnych	serdecznie	ZAPRASZAMY	jeszcze	na	wystawę,	którą	można	oglądać	do	31	marca	br.	

Wystawa lalek w bibliotece

nej	atmosferze	rozmawiano	o	pasjach	mieszkanek	Domu	i	planach	na	
przyszłość.	

***
	 Pani	Zofia	Gajdzis	urodziła	się	4	marca	1920	roku	w	miejscowości	
Milkuny.	

Marcin Ościłowski
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	 Od	1	stycznia	2017	r.	weszły	w	życie	zmiany	usta-
wy	z	dnia	13	października	1995	r.	prawo łowieckie, 
dotyczące	sposobu	w	jaki	szacowane	są	szkody	wy-
rządzone	przez	dziką	zwierzynę	oraz	wypłacane	jest	
odszkodowanie.
	 Dotychczas	 za	 szkody	 wyrządzone	 przez	 dzikie	
zwierzęta	odpowiadali	zarządcy	lub	dzierżawcy	ob-
wodów	łowieckich,	czyli	koła	 łowieckie,	na	terenie	
których	doszło	do	szkody.	Na	obszarach	nieobjętych	
obwodami	łowieckimi,	czyli	w	granicach	administra-
cyjnych	miast,	za	zniszczenia	wywołane	przez	zwie-
rzynę	odpowiadał	zarząd	województwa.	
	 Od	1	stycznia	br.,	odpowiedzialność	kół	łowieckich	
ograniczono	 jedynie	do	szkód	zaistniałych	 jako	bez-
pośredni	 skutek	 polowań.	 W	 pozostałych	 przypad-
kach,	organem do którego należy kierować wnioski 
o dokonanie wyceny szkód dokonanych przez dzikie 
zwierzęta tj. dziki,	łosie,	jelenie,	daniele	i	sarny	oraz 
wypłatę odszkodowania jest wojewoda. 
	 Ustawodawca	 uwzględnił	 jednak	 w	 przepisach	
możliwość	 złożenia	 powyższego	 wniosku	 u	 wójta	
lub	 burmistrza	 gminy,	 który	 jest	 zobowiązany	 do	
przekazania	 go	wojewodzie	 w	 terminie	 trzech	 dni	
od	daty	otrzymania.	Poprawnie	sporządzony	wnio-
sek	powinien	zawierać:
1)	 imię	 i	 nazwisko	 albo	 nazwę,	 adres	 miejsca	 za-

mieszkania	albo	adres	i	siedzibę	oraz	numer	tele-
fonu	właściciela	albo	posiadacza	gruntów	rolnych;

2)	 wskazanie	miejsca	wystąpienia	szkody;
3)	 wskazanie	rodzaju	uszkodzonej	uprawy	lub	płodu	

rolnego	 i	 zostać	 złożony	w	 terminie	 umożliwia-
jącym	dokonanie	oględzin	 i	oszacowanie	 szkód.	
Jeśli	 wnioskodawca	 ma	 takie	 życzenie,	 można	
również	wnioskować	o	obecność	przedstawicie-
la	izby	rolniczej,	właściwej	z	uwagi	na	położenie	
miejsca	w	którym	doszło	do	szkody.

	 Po	 otrzymaniu	 wniosku,	 wojewoda	 wyznacza	
termin	 oględzin,	 nie	 późniejszy	 niż	 7	 dni	 od	 daty	
otrzymania	wniosku.	O	terminie	dokonania	oględzin	
i	 szacowania	 szkód,	wojewoda	 zawiadamia	właści-
ciela	 albo	 posiadacza	 gruntów	 rolnych	 oraz	 dzier-
żawcę	albo	 zarządcę	obwodu	 łowieckiego,	a	w	 ra-
zie	 potrzeby	 również	 przedstawiciela	właściwej	 ze	
względu	na	miejsce	wystąpienia	szkód	izby	rolniczej,	
nie	później	jednak	niż	przed	upływem	5	dni	od	dnia	
otrzymania	wniosku.
	 W	oględzinach,	 jako	 strony	postępowania	mają	
prawo	wziąć	udział	właściciel	lub	posiadacz	gruntów	
rolnych	oraz	dzierżawca	bądź	zarządca	obwodu	ło-
wieckiego.	Na	pisemny	wniosek	właściciela	lub	po-
siadacza	gruntu	może	w	nich	uczestniczyć	również	
przedstawiciel	izby	rolniczej.

