Roczne sprawozdanie
z dzia³alnoci gminy
Szanowni Mieszkañcy Gminy Nowogard,
Sk³adam przed Pañstwem sprawozdanie roczne z mojej pracy i ca³ego samorz¹du w roku
2016. By³ to drugi rok kadencji, od wyborów samorz¹dowych, w których powierzylicie Pañstwo nasz¹ gminê w rêce mojej osoby. Funkcjê burmistrza pe³niê 6 rok. Przez ca³y ten okres swoj¹
pracê traktowa³em jako s³u¿bê dla dobra wszystkich mieszkañców gminy Nowogard.
Mam nadziejê, ¿e efekty naszej pracy, które mo¿ecie Pañstwo obserwowaæ ka¿dego dnia,
s¹ dowodem na to, ¿e pomimo piêtrz¹cych siê przeszkód, ze swoich obietnic siê wywi¹zujê.
I zrobiê wszystko co w mojej mocy, aby wykonaæ równie¿ najwa¿niejsz¹ z moich deklaracji wyborczych, która nie zosta³a dotychczas zrealizowana. Mowa tu oczywicie
o przebudowie placu Wolnoci. Jest ju¿ gotowy projekt wraz z potrzebnymi pozwoleniami (wa¿nymi 3 lata), przedstawiona te¿ zosta³a wizualizacja tego, jak ma
wygl¹daæ plac Wolnoci, któr¹ pozytywnie Pañstwo przyjêlicie. Infrastruktura
pod placem, jak i jego nawierzchnia, wymagaj¹ pilnie podjêcia prac remontowych, na które
nas, jako Gminê staæ. Stosowne dokumenty skierowa³em do Rady Miejskiej w Nowogardzie
i czekamy ju¿ tylko na pozytywne zatwierdzenie.
Samorz¹d Gminy Nowogard prowadzi³ w roku 2016 dzia³ania, które mia³y znacz¹cy wp³yw
na rozwój naszej Gminy oraz poprawê ¿ycia mieszkañców. Wiele dzia³o siê w sprawie strefy ekonomicznej oraz w starej czêci szpitala, gdzie obecnie funkcjonuje nowy oddzia³ dzieciêcy.
Sukcesywnie podejmowa³em dzia³ania w kierunku polepszania stanu dróg, chodników
i owietlenia. Poprawie ulega te¿ estetyka placówek owiatowych i kulturalnych.
W formie skróconej przedstawiam Pañstwu najwa¿niejsze dokonania zrealizowane
w ostatnim roku. Zapraszam do zapoznania siê ze sprawozdaniem.
Z powa¿aniem
Robert Czapla
Burmistrz Nowogardu

NOWY ODDZIA£ DZIECIÊCY
Przyjazny dla dzieci i nowoczesny - takie opinie mo¿na
by³o us³yszeæ z ust osób bior¹cych udzia³ 16 lutego 2016 r.,
w uroczystym otwarciu nowego oddzia³u dzieciêcego,
w starym skrzydle Szpitala w Nowogardzie.
Pomys³ wyremontowania oddzia³u dzieciêcego pojawi³
siê w 2014 roku, kiedy to dwaj lokalni przedsiêbiorcy:
Magdalena i Mariusz Konieczny oraz Bo¿ena i Robert
Mieleñczuk - w³aciciele firmy Bono Fur Farm, zajmuj¹cej siê hodowl¹ zwierz¹t futerkowych, postanowili przekazaæ na rzecz szpitala sumê 200 tysiêcy z³otych na remont i urz¹dzenie nowego oddzia³u dzieciêcego. Póniej
do akcji przy³¹czyli siê pañstwo Beata i Zbigniew Pi¹tak
- w³aciciele Gospodarstwa Rolnego "VISONEX", którzy
sfinansowali zakup urz¹dzeñ do sali zabaw.

