
  Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard

Składam serdeczne podziękowania wszystkim Wyborcom,   

  którzy tak bardzo zaufali mojej osobie i oddali na mnie swój  

  głos w wyborach samorządowych na Burmistrza Nowogardu. 

Jestem zaszczycony tak dużym poparciem, dzięki któremu 

  zostałem wybrany na kolejną kadencję już w pierwszej turze, co 

  ma miejsce po raz pierwszy w historii naszej Gminy.

Ta życzliwość i zaufanie, którymi mnie Państwo obdarzyliście, 

jest dla mnie świadectwem, że zauważone zostały zmiany, jakie zaszły w okresie sprawowanej 

przeze mnie funkcji Burmistrza.

Jest także wyzwaniem do dalszej wytężonej pracy i służby dla dobra społeczeństwa Gminy 

Nowogard. Dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść tych, którzy na mnie głosowali i będę się 

starał, aby przekonać do siebie nieprzekonanych. 

Dziękuję wyborcom, którzy wzięli udział w głosowaniu w wyborach samorządowych.

Serdecznie gratuluję tym, którzy zostali wybrani do Rady Miejskiej w Nowogardzie, Rady Powiatu 

Goleniowskiego i Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Równocześnie, w trosce o dobro naszej Gminy, zapraszam wszystkich nowo wybranych 

radnych do współpracy na rzecz naszych mieszkańców. Jestem otwarty na wszelkie propozycje i 

pomysły. Niech nam w tym nie przeszkodzą podziały czy przynależność partyjna i zróbmy 

wszystko co możliwe, dla dobra naszej wspólnej „małej ojczyzny”.

 Z wyrazami szacunku  

                 

           

    Robert Czapla                                      

                                                                                 Burmistrz Nowogardu
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Wybory  
i po wyborach

 W nocy z wtorku na środę (18-19 listopada br.) Państwo-
wa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wciąż jednak 
brakuje wyników do sejmików wojewódzkich. W naszej 
Gminie, już w poniedziałkowy ranek, były znane wyniki 
wyborów na burmistrza oraz skład nowej Rady Miejskiej 
w Nowogardzie.

Dotychczasowy Burmistrz Nowogardu, Robert Czapla, gło-
sami 5019 mieszkańców (52,34%), został ponownie wybrany 
na to stanowisko i to w pierwszej turze.

W historii naszej gminy taka sytuacja ma miejsce po raz 
pierwszy. Nigdy wcześniej, po zmianie sposobu wyboru wój-
tów, burmistrzów i prezydentów miast, kandydat startujący 
w wyborach na Burmistrza Nowogardu nie przechodził w I 
turze. Wynik ten oznacza, że mieszkańcy docenili, i to wysoko, 
dotychczasowy kierunek działań włodarza naszej gminy. Była 
to wygrana miażdżąca, bo łączna liczba głosów, oddanych na 
kandydaturę Roberta Czapli, była większa od głosów odda-
nych na wszystkich jego rywali razem w tegorocznych wybo-
rach.

Ta nadchodząca kadencja jest dla burmistrza wyjątkowa. 
Będzie on mógł realizować swój plan rozwoju gminy, który zo-
stał rozpoczęty w roku 2010, a ponadto będzie mógł to czynić 
wspólnie z nowo wybranymi radnymi. Po raz pierwszy, Rada 
Miejska w Nowogardzie, będzie miała w swym składzie aż 6 
kobiet, których obecność na pewno złagodzi obyczaje. Waż-
ne jest również to, że skład Rady uległ zmianie. Wybranych 
ponownie zostało ośmiu radnych, a trzynastu to osoby, które 
w większości, po raz pierwszy, zasiądą w fotelach radnych.

Warto też zauważyć, że i w tym przypadku, burmistrz ze-
brał większą ilość głosów niż wszyscy radni razem zdobyli.

Jak będzie wyglądała kadencja 2014 – 2018 pokaże życie, 
ale pewne jest to, że mieszkańcy gminy Nowogard dali po-
nownie mandat burmistrzowi Robertowi Czapli, aby kontynu-
ował rozpoczęte przez siebie, cztery lata temu, zmiany w wize-
runku naszej gminy.

 
A oto oficjalne wyniki wyborów na Burmistrza i do Rady 

Miejskiej w Nowogardzie:
 Czapla Robert Antoni – 5019 głosów - 52,34%
Kulinicz Tomasz Teodor - 2295 głosów – 23,93%
Słomski Piotr - 1152 głosów – 12,01%
Szpilkowski Rafał Marek – głosów 811 – 8,46%
Danilewski Artur Adam – głosów 313 – 3,26%
 

Okręgi - radni - komitet - liczba głosów:
1. Roman Kwiatkowski - PSL - 96 głosów
2. Lidia Bogus - PiR - 165 głosów
3. Marcin Wolny - SLD - 164 
4. Renata Piwowarczyk - SLD - 148 głosów
5. Stanisław Saniuk - PSL - 178 głosów 
6. Marcin Nieradka - PiR - 204 głosów
7. Rafał Paśko - PSL - 159 głosów
8. Piotr Słomski - PiR - 91 głosów
9. Dariusz Kielan - WN - 128 głosów
10. Bogusław Dziura - PiS - 112 głosów
11. Michał Wiatr - niezależny - 238 głosów 
12. Anna Wiąz - SLD - 137 głosów
13. Jowita Pawlak - PO - 155 głosów
14. Dawid Jurczyk - WN - 160 głosów 
15. Andrzej Kania - WN - 204 głosy
16. Michał Krata - PSL - 112 głosów
17. Mirosława Cwajda - WN - 112 głosów
18. Bogumił Gała - WN - 101 głosów
19. Arkadiusz Ciechanowski - WN - 206 głosów
20. Jolanta Bednarek - SLD - 191 głosów
21. Michał Bociarski - PSL - 166 głosów 

 Piotr Suchy
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Bernhard von Bismarck, starszy brat kanclerza Rzeszy Niemieckiej, 
Ottona von Bismarck, całe swoje życie związał z ziemią nowogardz-
ką. W latach 1841-1888 piastował funkcję starosty powiatu nowo-
gardzkiego. W 1848 r. wybudował w Kulicach siedzibę rodzinną.

W środę, 12 listopada br., w oranżerii tejże siedziby, sołtys 
Kulic Piotr Jońca zorganizował spotkanie mieszkańców, na które 
zaprosił burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę oraz dyr. nowo-
gardzkiego szpitala Kazimierza Lembasa (radny powiatowy), dyr. 
Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit” w Nowogardzie 
Jerzego Jabłońskiego (członek Rady Zachodniopomorskiego Od-
działu NFZ) oraz Dorotę Banach prezes Stowarzyszenia dla Dzieci 
Niepełnosprawnych „Serduszko”.

Spotkanie było okazją do podsumowania przez włodarza 
gminy dotychczasowych działań, które miały miejsce na terenie 
sołectwa Kulice:

ROK 2011
Plac zabaw - W roku 2011 wybudowany został plac zabaw 

z nawierzchnią bezpieczną piaskową o powierzchni 500 m2. Do-
konano również zagospodarowania terenu wokół placu zabaw.

Na placu zabaw zamontowano: drewniane urządzenia zaba-
wowe typu: zestaw zabawowy dla dzieci z wieżyczką i zjeżdżalnią 
metalową, bujak sprężynowy pojedynczy i podwójny, huśtawkę 
podwójną dla dzieci starszych, huśtawkę podwójną dla małych 
dzieci, huśtawkę ważkę oraz tablicę regulaminową, dwie ławki 
drewniane z oparciem, oraz kosz na śmieci.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 24 622 zł (w tym 
dofinansowanie w ramach z PROW w wysokości 12 635 zł).

Wiata przystankowa - Została ustawiona wiata typu Atena. 
Koszt to ok. 5 000 zł.

ROK 2012
Wykonanie boiska do piłki nożnej oraz do piłki siatkowej - 

Koszt prac związanych z przygotowaniem terenu pod boiska to 
ok. 10 000 zł.