Gdy dzika zwierzyna
wchodzi ci w szkodę

	 Należy	pamiętać,	że	nieobecność	właściciela	lub	
posiadacza	gruntów	przy	oględzinach	nie	wstrzymu-
je	ich	dokonania	i	oszacowania	szkody.	Powyższe	ty-
czy	się	również	nieobecności	przedstawiciela	dzier-
żawcy	lub	zarządcy	obwodu	łowieckiego.
	 Oględziny	 kończą	 się	 podpisaniem	przez	 strony	
protokołu,	który	powinien	zawierać:
1)	 imię	i	nazwisko	przedstawiciela	wojewody,	który	

dokonał	oględzin	 i	 szacowania	 szkód,	 a	w	przy-
padku	przedstawiciela	wojewody	będącego	pra-
cownikiem	 urzędu	 wojewódzkiego	 także	 jego	
stanowisko	służbowe;

2)	 imię	i	nazwisko	albo	nazwę	właściciela	albo	po-
siadacza	 gruntów	 rolnych	 oraz	 dzierżawcy	 albo	
zarządcy	obwodu	 łowieckiego	oraz	 imiona	 i	na-
zwiska	 ich	 przedstawicieli,	 jeżeli	 przedstawicie-
le	 ci	 brali	 udział	w	 oględzinach	 lub	 szacowaniu	
szkód, 

3)	 imię	i	nazwisko	oraz	stanowisko	służbowe	przed-
stawiciela	izby	rolniczej,	jeżeli	brał	udział	w	oglę-
dzinach	lub	szacowaniu	szkód,	

4)	 datę	sporządzenia	protokołu	oraz	datę	dokona-
nia	oględzin	i	szacowania	szkód,

5)	 informacje	o	 zakresie	 i	wielkości	 szkód	w	upra-
wach	rolnych	lub	płodach	rolnych;

6)	 czytelne	podpisy	osób	uczestniczących	w	doko-
nywaniu	oględzin	i	szacowaniu	szkód,

	 Należy	zwrócić	uwagę	na	fakt,	że	odmowa	pod-
pisania	 protokołu	 przez	właściciela	 lub	 posiadacza	
gruntu	lub	przedstawiciela	dzierżawcy	bądź	zarząd-
cy	obwodu	łowieckiego	nie	stanowią	przeszkody	do	
podpisania	protokołu	przez	pozostałe	osoby	uczest-
niczące	w	dokonaniu	oględzin	 i	 szacowaniu	 szkód.	
Protokół	sporządzany	jest	w	trzech	egzemplarzach,	
które	 otrzymują:	 wojewoda,	 właściciel	 lub	 posia-
dacz	gruntów	rolnych	oraz	dzierżawca	lub	zarządca	
obwodu	łowieckiego.