NOWY ODDZIA£ DZIECIÊCY
(Cd. ze str. 1) Odzia³ dzieciêcy podczas remontu zosta³ podzielony na tzw. nisk¹ czêæ starej bry³y szpitala
oraz wysok¹ czêæ. Adoptowane pomieszczenia w niskiej
czêci zosta³y wyremontowane ze rodków przekazanych
od darczyñców, za pozosta³¹ czêæ wyremontowa³a
Gmina, za kwotê 60 tys. z³, przy pomocy sta¿ystów Urzêdu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzêdu
Pracy oraz osób osadzonych w nowogardzkim Zak³adzie
Karnym.
Dzi, kiedy inwestycja jest ju¿ zakoñczona, nowe pomieszczenia prezentuj¹ siê wspaniale. Wystarczy wejæ
na nowo oddany oddzia³, aby przekonaæ siê, ¿e dzieci
trafiaj¹ce do nowogardzkiego szpitala, maj¹ zapewnion¹
opiekê na najwy¿szym poziomie.
Nowy oddzia³ dzieciêcy liczy 9 sal chorych (15 ³ó¿ek),
w tym sale jednoosobowe dla matek, które przebywaj¹ razem z maluszkami podczas pobytu na oddziale. Ponadto
znajduje siê tu izolatka, pokój zabiegowy, punkt pielêgniarski, pokój ordynatora, pokój lekarzy z ³azienk¹ dla personelu, kuchnia mleczna, ³azienki, jadalnia-wietlica oraz
magazyny.
Ogromne znaczenie dla pozytywnego nastawienia do
leczenia ma obecnoæ rodziców, którzy maj¹ prawo przebywaæ w oddziale ze swoimi dzieæmi przez ca³y okres ich
hospitalizacji. Mog¹ korzystaæ z nowo wyremontowanych
pomieszczeñ socjalnych, dostosowanych do ich potrzeb.
Bardzo wa¿ne jest w okresie leczenia zapewnienie najm³odszym pacjentom, nie tylko bardzo dobrej opieki medycznej, ale równie¿ najlepszych warunków pobytu.
Wszystko to by³o mo¿liwe dziêki wielu osobom. Dlatego jeszcze raz chcia³bym, w imieniu tych najm³odszych
oraz ich rodziców podziêkowaæ tym, bez których ten remont, w tak krótkim mo¿liwie czasie, nie by³by wykonany.
Dziêkujê wiêc trzem ma³¿eñstwom, bez których nie powsta³by nowy oddzia³  Pañstwu Koniecznym, Mieleñczukom i Pi¹takom, dyrektorowi Zak³adu Karnego w
Nowogardzie p³k Jerzemu Dudzikowi, dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy Urszuli Witkowskiej, dyrektor PUP
Fili w Nowogardzie Ma³gorzacie Bernackiej za pomoc i
oddelegowanie osób, które wykona³y remont w wysokiej
czêci oddzia³u oraz Jaros³awowi Ho³ubowskiemu - koordynatorowi prac z ramienia Urzêdu Miejskiego i dyrektorowi Kazimierzowi Lembasowi, którzy sprawnie nad tym
remontem czuwali.
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NOWOGARDZKA STREFA EKONOMICZNA
Od pocz¹tku swej I kadencji, zgodnie z obietnic¹
wyborcz¹, podejmowa³em starania o utworzenie podstrefy ekonomicznej. Trwa³o to 3 lata. W koñcu starania te zakoñczy³y siê sukcesem 2 padziernika 2013
r. i od tego dnia mamy obszar inwestycyjny o powierzchni 20,19 ha. To by³ dopiero pocz¹tek, bowiem
od decyzji o jej utworzeniu do wprowadzenia pierwszego inwestora mija rednio 5-6 lat.
W roku 2015 sporz¹dzona zosta³a dokumentacja
techniczna wraz z pozwoleniem na budowê drogi dojazdowej do terenu strefy ekonomicznej, na któr¹ z³o¿y³em nastêpnie wniosek o dofinansowanie do Wojewody Zachodniopomorskiego. Otrzyma³ on ³¹czn¹
liczbê punktów 21,8 pkt., plasuj¹c siê tym samym na
pierwszym miejscu Listy Rankingowej.
Droga powsta³a za kwotê oko³o 3,5 mln z³, z czego
pozyskane rodki zewnêtrzne to 50% poniesionych
kosztów. To kolejny krok, który poczynilimy w stronê
pozyskiwania dla naszej Gminy nowych inwestorów,
a przy tej okazji stworzenia nowych miejsc pracy naszym Mieszkañcom.