ROK 2013
Budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej - W związku ze 

złożonym przez Burmistrza Roberta Czaplę, w dniu 5 lipca 2012 r., 
do Starostwa Powiatowego w Goleniowie wnioskiem w sprawie 
wspólnej realizacji inwestycji, polegającej na budowie chodników 
wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Kulice, po długotrwa-
łych uzgodnieniach i zabezpieczeniu środków finansowych w bu-
dżecie Gminy i Starostwa, w dniu 2 października 2013 r. podpisa-
no umowę partnerstwa, dotyczącą wspólnej realizacji koncepcji 
projektowej. Zgodnie z zapisami w umowie, Starostwo zobowią-
zało się do wykonania koncepcji projektowej do 2 grudnia 2013 r. 
Koszt opracowania koncepcji wyniósł 5 000,00 zł, z czego 2 500,00 
zł sfinansowała, na podstawie zawartej umowy partnerstwa, gmi-
na Nowogard. W grudniu 2013 r. gmina otrzymała 1 egz. koncep-
cji projektowej na budowę chodników w miejscowości Kulice.

ROK 2014
Budowa drogowego oświetlenia solarnego - Zamontowano 

3 lampy solarne wyposażone w oprawy oświetleniowe typu LED, 
panele fotowoltaiczne i turbinę wiatrową. Źródłem zasilania dla 
lamp są akumulatory żelowe.

Lampy posadowione zostały na fundamentach betonowych. 
Wartość prac to 32 367 zł (pozyskane dofinansowanie w ramach 
PROW w wysokości 24 000zł).

Następnie głos zabrali pozostali zaproszeni goście.
O swoim stowarzyszeniu i jego działaniach opowiedziała 

obecnym Dorota Banach, która zaproponowała współtworzenie 
porozumienia pomiędzy stowarzyszeniami, które działają na tere-

nie Kulic, Wierzbięcina i Ostrzycy, aby wspólnie zabiegać o środki 
unijne na działalność tychże stowarzyszeń.

Na temat największej inwestycji na rzecz mieszkańców gminy 
Nowogard wypowiedział się jej dyrektor Kazimierz Lembas, który 
przedstawił mieszkańcom sprawę budowy nowogardzkiego szpi-
tala oraz jego wyposażenia. Z informacji, jakie mieszkańcy otrzy-
mali najważniejsze są te:

- szpital w pełni zmodernizowany został z pieniędzy gmin-
nych (20 mln zł), bo ani powiat, ani województwo ani Minister-
stwo Zdrowia nie wsparło tej budowy;

- jest to drugi szpital w Polsce, którego właścicielem jest gmi-
na;

- jeden z dwóch szpitali w województwie zachodniopomor-
skim, który spełnia standardy unijne;

- sprzęt, który posiada szpital w Nowogardzie jest najnowo-
cześniejszym sprzętem, którego wiele klinik w naszym kraju na-
wet nie posiada (wartości ponad 1 mln otrzymany dzięki środkom 
z budżetu gminy, Fundacji Jurka Owsiaka, Polsat i TVN);

- najlepiej wyposażony oddział noworodkowy w wojewódz-
twie zachodniopomorskim.

Zaś Jerzy Jabłoński, który był obecny na spotkaniu, przedsta-
wił zebranym całą sytuację związaną z gabinetem rehabilitacji 
Jolanty Bąk, która utraciła kontrakt z NFZ na rzecz Powiatowego 
Szpitala w Goleniowie. Opisał on wszystkie starania i zabiegi, jakie 
zostały podjęte przez burmistrza i osoby go wspierające, aby ten 
kontrakt pozostał w Nowogardzie. Jednak jak wiemy, Starostwo 
nie oddało kontraktu dla Nowogardu i usługi rehabilitacyjne na 
naszym terenie przejęło Szpitalne Centrum Medyczne Sp. z o.o. 
w Goleniowie.

Tak przedstawione mieszkańcom informacje w pełni obrazują 
zadania i problemy gminy, którymi burmistrz na co dzień się zaj-
muje.

W dalszej części spotkania mieszkańcy rozmawiali o przy-
szłości ich sołectwa i na temat zadań, które przed nimi czekają. 
Został poruszony problem chodnika oraz braku we wsi świetlicy 
i choć właściciel dworku (Uniwersytet Szczeciński) zaproponował, 
że mieszkańcy mogą korzystać z jego pomieszczeń na spotkania, 
to jednak marzeniem obecnych jest posiadanie własnej i nieza-
leżnej świetlicy. Obecni na spotkaniu mieszkańcy Kulic zaprosili 
więc burmistrza na grudniowe spotkanie, podczas którego chcą 
ustalić działania, które mają oni podjąć, aby w 2015 roku możliwe 
było rozpoczęcie prac związanych z budową chodnika i świetlicy 
w ich miejscowości.

Zaproszenie to zostało przyjęte.
 Piotr Suchy

Dyskutowali o Kulicach  
w dworku von Bismarcka



WIADOMOŚCI  SAMORZĄDOWE 324.11.2014 r.WIADOMOŚCI  SAMORZĄDOWE2 24.11.2014 r.

Bernhard von Bismarck, starszy brat kanclerza Rzeszy Niemieckiej, 
Ottona von Bismarck, całe swoje życie związał z ziemią nowogardz-
ką. W latach 1841-1888 piastował funkcję starosty powiatu nowo-
gardzkiego. W 1848 r. wybudował w Kulicach siedzibę rodzinną.

W środę, 12 listopada br., w oranżerii tejże siedziby, sołtys 
Kulic Piotr Jońca zorganizował spotkanie mieszkańców, na które 
zaprosił burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę oraz dyr. nowo-
gardzkiego szpitala Kazimierza Lembasa (radny powiatowy), dyr. 
Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit” w Nowogardzie 
Jerzego Jabłońskiego (członek Rady Zachodniopomorskiego Od-
działu NFZ) oraz Dorotę Banach prezes Stowarzyszenia dla Dzieci 
Niepełnosprawnych „Serduszko”.

Spotkanie było okazją do podsumowania przez włodarza 
gminy dotychczasowych działań, które miały miejsce na terenie 
sołectwa Kulice:

ROK 2011
Plac zabaw - W roku 2011 wybudowany został plac zabaw 

z nawierzchnią bezpieczną piaskową o powierzchni 500 m2. Do-
konano również zagospodarowania terenu wokół placu zabaw.

Na placu zabaw zamontowano: drewniane urządzenia zaba-
wowe typu: zestaw zabawowy dla dzieci z wieżyczką i zjeżdżalnią 
metalową, bujak sprężynowy pojedynczy i podwójny, huśtawkę 
podwójną dla dzieci starszych, huśtawkę podwójną dla małych 
dzieci, huśtawkę ważkę oraz tablicę regulaminową, dwie ławki 
drewniane z oparciem, oraz kosz na śmieci.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 24 622 zł (w tym 
dofinansowanie w ramach z PROW w wysokości 12 635 zł).

Wiata przystankowa - Została ustawiona wiata typu Atena. 
Koszt to ok. 5 000 zł.

ROK 2012
Wykonanie boiska do piłki nożnej oraz do piłki siatkowej - 

Koszt prac związanych z przygotowaniem terenu pod boiska to 
ok. 10 000 zł.

ROK 2013
Budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej - W związku ze 

złożonym przez Burmistrza Roberta Czaplę, w dniu 5 lipca 2012 r., 
do Starostwa Powiatowego w Goleniowie wnioskiem w sprawie 
wspólnej realizacji inwestycji, polegającej na budowie chodników 
wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Kulice, po długotrwa-
łych uzgodnieniach i zabezpieczeniu środków finansowych w bu-
dżecie Gminy i Starostwa, w dniu 2 października 2013 r. podpisa-
no umowę partnerstwa, dotyczącą wspólnej realizacji koncepcji 
projektowej. Zgodnie z zapisami w umowie, Starostwo zobowią-
zało się do wykonania koncepcji projektowej do 2 grudnia 2013 r. 
Koszt opracowania koncepcji wyniósł 5 000,00 zł, z czego 2 500,00 
zł sfinansowała, na podstawie zawartej umowy partnerstwa, gmi-
na Nowogard. W grudniu 2013 r. gmina otrzymała 1 egz. koncep-
cji projektowej na budowę chodników w miejscowości Kulice.

ROK 2014
Budowa drogowego oświetlenia solarnego - Zamontowano 

3 lampy solarne wyposażone w oprawy oświetleniowe typu LED, 
panele fotowoltaiczne i turbinę wiatrową. Źródłem zasilania dla 
lamp są akumulatory żelowe.

Lampy posadowione zostały na fundamentach betonowych. 
Wartość prac to 32 367 zł (pozyskane dofinansowanie w ramach 
PROW w wysokości 24 000zł).