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe10

	 Właścicielowi	 lub	 posiadaczowi	 gruntów,	 oraz	
przedstawicielowi	obwodu	łowieckiego	przysługuje	
prawo	wniesienia	uwag	i	zastrzeżeń	do	protokołu	w	
terminie	 7	 dni	 od	 dnia	 przedłożenia	 protokołu	 do	
podpisu.	 Informacje	 o	 braku	 zastrzeżeń,	 wniesio-
nych	zastrzeżeniach	lub	odmowie	podpisania	proto-
kołu	uwzględnia	się	w	protokole.
	 Dodatkowo,	jeśli	właściciel	albo	posiadacz	grun-
tów	 lub	dzierżawca	albo	zarządca	obwodu	 łowiec-
kiego	wniósł	 do	 protokołu	 zastrzeżenia	w	 zakresie	
wielkości	 szkody,	 może	 on,	 w	 terminie	 7	 dni	 od	
daty	wniesienia	 zastrzeżeń	przedstawić	opinię	 rze-
czoznawcy	wpisanego	na	listę	rzeczoznawców	pro-
wadzoną	przez	właściwą	ze	względu	na	wystąpienie	
szkody	izbę	rolniczą,	który	dokonał	oględzin	i	osza-
cowania szkód. 
	 Wojewoda	ma	7	dni	 na	ustosunkowanie	 się	do	
uwag	 do	 protokołu	 lub	 opinii	 rzeczoznawcy,	 jeśli	
takowe	zostały	złożone.	 Jeżeli	przy	wydawaniu	de-
cyzji	 uwzględni	 wielkość	 szkody	 przedstawionej	
przez	rzeczoznawcę	w	operacie,	właścicielowi	albo	
posiadaczowi	gruntów	rolnych	lub	dzierżawcy	albo	
zarządcy	 obwodu	 łowieckiego	 przysługuje	 zwrot	
kosztów	 z	 tytułu	 wynagrodzenia	 za	 sporządzenie	
przedstawionej	 przez	 nich	 opinii	 rzeczoznawcy.	
Kwota	zwrotu	jest	jednak	ograniczona	do	wysokości	
określonej	w	rozporządzeniu	ministra	środowiska.	
	 Wysokość	 odszkodowania	 jest	 ustalana	 przez	
wojewodę	w	 drodze	 decyzji	 administracyjnej.	 Od	
decyzji	 wojewody	 nie	 przysługuje	 odwołanie	 ani	
wniosek	 o	 powtórne	 rozpatrzenie	 sprawy.	 Jeśli	
właściciel	 gruntów	 nie	 godzi	 się	 z	 podaną	 w	 de-
cyzji	kwotą	odszkodowania,	może	w	ciągu	miesią-
ca	 od	 daty	 jej	 otrzymania	wnieść	 powództwo	 do	
sądu	właściwego	ze	względu	na	miejsce	powstania	
szkody.	Jeżeli	tego	nie	zrobi,	pieniądze	z	odszkodo-
wania	 przekazane	 zostaną	mu	w	 terminie	 30	 dni	
od	dnia	w	który	decyzja	o	odszkodowaniu	stała	się	
ostateczna.
	 Warto	 zwrócić	 uwagę,	 że	 zgodnie	 z	 wykładnią	
Sądu	 Najwyższego,	 szkoda	w	 uprawie	 rolnej	 obej-
muje	nie	tylko	zniszczone	rośliny	uprawne	bądź	plo-
ny,	 ale	 również	 zniweczenie	 przez	 dziką	 zwierzynę	
prac	 mających	 na	 celu	 przygotowanie	 gleby	 pod	
zasiew,	 takich	 jak	 orka	 lub	 bronowanie	 oraz	 nasa-
dzenia,	 jeżeli	 czynności	 te	 zmierzały	 do	 uzyskania	
plonów.
	 Ustawodawca	określił	także	przypadki,	w	których	
odszkodowanie	 nie	 przysługuje.	 Zgodnie	 z	 ustawą	
nie	należy	się	ono:
1)	 osobom,	którym	przydzielono	grunty	stanowiące	

własność	Skarbu	Państwa	jako	deputaty	rolne	na	
gruntach	leśnych;

2)	 posiadaczom	 uszkodzonych	 upraw	 lub	 płodów	
rolnych,	którzy	nie	dokonali	ich	sprzętu	w	termi-
nie	14	dni	od	dnia	zakończenia	okresu	zbioru	tego	
gatunku	 roślin	 w	 danym	 regionie,	 określonego	
przez	sejmik	województwa	w	drodze	uchwały;

3)	 posiadaczom	 uszkodzonych	 upraw	 lub	 plonów	
rolnych,	 którzy	 nie	 wyrazili	 zgody	 na	 budowę	
przez	 dzierżawcę	 lub	 zarządcę	 obwodu	 łowiec-
kiego	 urządzeń	 lub	 wykonywanie	 zabiegów	 za-
pobiegających	szkodom;

4)	 za	szkody	nieprzekraczające	wartości	100	kg	żyta	
w	przeliczeniu	na	1	hektar	uprawy;

5)	 za	szkody	powstałe	w	płodach	złożonych	w	ster-
ty,	 stogi	 i	 kopce,	 w	 bezpośrednim	 sąsiedztwie	
lasu;

6)	 za	szkody	w	uprawach	rolnych	założonych	z	rażą-
cym	naruszeniem	zasad	agrotechnicznych.