www.nowogard.pl

W roku 2017 planujê uzbroiæ nowogardzk¹ strefê
w sieæ kanalizacji sanitarnej oraz w drug¹ nitkê wodoci¹gow¹.
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CIE¯KA DOOKO£A NOWOGARDZKIEGO JEZIORA
Na pocz¹tku roku 2016 zleci³em wykonanie projektu
technicznego cie¿ki dooko³a Jeziora Nowogardzkiego.
Pomys³ powstania tej cie¿ki, powzi¹³em po wielu spotkaniach z mieszkañcami naszego miasta.
Pierwszym etapem by³o ustalenie przebiegu cie¿ki dooko³a jeziora. Wykonane zosta³y prace zwi¹zane by³ z porz¹dkowaniem terenu na odcinku od koñca pla¿y, wzd³u¿
ul. Promenady a¿ do Sarniego Lasu. Usuniêto i wykarczowano stare krzewy, przeprowadzony zosta³ remont
ul. Promenady na odcinku od zjazdu z ul. Wojska Polskiego do dzia³ek budowlanych, znajduj¹cych siê nad jeziorem przy Sarnim Lesie. Droga ta zosta³a wyrównana i
utwardzona. Wyremontowane zosta³y
alejki na odcinku od
restauracji Przystañ
do ul. Kiliñskiego.
Rok 2016 koñczymy wiêc nie tylko gotow¹ dokumentacj¹
i wytyczon¹ tras¹ planowanej cie¿ki, ale równie¿ pozyskaniem przeze mnie
wszystkich gruntów, pod wspomnian¹ cie¿kê, na w³asnoæ
gminy Nowogard.
Przed nami, w roku 2017, rozpoczêcie budowy cie¿ki. Nastêpnie bêdziemy siê staraæ o dofinansowanie
budowy nowogardzkiej cie¿ki dooko³a jeziora ze rodków zewnêtrznych. Poniewa¿ koszty budowy ca³ej
cie¿ki s¹ znaczne, dlatego postanowi³em podzieliæ tê
inwestycjê na etapy, aby wykonaæ j¹ w ca³oci w ci¹gu
kolejnych lat. Dlatego w bud¿ecie na rok 2017 zabezpieczy³em kwotê 400 tysiêcy z³otych, daj¹c przy tym radnym mo¿liwoæ wyboru etapu I lub II do realizacji, jako
pierwszego.

Inwestycja podzielona zosta³a na III etapy: I - od
ulicy Kiliñskiego do s³upa wysokiego napiêcia; II - od
Promenady (od koñca cie¿ki przy pó³wyspie) do DPS;
III - od DPS do s³upa wysokiego napiêcia. Od Promenady do ul. Kiliñskiego cie¿ka jest ju¿ wykonana.

II etap

I etap
III etap
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PIERWSZE NOWOGARDZKIE RONDO

Od pocz¹tku swej pracy samorz¹dowej, zabiega³em
o budowê ronda u zbiegu ulic Bohaterów Warszawy
i ul. Poniatowskiego. Dziêki temu, 14 marca 2016 r., mog³em podpisaæ porozumienie z Województwem Zachodniopomorskim na zrealizowanie zadania pn.: Przebudowa skrzy¿owania drogi nr 106 ul. Ksiêcia Józefa Poniatowskiego i drogi nr 144 ul. Bohaterów Warszawy w m.
Nowogard na rondo. Uzgodnilimy wówczas wspó³finansowanie zadania po 50% wartoci robót, którego
wartoæ kosztorysowa wynosi³a 1.930.000 z³.
Przetarg na wykonanie ronda wygra³a nowogardzka
firma Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych. Ca³a inwestycja zamknê³a siê w kwocie ok. 1,3 mln z³otych.
Dzi, kiedy rondo ju¿ funkcjonuje widzimy, ¿e jego
wybudowanie przyczyni³o siê w znaczny sposób do
up³ynnienia ruchu w tej czêci miasta, a co za tym idzie,

www.nowogard.pl

zwiêkszenie bezpieczeñstwa drogowego na skrzy¿owaniu dróg wojewódzkich w kierunkach Stargard i Dobra.
Jest to pierwszy etap prac nad up³ynnieniem ruchu w miecie. Rondo nosi nazwê Ronda Sybiraków.
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PRZY JEZIORZE NOWOGARDZKIM
REMONT £AWEK PRZY MURACH OBRONNYCH

Stan obecny

Tak by³o...