Następnie głos zabrali pozostali zaproszeni goście.
O swoim stowarzyszeniu i jego działaniach opowiedziała 

obecnym Dorota Banach, która zaproponowała współtworzenie 
porozumienia pomiędzy stowarzyszeniami, które działają na tere-

nie Kulic, Wierzbięcina i Ostrzycy, aby wspólnie zabiegać o środki 
unijne na działalność tychże stowarzyszeń.

Na temat największej inwestycji na rzecz mieszkańców gminy 
Nowogard wypowiedział się jej dyrektor Kazimierz Lembas, który 
przedstawił mieszkańcom sprawę budowy nowogardzkiego szpi-
tala oraz jego wyposażenia. Z informacji, jakie mieszkańcy otrzy-
mali najważniejsze są te:

- szpital w pełni zmodernizowany został z pieniędzy gmin-
nych (20 mln zł), bo ani powiat, ani województwo ani Minister-
stwo Zdrowia nie wsparło tej budowy;

- jest to drugi szpital w Polsce, którego właścicielem jest gmi-
na;

- jeden z dwóch szpitali w województwie zachodniopomor-
skim, który spełnia standardy unijne;

- sprzęt, który posiada szpital w Nowogardzie jest najnowo-
cześniejszym sprzętem, którego wiele klinik w naszym kraju na-
wet nie posiada (wartości ponad 1 mln otrzymany dzięki środkom 
z budżetu gminy, Fundacji Jurka Owsiaka, Polsat i TVN);

- najlepiej wyposażony oddział noworodkowy w wojewódz-
twie zachodniopomorskim.

Zaś Jerzy Jabłoński, który był obecny na spotkaniu, przedsta-
wił zebranym całą sytuację związaną z gabinetem rehabilitacji 
Jolanty Bąk, która utraciła kontrakt z NFZ na rzecz Powiatowego 
Szpitala w Goleniowie. Opisał on wszystkie starania i zabiegi, jakie 
zostały podjęte przez burmistrza i osoby go wspierające, aby ten 
kontrakt pozostał w Nowogardzie. Jednak jak wiemy, Starostwo 
nie oddało kontraktu dla Nowogardu i usługi rehabilitacyjne na 
naszym terenie przejęło Szpitalne Centrum Medyczne Sp. z o.o. 
w Goleniowie.

Tak przedstawione mieszkańcom informacje w pełni obrazują 
zadania i problemy gminy, którymi burmistrz na co dzień się zaj-
muje.

W dalszej części spotkania mieszkańcy rozmawiali o przy-
szłości ich sołectwa i na temat zadań, które przed nimi czekają. 
Został poruszony problem chodnika oraz braku we wsi świetlicy 
i choć właściciel dworku (Uniwersytet Szczeciński) zaproponował, 
że mieszkańcy mogą korzystać z jego pomieszczeń na spotkania, 
to jednak marzeniem obecnych jest posiadanie własnej i nieza-
leżnej świetlicy. Obecni na spotkaniu mieszkańcy Kulic zaprosili 
więc burmistrza na grudniowe spotkanie, podczas którego chcą 
ustalić działania, które mają oni podjąć, aby w 2015 roku możliwe 
było rozpoczęcie prac związanych z budową chodnika i świetlicy 
w ich miejscowości.

Zaproszenie to zostało przyjęte.
 Piotr Suchy

Dyskutowali o Kulicach  
w dworku von Bismarcka

Dostojna starość  
– setne urodziny Alfredy Wysockiej

O starości nie myślimy. Powiecie, że nie ma na to czasu, a ja myślę, że często wypychamy takie myśli z głowy, bo się po 
prostu boimy o tym myśleć. 

Młodość i starość – odwieczna walka trwa. Młodzi chcą 
sobie dodać lat a starsi chcą sobie ich odjąć. Ważna w tym 
wszystkim jest akceptacja, siebie, innych, upływu czasu.

Osobiście wolę określenie „późna dorosłość”, które stosuje 
psychologia rozwojowa, nazywając tak wiek po 60 roku życia. 
Określenie „stary” ma u nas kulturowo niezbyt dobre konota-
cje. Może kiedyś to się zmieni i starość będzie ceniona tak jak 
w kraju kwitnącej wiśni. 

W czwartkowe popołudnie, 20 listopada br., w Stepnicy, 
w Domu Opieki Społecznej, Alfreda Wysocka, mieszkanka No-
wogardu, w otoczeniu synów, wnuków i prawnuków obcho-
dziła swoje setne urodziny. Życzenia jubilatce złożył również 
burmistrz Nowogardu Robert Czapla, który przekazał pani 

Alfredzie listy gratulacyjne, w tym od Premier RP Ewy Kopacz 
oraz wręczył duży bukiet kwiatów wraz z koszem pełnym pre-
zentów. Jubilatka wspominała swoje życie i z pamięci cyto-
wała obecnym Mickiewicza. Miłym momentem uroczystości 
urodzinowej było odśpiewanie przez wszystkich gości, jak 
i pensjonariuszy DPS, znanej piosenki „100 lat”, zmieniając sło-
wa ze 100 na 200 lat. Nie mogło zabraknąć i tortu z zapalony-
mi świeczkami.

Wszyscy życzyli jubilatce zdrowia, a sobie takiej siły i pa-
mięci, gdy dożyjemy wieku „naszej” jubilatki.

Piotr Suchy

Oficjalny komunikat  
Gminy Nowogard  

w sprawie firmy Irontech
W związku z informacjami, które znalazły się w lokalnych mediach odnośnie planów firmy Irontech i zarzucanego wła-
dzom Gminy Nowogard „braku przychylności” informujemy, iż:

Firma Irontech, która z powodzeniem funkcjonuje w No-
wogardzie od 2013 r., planuje rozbudowę zakładu i zwiększe-
nie swojej mocy produkcyjnej – wiąże to się z zatrudnieniem 
kolejnych pracowników, ale i znalezieniem nowej lokalizacji, 
gdyż obecna hala przy ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie 
osiągnęła już maksymalny pułap swoich możliwości.

W tym momencie, Inwestor rozważa kilka opcji:
- kupno lub wynajęcie hali w Nowogardzie o powierzchni 

co najmniej 1500 m2, z dostępem do wszystkich mediów,
- wynajęcie hali w Goleniowie,
- budowę nowej hali w Nowogardzie.

Z udzielonej przez Panią Polę Kryża – Dyrektor Irontech 
Spółka z o.o. informacji wynika, że ostateczna decyzja w tej 
sprawie nie zapadła, zdementowano również sugestię, jakoby 
na decyzję firmy miała wpływ „nieprzychylność” władz miasta.

Dyrektor potwierdziła również w rozmowie z Gminą No-
wogard, że plany odnośnie wybudowania odpowiedniej hali 
w Nowogardzie są nadal aktualne, zaś ewentualna „przepro-
wadzka” do Goleniowa wymuszona jest potrzebą chwili.

Komunikat uzgodniony
z Panią Polą Kryża – Dyrektor Irontech Spółka z o.o.
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Zakończył sie remont przy ul. 3 Maja
Przy ul. 3 Maja zakończyła się wymiana starej nawierzchni 

chodników z płyt betonowych na kostkę betonową typu po-
lbruk na odcinku 92 mb od skrzyżowania z ul. Zieloną za kwo-
tę 42.463 zł. Wykonawcą robót jest firma AZBUD Zdzisław Ajs 

z Nowogardu w ramach umowy zawartej w trybie przetargu 
nieograniczonego na utrzymanie dróg na terenie miasta i gmi-
ny Nowogard.

Rusza przebudowa ul. Warszawskiej stanowiącej 
łącznik między ul. Kowalską, a ul. Zamkową

Realizując kolejne zadania w zakresie modernizacji dróg gminnych na terenie Nowogardu, burmistrz Nowogardu Ro-
bert Czapla podpisał, w piątek, 14 listopada br., umowę z firmą z Gryfic (wyłonioną w przetargu) na przebudowę we-
wnętrznej drogi osiedlowej, łączącej ul. Kowalską z ul. Zamkową, zlokalizowaną przy ul. Warszawskiej 13, 14 i Armii 
Krajowej 51.

Świadkiem podpisania umowy był radny Lech Jurek raz 
Tadeusz Fiejdasz kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ).