	 W	zakresie	nieuregulowanym	w	ustawie	lub	prze-
pisach	wydanych	na	jej	podstawie,	do	postępowania	
w	sprawie	dokonywania	oględzin	 i	 szacowania	szkód	
i	 ustalania	wysokości	 odszkodowania	 stosuje	 się	 od-
powiednio	przepisy	ustawy	z	dnia	14	czerwca	1960	r.	
–	Kodeks	postępowania	administracyjnego.

Opracował
Wydział GNGR

Gmina	Nowogard	
zaprasza	do	składania	ofert	

na stanowisko  

kierownik 
Zarządu Budynków Komunalnych

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie, 
-	 pracę	 w	 wysoko	 wykwalifikowanym	 zespole	 ściśle	
współpracującym	na	każdym	stanowisku,	
-	możliwość	rozwoju	zawodowego,	stałego	podwyższa-
nia	swoich	kwalifikacji	i	umiejętności.

Poszukujemy	osób	ambitnych,	z	umiejętnością	zarzą-
dzania	 zespołem,	 lubiących	 podejmować	 nowe	 wy-
zwania.
Wszystkich	zainteresowanych	zapraszam	do	zapozna-
nia	się	ze	szczegółami	ogłoszenia	na	stronie	www.no-
wogard.pl w	BIP	w	zakładce	„wolne	stanowiska	w	jed-
nostkach		organizacyjnych	gminy”.
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Usuwanie

wyrobów zawierających AZBEST 
	 Serdecznie	zapraszamy	mieszkańców	gminy	do	skorzystania	z	dotacji	na	usuwanie	azbestu	i	wyrobów	zawierających	
azbest.	Dotacja	obejmuje	do	100%	kosztów	związanych	z	demontażem,	transportem	i	utylizacją	odpadów	azbestowych.	
Odbierany	będzie	również	azbest,	który	został	zdemontowany	indywidualnie	przez	właścicieli	nieruchomości	w	latach	
wcześniejszych.	O	przyznanie	dofinansowania	mogą	ubiegać	się	wszyscy	mieszkańcy	gminy	Nowogard	posiadający	tytuł	
prawny	(własność,	współwłasność	itp.)	do	nieruchomości	a	także	kościoły,	wspólnoty	i	spółdzielnie	mieszkaniowe	oraz	
jednostki	sektora	finansów	publicznych.	Wnioski	o	dofinansowanie	usuwania	azbestu	do	WFOŚiGW	w	Szczecinie	mogą	
składać	także	przedsiębiorcy,	na	zasadach	określonych	w	regulaminie	(www.wfos.szczecin.pl	zakładka	AZBEST).
	 W	 celu	 skorzystania	 z	 dotacji	 należy	 złożyć	wypełniony	wniosek	wraz	 z	wymaganymi	 załącznikami	 do	Urzędu	
Miejskiego	w	Nowogardzie.	Wnioski	dostępne	są	w	Biurze	Obsługi	Interesanta,	Plac	Wolności	1,	pok.	nr	5,	w	wydziale	
Gospodarki	Komunalnej,	Mieszkaniowej	i	Ochrony	Środowiska,	Plac	Wolności	5,	pok.	207	lub	na	stronie	www.nowo-
gard.pl	w	formie	plików	do	pobrania.
Przed	złożeniem	wniosku	należy	zapoznać	się	z	Regulaminem	przyznawania	usługi	usuwania	odpadów	niebezpiecz-
nych	zawierających	azbest	z	nieruchomości	położonych	na	terenie	miasta	i	gminy	Nowogard.	Termin	naboru	wnio-
sków:	28	kwietnia	2017	r.
Planowany	termin	realizacji	zadania	-	do	29	września	2017	r.	pod	warunkiem	uzyskania	na	ten	cel	dotacji	ze	środków	
Wojewódzkiego	Funduszu	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Szczecinie.