Ostatni raz ³awki przy nowogardzkich murach obronnych
remontowano 20 lat temu. Podj¹³em decyzjê, aby 14 kamiennych ³awek zosta³o gruntownie odbudowanych. Prace budowlane polega³y m.in. na czêciowej rozbiórce krótkich
odcinków ³awek, odbudowaniu murków na fundamencie

kamiennym. Nowe siedziska wykonano z drewna dêbowego. To jednak nie koniec inwestycji remontowych w tej czêci miasta. Planujê w nastêpnej kolejnoci wymianê owietlenia nie tylko przy murach obronnych, ale i wzd³u¿ alejki
przy jeziorze.

REMONT ALEJEK SPACEROWYCH

Ju¿ na pocz¹tku swej I kadencji, jako burmistrz Nowogardu, postanowi³em wyremontowaæ alejki spacerowe nad jeziorem. Najpierw wyremontowane zosta³y alejki biegn¹ce wzd³u¿
murów obronnych oraz te odchodz¹ce od nich. Nastêpnie
przyst¹pi³em do prac remontowych alejki przy jeziorze na
odcinku od ul. Kiliñskiego do fontanny. W roku 2016 zakoñ-

czy³em odnowê wszystkich alejek nad jeziorem, remontuj¹c
ostatni ich odcinek - od ul. Szkolnej do fontanny (równoleg³ej
do linii brzegowej jeziora). Nowa alejka pokryta zosta³a nawierzchni¹ asfaltow¹. Ca³oæ zabezpieczaj¹ betonowe obrze¿a. Wykonawc¹ robót by³ nowogardzki Zak³ad Budownictwa
Ogólnego i Utrzymania Dróg AZBUD.

WYREMONTOWANY POMOST

Teren przy jeziorze z roku na rok nabiera estetycznego wygl¹du. Poprzedni¹, drewnian¹ konstrukcjê zast¹pi³em metalow¹, na podmurówce betonowej. Deski zast¹piono kompozytem, bardziej odpornym na warunki atmosferyczne. 9 sierp-

Tak by³o...
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nia dokona³em odbioru prac remontowych i mam nadziejê, ¿e
kolejny etap remontu pomostu nast¹pi w roku 2017. W ten
sposób po³¹czymy pomost nad jeziorem w jeden odcinek, biegn¹cy od Pizzerii Neptun a¿ do Restauracji Przystañ.

Stan obecny
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NOWE OWIETLENIE NA UL. 15 LUTEGO

Dziêki moim staraniom oraz radnych, a w sposób
szczególny radnego Dawida Jurczyka, przy ul. 15 Lutego
stanê³o 8 nowych s³upów z oszczêdnym owietleniem
ledowym.. Ca³oæ jest po³¹czona z nowoczesnym systemem sterowania, który zastosowano m.in. w Gdañsku i
S³upsku. Wszelkie parametry owietlenia, w tym m.in.

moc, porê w³¹czania, mo¿na ustawiæ z dowolnego miejsca
za pomoc¹ laptopa lub smartphona. £¹czny koszt inwestycji to 76.000 z³. Dziêki tej inwestycji odcinek jezdni i
chodnika wzd³u¿ ulicy 15 Lutego, od skrzy¿owania z ul.
¯eromskiego do koñca ogródków dzia³kowych, który
dotychczas ton¹³ w ciemnociach, jest owietlony.