Środki na realizację tej inwestycji zostały wstępnie zabez-
pieczone w autopoprawce burmistrza Nowogardu do budże-
tu na rok 2014 na kwotę 150 000,00 zł. Podczas sesji Rady Miej-
skiej w dniu 13 czerwca br., burmistrz wystąpił z wnioskiem 
do Rady Miejskiej o zwiększenie środków na realizację tego 
zadania. W sumie na ten cel zostało zabezpieczone 500 tys zł.

Zadanie to będzie finansowane wspólnie przez gminę No-
wogard i Spółdzielnię Mieszkaniową „Gardno”, w ramach do-
brej współpracy, która rozwija się od kilku lat.

Podpisana umowa przewiduje remont i przebudowę ist-
niejącej nawierzchni jezdni, chodników oraz parkingów o łącz-
nej liczbie miejsc postojowych 90 szt.

Prace ruszą jeszcze w tym roku.
Piotr Suchy
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Zakończył sie remont przy ul. 3 Maja
Przy ul. 3 Maja zakończyła się wymiana starej nawierzchni 

chodników z płyt betonowych na kostkę betonową typu po-
lbruk na odcinku 92 mb od skrzyżowania z ul. Zieloną za kwo-
tę 42.463 zł. Wykonawcą robót jest firma AZBUD Zdzisław Ajs 

z Nowogardu w ramach umowy zawartej w trybie przetargu 
nieograniczonego na utrzymanie dróg na terenie miasta i gmi-
ny Nowogard.

Rusza przebudowa ul. Warszawskiej stanowiącej 
łącznik między ul. Kowalską, a ul. Zamkową

Realizując kolejne zadania w zakresie modernizacji dróg gminnych na terenie Nowogardu, burmistrz Nowogardu Ro-
bert Czapla podpisał, w piątek, 14 listopada br., umowę z firmą z Gryfic (wyłonioną w przetargu) na przebudowę we-
wnętrznej drogi osiedlowej, łączącej ul. Kowalską z ul. Zamkową, zlokalizowaną przy ul. Warszawskiej 13, 14 i Armii 
Krajowej 51.

Świadkiem podpisania umowy był radny Lech Jurek raz 
Tadeusz Fiejdasz kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ).

Środki na realizację tej inwestycji zostały wstępnie zabez-
pieczone w autopoprawce burmistrza Nowogardu do budże-
tu na rok 2014 na kwotę 150 000,00 zł. Podczas sesji Rady Miej-
skiej w dniu 13 czerwca br., burmistrz wystąpił z wnioskiem 
do Rady Miejskiej o zwiększenie środków na realizację tego 
zadania. W sumie na ten cel zostało zabezpieczone 500 tys zł.

Zadanie to będzie finansowane wspólnie przez gminę No-
wogard i Spółdzielnię Mieszkaniową „Gardno”, w ramach do-
brej współpracy, która rozwija się od kilku lat.

Podpisana umowa przewiduje remont i przebudowę ist-
niejącej nawierzchni jezdni, chodników oraz parkingów o łącz-
nej liczbie miejsc postojowych 90 szt.

Prace ruszą jeszcze w tym roku.
Piotr Suchy

WIADOMOŚCI  SAMORZĄDOWE 524.11.2014 r.

Remonty powiatowych chodników
Rozpoczął się zlecony przez gminę Nowogard remont 

powiatowych chodników polegający na wymianie starej 
nawierzchni z płyt betonowych na kostkę betonową typu 
polbruk. Jest to droga powiatowa, na którą powiat nie prze-
kazał gminie Nowogard żadnych środków finansowych, dla-
tego też jesteśmy zmuszeni sfinansować wymianę chodnika 
w całości z własnego budżetu.

Remont chodnika wykonywany jest wzdłuż ul. Młynarskiej 
po stronie prawej od skrzyżowania z ul. 15 Lutego do cmentarza 
i dalej przy ul. Cmentarnej do przejazdu kolejowego. Ponadto 
zostanie wykonany remont chodników po obu stronach przy 
ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z ul. 3 Maja. Łączny 
koszt remontu chodników wynosić będzie 258.793 zł a ich dłu-
gość to 720 mb.

Wykonawcą robót jest firma AZBUD Zdzisław Ajs z Nowogar-
du w ramach umowy zawartej w trybie przetargu nieograniczo-
nego na utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Nowogard.

Niebawem remont świetlicy w Wierzchach
Tuż, po utworzeniu sołectwa Wierzchy w 2011 roku podczas pierwszego spotkania burmistrza Nowogardu Roberta Cza-
pli z mieszkańcami, zapadła decyzja, że w pierwszej kolejności zostaną podjęte działania, aby mogła powstać świetlica 
wiejska. Tak też się stało.

W 2012 roku, burmistrz wyszedł z inicjatywą do pana To-
masza Górnika, aby przekazał działkę wraz z budynkiem, po 
byłym sklepie, na rzecz gminy w zamian za działkę w miejsco-
wości Maszkowo. Stosowną umowę podpisano między gmi-
ną Nowogard, a panem Górnikiem 2013 roku. Przekazanie 
budynku zostało oficjalnie potwierdzone stosownym aktem 
notarialnym. Następnie burmistrz w formie umowy użyczenia, 
przekazał budynek na rzecz sołectwa Wierzchy, celem utwo-
rzenia małej świetlicy wiejskiej.

W 2014 roku ustalono, że w pierwszej kolejności zostanie 
wymieniony dach, aby zabezpieczyć budynek przed przecie-
kaniem - wymiana dachu wrzesień 2014 rok. W związku z tym 
że budynek wymaga dalszego remontu, w niedziele 9 listo-

pada br., burmistrz Robert Czapla spotkał się z sołtys Karoliną 
Iwanów i mieszkańcami aby ustalić co w następnej kolejności 
będzie robione w przyszłej świetlicy. Podczas dyskusji ustalo-
no, że wspólnie z pomocą gminy oraz mieszkańców zostaną 
wyremontowane pomieszczenia wewnątrz budynku. Wyre-
montowana świetlica pozwoli rozwijać pasje i zainteresowa-
nia młodzieży oraz osób dorosłych, co pozytywnie wpłynie na 
rozwój, aktywność i przede wszystkim integrację mieszkań-
ców tego sołectwa. Po zakończeniu remontu gmina przystąpi 
do projektowania, a następnie budowy placu zabaw dla naj-
młodszych.

Anna Narkiewicz

Porządki w gminie
Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwen-
cyjnych z Urzędu Pracy oraz osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym. W ostatnim tygodniu wykonano:

- zamiatanie chodnika i krawędzi jezdni przy ul. 700 lecia
- porządki jesienne na alejkach nad jeziorem
- uprzątanie opadłych liści przy ul. Kościuszki
- zamiatanie liści przy ul. Kościuszki
- uprzątnięcie liści na placu Szarych Szeregów
- sprzątanie śmieci oraz liści - łącznik ulic Zielonej i 3 Maja

- remont elewacji etap II - przedszkole przy ul. Poniatowskiego
- uprzątnięcie liści - przedszkole przy ul. Kościuszki
- uprzątnięcie opadłych liści - skarpa przy ul. 3 Maja
- uprzątanie opadłych liści - skwer przy ul. 5 Marca
- uprzątanie śmieci i obkoszenie - teren przyległy do 3 Maja
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Łęgno ma boisko sportowe
Nic bardziej nie integruje, nie odpręża i nie wzmacnia przyjaźni jak wspólne ognisko, widok ognia, zapach dymu, pieczo-
ne kiełbaski i wspólna zabawa, na świeżym powietrzu. Tak mieszkańcy Łęgna dnia 11 listopada br., spotkali się na ogni-
sku integracyjnym z okazji przekazania im przez burmistrza Nowogardu Roberta Czapli boiska sportowego. W ognisku 
uczestniczył również radny Jurek Kubicki.

Burmistrz nie przyjechał z pustymi rękoma. Podarował naj-
młodszym mieszkańcom piłki do gry na nowym boisku.