Uwaga!
W	ramach	realizowanego	zadania	gmina	nie	udziela	dofinansowania	na	zakup	nowego	pokrycia	dachowego.

Informacji	w	przedmiotowej	sprawie	udziela	–
-	Artur	Bajerski	-	inspektor	wydziału	GKMiOŚ,	tel.	913	926	239,
-	Aleksandra	Lewińska	–	podinspektor	wydziału	GKMiOŚ.,	tel.	913926232.	

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

	 W	czwartek	16	marca	br.	burmistrz	Robert	Cza-
pla	podpisał	wniosek	o	przekazanie	gminie	dotacji	
w	 sprawie	 zwrotu	 producentom	 rolnym	 podatku	
akcyzowego,	który	zawarty	jest	w	cenie	oleju	napę-
dowego.	Dzięki	temu	rolnicy,	którzy	złożyli	wnioski	
o	 dopłaty	 do	 paliwa	 rolniczego	 odzyskają	 łącznie	
756.246,36	zł.
	 W	okresie	od	1	 lutego	do	28	 lutego	2017	 r.	do	
R.	 Czapli	 wnioski	 złożyło	 254	 rolników.	 Wypłaty	
będą	realizowane	do	30	kwietnia	br.

***
	 Dopłaty	do	paliwa	rolniczego	realizowane	są	od	
2006	r.	Celem	dopłat	jest	zmniejszenie	kosztów	za-
kupu	oleju	napędowego,	a	co	za	tym	idzie	-	popra-
wa	opłacalności	produkcji	 i	zwiększenie	dochodów	
rolników.	Kwota	dopłat	może	zmieniać	się	co	roku,	
a	o	wysokości	stawki	decyduje	Rada	Ministrów.
	 Aby	rolnik	mógł	dostać	częściowy	zwrot	pienię-
dzy	za	zakupione	paliwo,	musi	dostarczyć	do	gminy	
faktury	VAT.	Takie	dokumenty	są	przyjmowane	dwa	
razy	w	roku.	Najbliższy	nabór:	w	terminie	od	1	sierp-
nia	2017	r.	do	31	sierpnia	2017	r.	należy	złożyć	od-
powiedni	wniosek	 do	 burmistrza,	w	 zależności	 od	
miejsca	położenia	gruntów	rolnych	wraz	z	fakturami	

Ponad 700 tysięcy
dla rolników 

VAT	(lub	ich	kopiami),	stanowiącymi	dowód	zakupu	
oleju	napędowego	w	okresie	od	1	lutego	2017	r.	do	
31	 lipca	 2017	 r.	 w	 ramach	 limitu	 zwrotu	 podatku	
określonego	na	2017	r.

***
	 Burmistrz	 Robert	 Czapla	 zwraca	 się	 więc	 do	
wszystkich	rolników	z	terenu	naszej	gminy,	o	składa-
nie	wniosków	o	zwrot	podatku	akcyzowego,	zawar-
tego	w	cenie	oleju	napędowego,	a	wykorzystywane-
go	do	produkcji	rolnej.

Marcin Ościłowski
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Wyciąg z ogłoszenia o drugim ustnym przetargu
nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej,  

położonej  w obrębie nr 5 m. Nowogard
przy ul. Cmentarnej 11a.

Przedmiotem	sprzedaży	 jest	działka	o	numerze	ewidencyjnym	166	o	pow.	739	m2 niezabudowana, 
położona	w	obrębie	nr	5	m.	Nowogard	przy	ul.	Cmentarnej	11a.

Nieruchomość	posiada	urządzoną	księgę	wieczystą	KW	Nr	SZ1O/00011636/6	w	Sądzie	Rejonowym	w	Go-
leniowie	i	nie	jest	obciążona	żadnymi	prawami	rzeczowymi,	prawami	osób	trzecich	ani	hipotekami.	

Przetarg	odbędzie	się w dniu 12.05.2017r. o godz. 1015 w	sali	obrad	Komisji	Rady	Miejskiej		/I	piętro/	
Urzędu	Miejskiego	w	Nowogardzie,	plac	Wolności	1.