DLA NAJM£ODSZYCH
DOPOSA¯ENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4
Zakoñczono prace zwi¹zane z doposa¿eniem placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4.
Zakres prac obejmowa³ monta¿ trzech nowych urz¹dzeñ zabawowych tj. karuzeli, bujaka, przejcia rurowego
oraz ³awki.
Urz¹dzenia dobrane zosta³y z myl¹ o najm³odszych
u¿ytkownikach. Koszt prac wyniós³ 9.702,24 z³. Wykonawc¹ by³a firma FRAJDA S.C.

NOWE PARKINGI PRZY PRZEDSZKOLU NR 4
22 wrzenia br. oficjalnie odebra³em nowo wybudowany parkingi przy Przedszkolu nr 4, mieszcz¹cy siê na
ul. T. Kociuszki w Nowogardzie. Zakres robót obejmowa³
wybudowanie 28 miejsc postojowych (w tym jedno dla
osoby niepe³nosprawnej) z kostki brukowej. Do tego powsta³a jezdnia asfaltowa o pow. 456 mkw. oraz chodniki
z kostki brukowej o pow. ok. 488 mkw. Wymieniono rów-

www.nowogard.pl

nie¿ bramê wjazdow¹, przestawiono dwie lampy owietleniowe i wykonano przy³¹cze kanalizacji deszczowej.
Wykonawca robót budowlanych (Nowogardzkie Centrum Budowlane N. Durys, E. Witkowski Sp. Jawna), przebudowa³ tak¿e zjazd do drogi wojewódzkiej i dokona³ wycinki drzew wraz nasadzeniem kompensacyjnym. Ca³kowita wartoæ inwestycji wynios³a 245.903 z³.
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WIÊCEJ NOWYCH PARKINGÓW
KONCEPCJA NA 15 MIEJSC PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO
20 stycznia 2016 r., podpisa³em og³oszenie w ramach
zamówieñ publicznych, o sk³adanie ofert cenowych na
przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
odnonie przebudowy chodników przy ul. Wojska Polskiego, uwzglêdniaj¹cej budowê parkingu wzd³u¿ budynku szkolnego - Gimnazjum nr 1 i Szko³y Podstawowej nr
1. Koncepcja zak³ada utworzenie w tym miejscu 15
miejsc postojowych (w tym jedno dla osoby niepe³nosprawnej). O rozwa¿enie mo¿liwoci budowy w tym
miejscu parkingu, zwrócili siê do mnie obaj dyrektorzy
szkó³ - Sebastian Szymañski (Szko³a Podstawowa nr 1)
i Anna £ysiak (Gimnazjum nr 1). Proba ta podyktowana
jest niebezpiecznymi sytuacjami, które maj¹ miejsce
szczególnie podczas przywo¿enia do szko³y dzieci przez
rodziców. Ul. Wojska Polskiego jest specyficzn¹ ulic¹.
Przy niej usytuowane s¹ nie tylko punkty handlowe

(3 sklepy spo¿ywcze, hurtownia papierowa, kwiaciarnia), ale równie¿ nowogardzki szpital, baza Pogotowia
Ratunkowego oraz Komisariat Policji. Parking ten rozwi¹za³by na pewno problem, z którym mamy do czynienia w okolicach szkó³.

PARKINGI NA OSIEDLU BEMA
17 sierpnia 2016 r., dokona³em odbioru wyremontowanych dwóch parkingów na osiedlu Bema. Wykonanie remontów tych¿e parkingów zleci³em na wniosek mieszkañców, których przedstawiciele byli obecni podczas odbioru
m.in. przewodnicz¹ca Rady Osiedla i zarazem radna Rady

Miejskiej w Nowogardzie Renata Piwowarczyk. Wykonawc¹ robót by³ nowogardzki Zak³ad Budownictwa Ogólnego i Utrzymania Dróg Azbud. Za wykonanie powy¿szych prac Gmina zap³aci³a 41.373,17 z³.