Ognisko cieszyło się dużym zainteresowaniem miesz-
kańców wsi. Było okazją do podsumowania współpracy 
z sołtysem, radą sołecką i mieszkańcami, a także dokonaniem 
rozliczenia przez burmistrza z zobowiązań, które w czasie wy-
borów złożył mieszkańcom Łęgna. Najważniejszymi inwesty-
cjami, które zostały zrealizowane przez gminę Nowogard na 
terenie sołectwa było:

W 2014 roku:
Budowa placu zabaw w Łęgnie za kwotę 46 912,20 zł.,
bieżąca konserwacja oświetlenia drogowego,
przekazanie boiska z bramkami za kwotę 2 000 zł.
Wszyscy biorący udział w spotkaniu byli zadowoleni i do-

brze się bawili. Taka forma spędzania wolnego czasu przy-
czyniła się do wzmocnienia wzajemnych więzi emocjonalno-
-społecznych między uczestnikami oraz integracji sąsiedzkiej, 
a tym samym dostarczyła wielu ciepłych i miłych wrażeń.

Anna Narkiewicz

Wizyta burmistrza w Wojcieszynie
Wojcieszyn to wieś ludzi aktywnych, zintegrowanych, z nowatorskimi pomysłami, przyjaźnie nastawionych do otacza-
jącego świata. 

Mieszkańcy to jak jedna wielka rodzina połączona miłością 
do swojej miejscowości - wyjątkowo zadbanej i estetycznej. 
Atutem tej miejscowości są jej mieszkańcy i ich wspólne dzia-
łanie w każdej sprawie. Od czterech lat systematycznie orga-
nizują spotkania integracyjne, na które zapraszają burmistrza 
Robert Czaplę. Takie spotkanie odbyło się w poniedziałek 10 
listopada br. podczas, którego dokonano podsumowania 4 lat 
współpracy pomiędzy sołectwem a burmistrzem Nowogardu.

Podczas spotkania obecni byli również: dyrektor Samo-
dzielnego Publicznego Szpitala w Nowogardzie Kazimierz 
Lembas oraz radny i zarazem mieszkaniec Wojcieszyna Ja-
cek Rafiński.

Na początku spotkania burmistrz podziękował wszyst-
kim za pracę włożoną na rzecz sołectwa: „Chciałbym bardzo 
serdecznie podziękować zarówno pani sołtys Andżelice, jak 
i radnemu Jackowi Rafińskiemu, radzie sołeckiej, wszystkim 
mieszkańcom oraz każdemu, kto przyłożył rękę to tego, że 
Wojcieszyn stał się miejscem które tętni życiem , rozwija się 
i coraz to bardziej przypomina wieś na miarę XXI wieku. Gratu-
luję Wam tej integracji i poczucia, że robicie to sami dla siebie 
i dla wszystkich mieszkańców.

Następnie omówił on zadania które były zakładane przed 
czterema latami, i które zostały zrealizowane i stwierdził, że był 
to dobrze wykorzystany czas dla Wojcieszyna:

W 2011 roku wykonano:
Remont świetlicy wiejskiej polegający na wymianie pokry-

cia dachowego za kwotę 29 643zł.
Ustawienie znaków drogowych pionowych B-18 (zakaz 

wjazdu pojazdów powyżej 10 t) w Wojcieszynie za kwotę 
1 053zł.

Remont drogi gminnej za kwotę 98 tys.

w 2012 roku:
zamontowanie 2 opraw świetlnych przy posesji 11 i 18 a w 

Wojcieszynie za kwotę 1 500 zł.
w 2013 roku:
Nieodpłatne przekazanie działki nr 22/4 od Agencji Nieru-

chomości Rolnej na rzecz sołectwa. Wartość działki wynosi 131 
720zł

Remont nawierzchni drogi gminnej w Wojcieszynie za 
kwotę 9 756,36 zł.

w 2014 roku:
Wsparcie finansowe na teren sportowo - rekreacyjny, plac 

zabaw dla naszych dzieci- w kwocie 4 tys. zł złotych
Dofinansowanie do remontu drogi powiatowej z Wojcie-

szyna na Radosław kwoty 100 tys zł.
Anna Narkiewicz
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Łęgno ma boisko sportowe
Nic bardziej nie integruje, nie odpręża i nie wzmacnia przyjaźni jak wspólne ognisko, widok ognia, zapach dymu, pieczo-
ne kiełbaski i wspólna zabawa, na świeżym powietrzu. Tak mieszkańcy Łęgna dnia 11 listopada br., spotkali się na ogni-
sku integracyjnym z okazji przekazania im przez burmistrza Nowogardu Roberta Czapli boiska sportowego. W ognisku 
uczestniczył również radny Jurek Kubicki.

Burmistrz nie przyjechał z pustymi rękoma. Podarował naj-
młodszym mieszkańcom piłki do gry na nowym boisku.

Ognisko cieszyło się dużym zainteresowaniem miesz-
kańców wsi. Było okazją do podsumowania współpracy 
z sołtysem, radą sołecką i mieszkańcami, a także dokonaniem 
rozliczenia przez burmistrza z zobowiązań, które w czasie wy-
borów złożył mieszkańcom Łęgna. Najważniejszymi inwesty-
cjami, które zostały zrealizowane przez gminę Nowogard na 
terenie sołectwa było:

W 2014 roku:
Budowa placu zabaw w Łęgnie za kwotę 46 912,20 zł.,
bieżąca konserwacja oświetlenia drogowego,
przekazanie boiska z bramkami za kwotę 2 000 zł.
Wszyscy biorący udział w spotkaniu byli zadowoleni i do-

brze się bawili. Taka forma spędzania wolnego czasu przy-
czyniła się do wzmocnienia wzajemnych więzi emocjonalno-
-społecznych między uczestnikami oraz integracji sąsiedzkiej, 
a tym samym dostarczyła wielu ciepłych i miłych wrażeń.

Anna Narkiewicz

Wizyta burmistrza w Wojcieszynie
Wojcieszyn to wieś ludzi aktywnych, zintegrowanych, z nowatorskimi pomysłami, przyjaźnie nastawionych do otacza-
jącego świata. 

Mieszkańcy to jak jedna wielka rodzina połączona miłością 
do swojej miejscowości - wyjątkowo zadbanej i estetycznej. 
Atutem tej miejscowości są jej mieszkańcy i ich wspólne dzia-
łanie w każdej sprawie. Od czterech lat systematycznie orga-
nizują spotkania integracyjne, na które zapraszają burmistrza 
Robert Czaplę. Takie spotkanie odbyło się w poniedziałek 10 
listopada br. podczas, którego dokonano podsumowania 4 lat 
współpracy pomiędzy sołectwem a burmistrzem Nowogardu.

Podczas spotkania obecni byli również: dyrektor Samo-
dzielnego Publicznego Szpitala w Nowogardzie Kazimierz 
Lembas oraz radny i zarazem mieszkaniec Wojcieszyna Ja-
cek Rafiński.

Na początku spotkania burmistrz podziękował wszyst-
kim za pracę włożoną na rzecz sołectwa: „Chciałbym bardzo 
serdecznie podziękować zarówno pani sołtys Andżelice, jak 
i radnemu Jackowi Rafińskiemu, radzie sołeckiej, wszystkim 
mieszkańcom oraz każdemu, kto przyłożył rękę to tego, że 
Wojcieszyn stał się miejscem które tętni życiem , rozwija się 
i coraz to bardziej przypomina wieś na miarę XXI wieku. Gratu-
luję Wam tej integracji i poczucia, że robicie to sami dla siebie 
i dla wszystkich mieszkańców.

Następnie omówił on zadania które były zakładane przed 
czterema latami, i które zostały zrealizowane i stwierdził, że był 
to dobrze wykorzystany czas dla Wojcieszyna:

W 2011 roku wykonano:
Remont świetlicy wiejskiej polegający na wymianie pokry-

cia dachowego za kwotę 29 643zł.
Ustawienie znaków drogowych pionowych B-18 (zakaz 

wjazdu pojazdów powyżej 10 t) w Wojcieszynie za kwotę 
1 053zł.

Remont drogi gminnej za kwotę 98 tys.

w 2012 roku:
zamontowanie 2 opraw świetlnych przy posesji 11 i 18 a w 

Wojcieszynie za kwotę 1 500 zł.
w 2013 roku:
Nieodpłatne przekazanie działki nr 22/4 od Agencji Nieru-

chomości Rolnej na rzecz sołectwa. Wartość działki wynosi 131 
720zł

Remont nawierzchni drogi gminnej w Wojcieszynie za 
kwotę 9 756,36 zł.

w 2014 roku:
Wsparcie finansowe na teren sportowo - rekreacyjny, plac 

zabaw dla naszych dzieci- w kwocie 4 tys. zł złotych
Dofinansowanie do remontu drogi powiatowej z Wojcie-

szyna na Radosław kwoty 100 tys zł.
Anna Narkiewicz
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„Miłość wszystko przezwycięży” - 
Srebrne Gody

W niezwykle uroczystej oprawie 49 par z terenu gminy Nowogard świętowało w miniony piątek (7 listopada br.,) w Willi 
Zbyszko w Warnkowie jubileusz 25 - lecia pożycia małżeńskiego. W tym wyjątkowym wydarzeniu małżonkom towarzy-
szyli goście na czele z burmistrzem Robertem Czaplą, zastępcą burmistrza Krzysztofem Kolibskim oraz Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej Antonim Bielidą.