Cena wywoławcza działki -  55.600,00 zł 
  
Warunkiem	przystąpienia	do	przetargu	jest	wpłacenie wadium w wysokości 10%	wartości	nierucho-
mości	tj.	5.560,00 zł	najpóźniej	do	dnia 08.05.2017r. na	konto	Urzędu:	BANK		PEKAO	S.A.IO/Nowo-
gard	nr	6112403884	1111	0000	4209	2470	lub	w	kasie	Urzędu	Miejskiego	do	godz.	14.30.

Szczegółowych	informacji	udziela	Wydział	Gospodarki	Nieruchomościami,	Geodezji	i	Rolnictwa		Urzę-
du	Miejskiego	w	Nowogardzie,	plac	Wolności	1,	tel.	(91)	39-26-225.

Ogłoszenie	o	przetargu	zamieszczono	na	stronie	internetowej	www.bip.nowogard.pl	 www.nowogard.pl  
oraz	na	tablicach	ogłoszeń	w	Urzędzie	Miejskim	w	Nowogardzie.				

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla
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Wyciąg z ogłoszenia o drugim ustnym przetargu
nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej,  

położonej  w obrębie nr 5 m. Nowogard
przy  ul. Cmentarnej 11b.

Przedmiotem	sprzedaży	 jest	działka	o	numerze	ewidencyjnym	165	o	pow.	799	m2 niezabudowana, 
położona	w	obrębie	nr	5	m.	Nowogard	przy	ul.	Cmentarnej	11b.

Nieruchomość	posiada	urządzoną	księgę	wieczystą	KW	Nr	SZ1O/00011634/2	w	Sądzie	Rejonowym	w	Go-
leniowie	i	nie	jest	obciążona	żadnymi	prawami	rzeczowymi,	prawami	osób	trzecich	ani	hipotekami.	

Przetarg	odbędzie	się w dniu 12.05.2017r. o godz. 1000 w	sali	obrad	Komisji	Rady	Miejskiej	/I	piętro/	
Urzędu	Miejskiego	w	Nowogardzie,	plac	Wolności	1.

Cena wywoławcza działki  -  60.600,00 zł 
  
Warunkiem	przystąpienia	do	przetargu	jest	wpłacenie wadium w wysokości 10%	wartości	nierucho-
mości	tj.	6.060,00 zł	najpóźniej	do	dnia 08.05.2017r. na	konto	Urzędu:	BANK		PEKAO	S.A.IO/Nowo-
gard	nr	6112403884	1111	0000	4209	2470	lub	w	kasie	Urzędu	Miejskiego	do	godz.	14.30.

Szczegółowych	informacji	udziela	Wydział	Gospodarki	Nieruchomościami,	Geodezji	i	Rolnictwa		Urzę-
du	Miejskiego	w	Nowogardzie,	plac	Wolności	1,	tel.	(91)	39-26-225.

Ogłoszenie	o	przetargu	zamieszczono	na	stronie	 internetowej	www.bip.nowogard.pl www.nowogard.pl 
oraz	na	tablicach	ogłoszeń	w	Urzędzie	Miejskim	w	Nowogardzie.	

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla
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Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu
nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej,  

położonej w obrębie Maszkowo gm. Nowogard.
Przedmiotem	sprzedaży	jest	działka		niezabudowana	o	numerze	ewidencyjnym	98/5	o	pow.	965	m2 

(symbol	użytku gruntowego	–	N),	położona	w	obrębie	Maszkowo	gm.	Nowogard.	

Nieruchomość	posiada	urządzoną	księgę	wieczystą	KW	Nr	SZ1O/00044422/3	w	Sądzie	Rejonowym	w	Gole-
niowie	i	nie	jest	obciążona	żadnymi	prawami	rzeczowymi,	prawami	osób	trzecich	ani	hipotekami.	

Przetarg	odbędzie	się w dniu  21.04.2017r. o godz. 1000 w	sali	obrad	Komisji	Rady	Miejskiej		/I	piętro/	
Urzędu	Miejskiego	w	Nowogardzie,	plac	Wolności	1.