PARKING PRZY CMENTARZU
O potrzebie parkingu na ul. Nadtorowej, wielokrotnie
informowali mnie sami mieszkañcy, korzystaj¹cy z tego
dzikiego parkingu podczas wiêta Wszystkich Zmar³ych. Okolice nowogardzkiego cmentarza s¹ ubogie w
miejsca parkingowe, a zw³aszcza w okresie wspomnianych ju¿ wi¹t, o czym móg³ siê przekonaæ chyba ka¿dy
z mieszkañców Gminy. 16 czerwca 2016 r., dokona³em odbioru nowego parkingu przy Cmentarzu Komunalnym od
strony ulicy Nadtorowej. Powsta³o w ten sposób 10
miejsc postojowych, w tym jedno dla osoby niepe³nosprawnej. To jest pierwszy z zaplanowanych przeze mnie
parkingów, które maj¹ w rejonie nowogardzkiej nekropolii
powstaæ. Parking wybudowa³a nowogardzka firma
PPHU KUGA za kwotê 37.000 z³.
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Kolejne parkingi powinny powstaæ przy ul. Cmentarnej oraz ul. Adama Mickiewicza.
Roczne sprawozdanie z dzia³alnoci gminy

INWESTYCJE ZE WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI
PRZEBUDOWA DROGI WEWN¥TRZOSIEDLOWEJ PRZY PRZEDSZKOLU

Stan obecny

Tak by³o...

16 czerwca 2016 r., dokona³em oficjalnego odbioru
drogi wewn¹trzosiedlowej wraz z miejscami postojowymi
przy Przedszkolu nr 3 (ul. Poniatowskiego) w Nowogardzie. Wykonawc¹ tej inwestycji za kwotê 200.490 z³ by³a
firma BEN-BRUK. Wykonano przebudowê istniej¹cej
drogi wewnêtrznej, a tak¿e wybudowano dalszy jej odcinek o d³ugoci 108 mb. wraz z odwodnieniem. W miejscu
dawnego b³otnistego terenu pojawi³ siê nowy parking przy
przedszkolu na 17 miejsc postojowych (w tym jedno dla
osób niepe³nosprawnych) wraz z nowym chodnikiem
o szerokoci 1,5 m przy parkingu. Wyremontowany zosta³
równie¿ istniej¹cy wjazd na teren przedszkola. Ponadto

zakres prac obejmowa³ przebudowê zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 106 (ul. Poniatowskiego) na istniej¹c¹ drogê
wewnêtrzn¹ oraz przestawienie ogrodzenia przedszkola
wraz z wykonaniem zabezpieczenia oraz z przebudow¹
sieci energetycznej na terenie objêtym inwestycj¹. Jest to
kolejna inwestycja realizowana przez Gminê we wspó³pracy ze Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ Gardno. Zakoñczony
zosta³ I etap tej wspólnej inwestycji, która zrealizowana
zosta³a w pierwszej kolejnoci na terenie gminnym. II etap
to prace, które przeprowadzi Spó³dzielnia na swoim terenie (budowa parkingów oraz drogi dojazdowej do ul. Bohaterów Warszawy).

RUSZA BUDOWA PLACU ZABAW NA OS. RADOS£AW

6 wrzenia 2016 r., spotka³em siê z w³adzami Spó³dzielni Mieszkaniowych Rados³aw oraz Cisy. Ustalilimy
wówczas wstêpnie, ¿e razem wykonamy tê inwestycjê.
Ze strony gminy zaoferowalimy projekt, teren pod inwestycjê, wykonanie placu wraz z ogrodzeniem, natomiast
Spó³dzielnia Mieszkaniowa Cisy i Spó³dzielnia Mieszkaniowa Rados³aw wybuduje chodnik, który doprowadzi
mieszkañców na wybudowany obiekt. Projekt ju¿ mamy,
teren pod inwestycjê równie¿, a teraz przystêpujemy do
budowy placu zabaw wraz z ogrodzeniem. W ten sposób
realizujê to, co obieca³em mieszkañcom. Planowany termin wykonania to 30 kwietnia 2017 r.

DOJAZD DO BUDYNKÓW PRZY UL. BOH. WARSZAWY 69

Tak by³o...