„Jeżeli cokolwiek warto na tym świecie czynić to tylko jedno, 
miłować” – tymi słowami wszystkich przybyłych gości, przywita-
ła zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nowogardzie 
pani Mariola Tyrcha. Następnie przemówienie okolicznościowe 
wygłosił Burmistrz Robert Czapla, który powiedział m. in.: „Po raz 
pierwszy jako, władze samorządowe stajemy przed małżeństwa-
mi, które obchodzą srebrne gody. Niezmiernie mi miło, że to Wy 
drodzy państwo nimi jesteście. W tym roku mija 25 lat od chwili, 
w której podjęliście najważniejszą decyzję w swoim życiu. Skła-
daliście wtedy, przed laty, przysięgę że uczynicie wszystko aby 
wasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Dzisiaj jeste-
ście ludźmi honoru, gdyż zostaliście wierni słowu danemu sobie 
wiele lat temu i stanowicie dla naszej społeczności dowód na to, 

że można dochować złożonej przysięgi. Wasza postawa wynika 
z przekonania o nierozerwalności małżeństwa, o jego świętości. 
Ślubowana miłość, wierność i uczciwość małżeńska aż do śmierci 
jest najważniejszą z zasad w budowaniu trwałego związku”.

W dalszej części spotkania zostały wręczone jubilatom pa-
miątkowe medale, a następnie szampanem wzniesiono toast i od-
śpiewano sto lat. Uwieńczeniem oficjalnej części spotkania była 
część artystyczna przedstawiona przez tancerzy: Klaudii Rafiń-
skiej i Marcela Marchewki ze szkoły tańca „Flesz” w Nowogardzie.

Wszystkim Jubilatom, także tym, którzy nie mogli być obecni 
na uroczystości, składamy serdeczne gratulacje za dotrzymanie 
złożonej przysięgi małżeńskiej i życzymy długich lat życia w zdro-
wiu, zadowoleniu  oraz doczekania kolejnych pięknych Jubileuszy.

Jubilaci, którzy przyjęli zaproszenie:
Iwona i Piotr Szczygłowie,
Ewa i Marek Soskowie,
Jolanta i Andrzej Komisarczykowie,
Ilona i Wiesław Stańczykowie,
Rita i Jerzy Mazurczakowie,
Eliza i Bronisław Pleszakowie,
Anna i Krzysztof Rakowscy,
Jolanta i Edward Tychońcowie,
Jolanta i Tadeusz Burewiczowie,
Iwona i Ryszard Pabisiakowie,
Jadwiga i Wiesław Gawęccy,
Beata i Mirosław Niziołowie,
Bożena i Adam Pacerowie,
Bożena i Wiesław Sulimowie,
Beata i Piotr Brodzcy,
Bożena i Andrzej Chorążyczewscy,

Elżbieta i Krzysztof Mełechowie,
Agnieszka i Dariusz Dębscy,
Łucja i Jan Gocowie,
Dorota i Jacek Borowikowie,
Anna i Mieczysław Tomczykowie,
Julita i Krzysztof Zwierzakowie,
Beata i Krzysztof Margasowie,
Anna i Marek Błaszczakowie,
Jolanta i Waldemar Stramowscy,
Grażyna i Zbigniew Nowakowscy,
Ewa i Ryszard Adachowie,
Alicja i Piotr Błaszczykowie,
Elżbieta i Zbigniew Kłosińscy,
Lucyna i Krzysztof Limanowscy,
Anna i Aleksander Książkowie,
Łucja i Jerzy Wiśniewscy,
Marzena i Krzysztof Ustyjańczukowie,

Marzanna i Waldemar Lipińscy,
Beata i Janusz Kamińscy,
Marzanna i Adam Podolanowie,
Joanna i Krzysztof Stolarscy,
Dorota i Franciszek Baranowscy,
Jolanta i Henryk Witkowscy,
Renata i Sławomir Łapowie,
Aneta i Krzysztof Kowalczykowie,
Elżbieta i Mieczysław Sućkowie,
Bogumiła i Zbigniew Traczowie,
Halina i Andrzej Włodarczykowie,
Agata i Krzysztof Lebieccy,
Agnieszka i Roman Gargulińscy,
Irena i Wiesław Stasiewiczowie,
Małgorzata i Edward Wipplingerowie,
Aneta i Jan Antczakowie.

Anna Narkiewicz
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Nowogardzkie obchody Światowego 
Dnia Walki z Cukrzycą

Obchody światowego dnia cukrzycy, który przypada na 14 listopada, w dniu urodzin odkrywcy insuliny, Kanadyjczyka 
Fredericka Bantinga ma za zadanie podniesienie świadomości społeczeństwa, wywarcia wpływu na władze, wskazanie, 
że jest to duży problem nie tylko zdrowotny.

Z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, w piątek, 14 li-
stopada br., o godz. 11.00, członkowie Koła Polskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków w Nowogardzie, na czele ze swym prezesem 
Eugeniuszem Tworkiem, przy wsparciu Nowogardzkiego Domu 
Kultury, zorganizowali wyjątkowe w tym roku obchody tego 
święta. Otóż na placu Wolności zebrała się grupa około 600 osób, 
którzy postanowili wspólnie odtańczyć DiabeDance©. Grupę tę 
w większości stanowili uczniowie z nowogardzkich szkół, ale nie 
zabrakło osób, które swą obecnością chciały wesprzeć osoby cho-
re na cukrzycę, wśród których byli: burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla, zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, dyr. Centrum Edu-
kacji i Przedsiębiorczości „Profit” w Nowogardzie Jerzy Jabłoński, 
członkowie PSD w Nowogardzie oraz mieszkańcy Nowogardu.

Relacja filmowa z tego nowogardzkiego wydarzenia została 
przesłana do Brukseli przez prezesa Koła PSD w Nowogardzie Eu-
geniusza Tworka.

W geście jedności z diabetykami z okazji Światowego Dnia 
Walki z Cukrzycą, w piątkowy wieczór Urząd Miejski w Nowogar-
dzie oraz nowogardzka fontanna zostały podświetlone na niebie-
sko. Przed ratuszem, a później przy fontannie zebrała się grupa 
osób na spotkaniu poświęconemu Światowemu Dniu Walki z Cu-
krzycą, które zakończyło się pamiątkowym zdjęciem.

W sobotę, kontynuując obchody Światowego Dnia Walki 
z Cukrzycą, członkowie PSD w Nowogardzie wraz z zaproszony-
mi gośćmi uczestniczyli w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości 
„Profit” w Nowogardzie w 5-leciu istnienia nowogardzkiego koła 
PSD. Wśród zaproszonych osób byli: Robert Czapla - burmistrz No-
wogardu, Jerzy Jabłoński – dyrektor Centrum Edukacji i Przedsię-

biorczości „PROFIT” w Nowogardzie, Kazimierz Lembas – dyrektor 
nowogardzkiego szpitala, Lidia Bogus – Opiekun PSD Koła Nowo-
gard, Prezes Fundacji „Zdrowie”, państwo Rzeteccy – właściciele 
hurtowni „Pier”, przedstawiciele firm wspierających nowogardzkie 
koło diabetyków, Marcin Simiński – redaktor naczelny „Dziennika 
Nowogardzkiego”, Ryszard Zagórski – z portalu wnowogardzie.pl 
oraz redaktor z „Wiadomości Samorządowych”. Prezes Eugeniusz 
Tworek dokonał bardzo szczegółowego podsumowania tych 
5-lat działalności, podczas których nie tylko prowadzono akcje 
prozdrowotne i informacyjne, ale i szkoleniowe w ramach Szkoły 
Cukrzycy, których nowogardzką filię otworzono m.in. w Gryfinie.

Warto też wspomnieć, że dzięki działalności nowogardzkiego 
PSD i jego prezesa utworzony został w tym roku również Oddział 
Powiatowy PSD Goleniów z siedzibą w Nowogardzie.