Cena wywoławcza nieruchomości -  11.000,00 zł 
 
Warunkiem	przystąpienia	do	przetargu	jest	wpłacenie wadium w wysokości 10%	wartości	nierucho-
mości	tj.	1.100,00 zł	najpóźniej	do	dnia 14.04.2017r. na	konto	Urzędu:	BANK	PEKAO	S.A.IO/Nowogard	
nr	6112403884	1111	0000	4209	2470	lub	w	kasie	Urzędu	Miejskiego	do	godz.	14.30.

Szczegółowych	informacji	udziela	Wydział	Gospodarki	Nieruchomościami,	Geodezji	i	Rolnictwa		Urzę-
du	Miejskiego	w	Nowogardzie,	plac	Wolności	1,	tel.	(91)	39-26-225.

Ogłoszenie	 o	 przetargu	 zamieszczono	 na	 stronie	 internetowej	www.bip.nowogard.pl www.nowogard.pl 
oraz	na	tablicach	ogłoszeń	Urzędu.	

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 15

Informacja o wolnych stanowiskach pracy 

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLNY

miejsce pracy:
jednostki organizacyjne

gminy Nowogard

Oferta	obejmuje:
-	umowa	o	pracę:	pełny	etat
-	wynagrodzenie	miesięczne

Wymagania:
doświadczenie	w	pracach	remontowych

Zapraszamy	do	zapoznania	się	z	szczegółami	oferty,	osobiście	
Urząd	Miejski	w	Nowogardzie	 pokój	 201	 (kadry)	 lub	 telefo-
nicznie	pod	numerem	91	3926204.

Działając	zgodnie
z art. 35 ust.1 ustawy

z	dnia	21	sierpnia	1997r.	
o	gospodarce	nierucho-

mościami		(Dz.	U.	z	2015	r.	
poz.	1774	z	póź.	zm.)	

Urząd	Miejski
w Nowogardzie

informuje		
o wywieszeniu

na	tablicy	ogłoszeń
w siedzibie

Urzędu	Miejskiego
w Nowogardzie,
plac	Wolności	1,

na okres 21 dni wykazu
nr	3	z	dnia	09.02.2017r.

nieruchomości
przeznaczonej

do	sprzedaży	w	formie	
bezprzetargowej.

Urząd Miejsk
w Nowogardzie

informuje

o	wywieszeniu	na	tablicy

ogłoszeń	w	Urzędzie	Miejskim

w Nowogardzie wykazu nr 3

z dnia 17.03.2017r.

	nieruchomości	gminnej

przeznaczonej	do	dzierżawy.

	Informacje	dotyczące	wykazu	

nieruchomości

można	uzyskać	w	Wydziale		

Nieruchomości,	Geodezji

i	Rolnictwa

–	pokój	nr	207

tel.	(091)	39-26-227.
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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

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski
przyjmują	w	sprawach	skarg	i	wniosków
w	każdy	poniedziałek	w	godz.	9.00	-	12.00;	14.00	-	15.30.
Przewodniczący	Rady	Miejskiej	w	Nowogardzie
Piotr Słomski	przyjmuje	interesantów
w	każdy	wtorek	w	godzinach	15.00	-	17.00.
W sprawach oświatowych przyjmuje
Agnieszka Biegańska-Sawicka,	sekretarz	Gminy,
w	każdy	poniedziałek	od	godz.	10.00	do	godz.	14.00.
Przyjmowanie	i	rozpatrywanie	skarg
i	wniosków	interesantów	odbywa	się
w	Wydziale	Kancelarii,	pl.	Wolności	1,	I	piętro,	pok.	nr	8,
Informacje	o	pracy	Urzędu	Miejskiego:	bip.nowogard.pl
Miasto	i	Gmina	Nowogard:	www.nowogard.pl

Wydawca:	GMINA	NOWOGARD
Redaktor naczelny:	Piotr	Suchy
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
Kontakt:	wiadomosci_samorzadowe@gazeta.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.

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;	 Sklep	 odzieżowy,	
ul.	700	Lecia	4c;	Fryzjerstwo	Damskie,	ul.	3	Maja	48