Zabierając głos, burmistrz Robert Czapla zażartował, że słysząc 
wymieniane te wszystkie działania koła miał wrażenie, że przed-
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została zabezpieczona większa kwota niż dotychczas na orga-
nizacje pozarządowe i jest szansa, że nowogardzkie koło dia-
betyków otrzyma na swą działalność większe środki. Dziękując 
za słowa, które włodarz miasta skierował do obecnych, prezes 
Eugeniusz Tworek podziękował za dotychczasową współpracę 
z burmistrzem, który „przez te wspólne lata zawsze był z nami 
i nam towarzyszył oraz wspierał. Bardzo dziękujemy za to i li-
czymy na dalszą tak dobrą współpracę”.

Burmistrz, oprócz listu gratulacyjnego, ufundował też nie-
spodziankę z okazji 5-lecia istnienia koła PSD w Nowogardzie 
– tort (specjalnie zrobiony dla diabetyków).

Głos zabierali również pozostali goście, którzy dokonywa-
li osobistych podsumowań swej współpracy z kołem diabe-
tyków w Nowogardzie, którym członkowie wraz z prezesem 
podziękowali wręczając specjalne podziękowania (burmistrz 
oraz nasza redakcja również je dostała).

Po części oficjalnej wszyscy obecni zostali zaproszeni na 
„ucztę diabetyków”, czyli na poczęstunek, który diabetycy 
mogą jeść bez obaw. Soki i napoje dla diabetyków ufundowała 
firma wspierająca koło PSD w Nowogardzie (ich produkty do-
stępne są w nowogardzkiej Aptece Niebieskiej), zaś potrawy 
przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie.

Członkom koła PSD w Nowogardzie pozostaje życzyć 
zdrowia i kolejnych, tak owocnych i pracowitych kolejnych lat 
działalności, aby wiedza na temat tej choroby była wszystkim 
znana – w myśl, która przyświeca uczestnikom Szkoły Cukrzy-
cy - „Chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej” 
(prof. Joslin).

Piotr Suchy

Burmistrz Nowogardu informuje o wywieszeniu na ta-
blicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wyka-
zów z dnia 07.11.2014r. nieruchomości gminnych przezna-
czonych do dzierżawy. Informacje dotyczące wykazanych 
nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa w Nowogardzie - 
pokój nr 207 tel. 91 3926227.

Zebranie wiejskie w Długołęce
We wtorek, 11 listopada br., w świetlicy w Długołęce odbyło się spotkanie Sołtysa i Rady Sołeckiej, na które zaproszeni 
zostali: burmistrz Robert Czapla, dyrektor Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit” w Nowogardzie Jerzy Jabłoń-
ski oraz dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala w Nowogardzie Kazimierz Lembas.

 Sołtys Długołęki Jacek Jankowski podsumował bieżącą 
współpracę z burmistrzem i omówił wcześniejsze i obecne 
działania sołectwa.

Następnie podsumowania dokonał burmistrz, przedsta-
wiając zebranym mieszkańcom działania i inwestycje, które 
gmina Nowogard wykonała na terenie sołectwa:

2011 rok
Wrzesień 2011 roku rozpoczęto prace remontowe w świe-

tlicy wiejskiej. Wykonano również prace porządkowe wokół 
świetlicy przez osoby osadzone w Zakładzie Karnym w Nowo-
gardzie.

2012 rok
29 listopada 2012 r. podpisano umowę użyczenia doty-

cząca przekazania działki nr 505/11 o pow. 1,0286 ha na rzecz 
sołectwa Długołęka z przeznaczeniem na boisko sportowe ( 
umowa zawarta na 10 lat), w ramach projektu „ Zapewnienie 
dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem 
cyfrowym z terenu gminy Nowogard” zostało przekazanych 5 
komputerów dla SP Długołęka,

w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 
2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecz-
nych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III 
szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych 
I stopnia - „Radosna szkoła” w roku 2012 wybudowano m. in. 

w Długołęce plac zabaw. Koszt realizacji 93090,44, zł , kwota 
wsparcia z programu-50 %, tj. 46545,22 zł.

2013 rok
Remont chodnika w Długołęce (od szkoły do skrzyżowa nia 

z drogą na Wyszomierz) - koszt inwestycji: 22.300,00 zł.
Remont pokrycia dachu w świetlicy wiejskiej w Długołęce. 

W czerwcu 2013 r. zakończono prace remontowe polegające 
na wymianie pokrycia dachu w budynku świetlicy wiejskiej 
w Długołęce.

Na koniec burmistrz przypomniał o swojej obietnicy, którą 
złożył podczas spotkania z rodzicami uczniów szkoły podsta-
wowej w Długołęce w dniu 2 października br., „że szkoła bę-
dzie rozbudowana, aby taka sala mogła powstać.”

Anna Narkiewicz
sołectwa Długołęka z przeznaczeniem na boisko sportowe 
(umowa zawarta na 10 lat), w ramach projektu „Zapewnienie

stawiana jest działalność z 15 lat istnienia, a nie z 5 lat. Wyraził też 
wdzięczność za dotychczasowe działania i zaangażowanie PSD 
na rzecz mieszkańców gminy Nowogard i poinformował zebra-
nych, że w przyszłym budżecie na rok 2015 została zabezpieczona 
większa kwota niż dotychczas na organizacje pozarządowe i jest 
szansa, że nowogardzkie koło diabetyków otrzyma na swą dzia-
łalność większe środki. Dziękując za słowa, które włodarz miasta 
skierował do obecnych, prezes Eugeniusz Tworek podziękował za 
dotychczasową współpracę z burmistrzem, który „przez te wspól-
ne lata zawsze był z nami i nam towarzyszył oraz wspierał. Bardzo 
dziękujemy za to i liczymy na dalszą tak dobrą współpracę”.

Burmistrz, oprócz listu gratulacyjnego, ufundował też niespo-
dziankę z okazji 5-lecia istnienia koła PSD w Nowogardzie – tort 
(specjalnie zrobiony dla diabetyków).

Głos zabierali również pozostali goście, którzy dokonywali 
osobistych podsumowań swej współpracy z kołem diabetyków 

w Nowogardzie, którym członkowie wraz z prezesem podzięko-
wali wręczając specjalne podziękowania (burmistrz oraz nasza 
redakcja również je dostała).

Po części oficjalnej wszyscy obecni zostali zaproszeni na 
„ucztę diabetyków”, czyli na poczęstunek, który diabetycy mogą 
jeść bez obaw. Soki i napoje dla diabetyków ufundowała firma 
wspierająca koło PSD w Nowogardzie (ich produkty dostępne są 
w nowogardzkiej Aptece Niebieskiej), zaś potrawy przygotowali 
uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława 
Staszica w Nowogardzie.

Członkom koła PSD w Nowogardzie pozostaje życzyć zdrowia 
i kolejnych, tak owocnych i pracowitych kolejnych lat działalności, 
aby wiedza na temat tej choroby była wszystkim znana – w myśl, 
która przyświeca uczestnikom Szkoły Cukrzycy - „Chorzy na cu-
krzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej” (prof. Joslin).

Piotr Suchy
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ograniczonym na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej 
własność gminy Nowogard 

Przedmiotem przetargu jest część działki o numerze ewi-
dencyjnym 12 o pow. 0,25 ha (grunty rolne, symbol użyt-
ku gruntowego – RV) zabudowana budynkiem innym nie-
mieszkalnym, położona w obrębie Słajsino gmina Nowogard                  
z przeznaczeniem na cele rolne. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
49684 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona 
żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hi-
potekami.   

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 5 lat.
Przetarg ogranicza się do właścicieli, których działki bezpo-

średnio przylegają do wydzierżawianej nieruchomości. Prze-
targ został ograniczony, ponieważ nieruchomość nie posiada 
dostępu do drogi publicznej.  

Przetarg odbędzie się w dniu 05.12.2014r. o godz. 1015 
w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac 
Wolności 1.

Cena wywoławcza czynszu wynosi 50,00 zł za dzierża-
wiony grunt w stosunku rocznym.

Postąpienie zostało ustalone na kwotę 1,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 

wadium w wysokości 20% trzyletniego czynszu dzierżaw-
nego, tj. 30,00 zł najpóźniej do dnia 02.12.2014r. na konto 
Urzędu Miejskiego:  Bank  PEKAO  S.A. I O/Nowogard  nr 61 
1240 3884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskie-
go do godz. 1430.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu 
środków pieniężnych na ww. konto.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy oka-
zać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia 
02.12.2014r. zgłoszą pisemnie uczestnictwo w przetar-

gu w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 5 tut. Urzędu 
i wniosą wadium w wyznaczonym terminie. 

Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa 
w przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie w dniu 04.12.2014r. 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. 91/3926227.                                                                                               

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie interneto-
wej www.bip.nowogard.pl

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy Nowogard 
Przedmiotem przetargu jest najem ½ części pomieszcze-

nia innego niemieszkalnego (obora, chlewnia, stodoła) o pow. 
183 m² zlokalizowanego na działce  o numerze ewidencyjnym 
188/2 w obrębie Glicko gmina Nowogard. 

Gmina Nowogard jest współwłaścicielem w ½ części nie-
ruchomości nr 188/2 obręb Glicko gmina Nowogard. Działka 
posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 38583 w Sądzie 
Rejonowym w Goleniowie. Część działki będącej przedmio-
tem najmu nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, 
prawami osób trzecich ani hipotekami.   

Nieruchomość zostanie wynajęta na okres 5 lat.
Przetarg odbędzie się w dniu 05.12.2014r. o godz. 1030 

w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac 
Wolności 1.

Cena wywoławcza czynszu wynosi 36,60 zł za miesięcz-
nie plus podatek Vat.

Czynsz płatny będzie do 10 dnia każdego miesiąca za 
dany miesiąc.

Postąpienie zostało ustalone na kwotę 0,45 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-

dium w wysokości trzymiesięcznego czynszu dzierżawne-
go, tj. 135,00 zł najpóźniej do dnia 02.12.2014 r. na konto 
Urzędu Miejskiego:  Bank  PEKAO  S.A. I O/Nowogard  nr 61 
1240 3884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskie-
go do godz. 1430.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu 
środków pieniężnych na ww. konto.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. 91/3926227.                                                                                               

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie inter-
netowej www.bip.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń                         
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.
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Wyciąg z ogłoszenia o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa  
użytkowania wieczystego działki niezabudowanej,  położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wie-
czystego działki niezabudowanej o nr ewidencyjnym 33/26 
o pow. 948 m2 (symbol użytku gruntowego – Bp), położona 
w obrębie nr 5 m. Nowogard.                  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
SZ1O/00049467/5 w Sądzie Rejonowym  w Goleniowie i nie 
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób 
trzecich ani hipotekami. 

Przetarg odbędzie się w dniu 09.01.2015 r. o godz. 1000 
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie, plac Wolności 1.

Cena wywoławcza działki           -  237.000,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-

dium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 23.700,00 
zł najpóźniej do dnia 05.01.2015r. 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  Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.                                                                                               

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie interneto-
wej www.bip.nowogard.pl oraz www.nowogard.pl

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej,   
położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nu-
merze ewidencyjnym 365/4 o pow. 128 m2, położona w ob-
rębie nr 2 m. Nowogard. Nieruchomość posiada urządzoną 
księgę wieczystą Nr SZ1O/00047617/8 w Sądzie Rejonowym 
w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowy-
mi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg  odbędzie się w dniu 19.12.2014r. o godz.1000 
w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac 
Wolności 1.

Cena wywoławcza działki                           -  10.200,00 zł. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-

dium w wysokości 10% wartości  nieruchomości  tj. 1.020,00 
zł. należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do 
dnia 15.12.2014r. do godz. 1430 lub na konto: BANK  PEKAO  
S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111000042092470.

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

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie interne-
towej www.nowogard.pl  www.bip.nowogard.pl oraz na tabli-
cach ogłoszeń tut. Urzędu. 
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Nowogard - Wiadomości Samorządowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Wydawca: Wydział Kancelarii Urzędu Miejskiego, 
plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 392 62 00, fax 91 392 06 06
e-mail: biuletyn@nowogard.pl • http//www.bip.nowogard.pl
Druk: UZP K. Skowera Nowogard, ul. Kasprowicza 10, tel. 91 392 00 17

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 
Antoni Bielida 

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek  
w godz. 17.00-18.30. 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 

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 „JANTAR”, ul. 700-lecia 15;  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;  Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla);  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 Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema  
42; ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3;  HUSQVARNA, Warszawska 14;,  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; FHU Księgarnia „KLEX”  
ul. Żeromskiego 4B/10.
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ul. Dąbrowszczaków;  Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla);  PHU „Pier”,  
ul. Wojska Polskiego 4;  Sklep Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51;  Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 
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28 listopadzie 2014 rusza 
IV Edycja Nowogardzkiej 

„Szkoła Cukrzycy”
Trwa nabór osób chętnych do uczestnictwa w zajęciach 

„Szkoły Cukrzycy”. Uczestnikiem Szkoły Cukrzycy możne być 
każda zainteresowana osoba. Wykłady będą prowadzone raz 
w miesiącu przez okres 8 miesięcy. Zajęcia dla wszystkich 
uczestników są bezpłatne.  Zapisy odbywają się w siedzibie 
PSD Koła Nowogard ul. Wojska Polskiego 7 (budynek labora-
torium na terenie szpitala) w każdy poniedziałek w godz. od 
15:00 do 16:00 lub w dowolnej porze telefonicznie pod nr:   
500 553 190;  660 238 483;   również za pośrednictwem e-ma-
il cukrzycanowogard@wp.pl.

Jeżeli nie zdążyłeś się zapisać to nadal czekamy na ciebie. 
Przyjdź na wykład 28 listopada 2014 r. na godz 16:00 do Cen-
trum Edukacji  i Przedsiębiorczości „PROFIT”  w Nowogardzie  
ul. Wojska Polskiego 3,  sala 107

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD, Koła Nowogard

Podziękowanie za DiabeDance©
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard w ra-

mach obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą 14 listo-
pada 2014 r. włączyło się w organizację DiabeDance© – pro-
jektu o zasięgu ogólnokrajowym Stowarzyszenia Edukacji 
Diabetologicznej. Zwróciliśmy się do mieszkańców Nowogar-
du i okolic z prośbą o pomoc w zorganizowaniu i udział w Dia-
beDance©. Odpowiedzią na naszą prośbę  do czynnego udział 
w obchodach Światowego Dnia Cukrzycy mieszkańcy Nowo-
gardu i okolic w tym również gmin ościennych odpowiedzieli 
bardzo licznym przybyciem na Plac Wolności w Nowogardzie. 
Szacujemy, że było nas w tym dniu około 600 – 700 osób, prze-
tłaczającą większość uczestników DiabeDance© stanowiły 
dzieci i młodzież ze wszystkich szkół z Nowogardu, była z nami 
również młodzież z Osiny. Byli z nami także członkowie stowa-
rzyszeń działających w gminie Nowogard, oraz mieszkańcy 
naszego miasta i jego okolic. 

W imieniu własnym, zarządu koła oraz wszystkich dia-
betyków z Nowogardu składam gorące podziękowania 
wszystkim uczestnikom DiabeDance©  którzy w tym dniu 
zechcieli być z nami.

Przeprowadzenie tak dużego przedsięwzięcia było możli-
we dzięki udzielonej nam pomocy, za którą serdecznie dzię-
kuję:

1.   Nowogardzkiemu Domowi Kultury.
2.    Dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, opieku-

nom uczniom nowogardzkich szkół:
Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły 

Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2. Gimnazjum nr 3
I Liceum Ogólnokształcącemu, II Liceum Ogólnokształcą-

cemu, LO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.
3.   Dyrektorowi, nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Pu-

blicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie.
4.   Urzędowi Miejskiemu w Nowogardzie

5.   Przedstawicielom stowarzyszeń działających w gminie 
Nowogard

6.   Służbom zabezpieczającym DiabeDance©
7.   Dziennikowi Nowogardzkiemu za obsługę medialną
8.    Portalowi internetowemu wnowogardzie za obsługę 

medialną
9.  Wszystkim instytucjom i firmom za udzieloną nam po-

moc. 
Szczególną formą podziękowania za ofiarowaną nam 

pomoc niech będzie przekazywanie jej innym, co obiecu-
jemy czynić.

Z poważaniem  Eugeniusz Tworek
 Prezes PSD,  Koła Nowogard