Zakoñczy³ siê zlecony przeze mnie remont drogi dojazdowej do budynków wielorodzinnych przy ul. Bohaterów
Warszawy 69 w Nowogardzie. Po³o¿ona zosta³a na jezdni,
jak i na chodniku, nowa nawierzchnia z kostki Polbruk.
Jest to kolejna inwestycja realizowana przez Gminê wspólnie ze Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ Gardno w ramach
wspó³pracy, która dobrze rozwija siê od kilku lat. Zadanie
www.nowogard.pl

Stan obecny

zrealizowano z myl¹ poprawy warunków ¿ycia mieszkañców, gdy¿ droga ta by³a w bardzo z³ym stanie technicznym (pe³na dziur i wybojów). Mamy nadziejê, ¿e
nowa nawierzchnia pos³u¿y mieszkañcom przez wiele lat.
Ca³kowity koszt inwestycji to ok 49.000 z³. W ci¹gu ostatnich 3 lat wyremontowane zosta³y na tym osiedlu wszystkie drogi gminne.
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INWESTYCJE DROGOWE
REMONT UL. D¥BROWSZCZAKÓW
17 sierpnia 2016 r., dokona³em odbioru zleconego przeze mnie remontu ul. D¹browszczaków. Jest to droga wewnêtrza gminy, stanowi¹ca dojazd i dojcie dla 9 rodzin
do posesji od nr 9 do nr 11b.
Remont polega³ na wyrównaniu i utwardzeniu odcinka
gruntownego ul. D¹browszczaków. Wykonawc¹ robót
by³ nowogardzki Zak³ad Budownictwa Ogólnego i Utrzymania Dróg Azbud. Za wykonanie powy¿szych prac
Gmina zap³aci³a 39.950,22 z³.

REMONT DROGI I OWIETLENIA PRZY UL. BEMA
18 maja 2016 r., na osiedlu Bema, dokona³em odbioru
wyremontowanej drogi przy Szkole Podstawowej nr 4
i Gimnazjum nr 3 oraz owietlenia drogowego przy
skrzy¿owaniu na drodze g³ównej - ul. Armii Krajowej
i Gen. Józefa Bema.
Nowogardzki Zak³ad Budownictwa Ogólnego i Utrzymania Dróg AZBUD wykona³ now¹ nawierzchniê czêci ulicy Lenej w Nowogardzie na odcinku o d³ugoci
364 m. Remont polega³ na wyrównaniu i nadaniu odpowiedniego profilu ulicy oraz u³o¿eniu nowej nawierzchni
mineralno asfaltowej na powierzchni 2 282 m2. Ponadto
wymieniono na nowy krawê¿nik drogowy na ca³ym odcinku objêtym remontem i wyremontowano parking wraz
z zatok¹ autobusow¹ na powierzchni 234 m2.
Drug¹ odbieran¹ inwestycj¹ by³o dowietlenie skrzy¿owania ul. Armii Krajowej i Gen. Józefa Bema. W ramach inwestycji wykonano dokumentacjê techniczn¹,
posadowiono 2 s³upy aluminiowe i zamontowano 3 energooszczêdne oprawy LED. Wykonawc¹ tej ma³ej inwe-

stycji by³a firma Us³ugowo-Handlowa JASTAR. Koszt
inwestycji to 19.500 z³ brutto. Na osiedlu Bema jest planowane szereg kolejnych inwestycji, o których bêdê
Pañstwa informowa³ na bie¿¹co.

WYMIANA USZKODZONYCH P£YT CHODNIKOWYCH
NA PLACU WOLNOCI
Nowogardzka firma AZBUD prowadzi³a prace remontowe, polegaj¹ce na wymianie uszkodzonych p³yt
chodnikowych na Placu Wolnoci. Systematycznie pogarsza siê stan techniczny starych p³yt chodnikowych,
które ze staroci pêkaj¹ i siê rozsypuj¹, gdy¿ nie posiadaj¹ w³aciwej podbudowy, która zabezpieczy³aby nawierzchniê przed zniszczeniem. Warto te¿ nadmieniæ, ¿e
w obrêbie placu przebiega równie¿ wiele sieci technicznych (telekomunikacyjna, energetyczna, wodna, kanalizacyjna i deszczowa), które tak¿e nie s¹ odpowiednio
zabezpieczone i wymagaj¹ pilnej wymiany.
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Roczne sprawozdanie z dzia³alnoci gminy

INWESTYCJE DROGOWE
REMONT CHODNIKA PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO

Tak by³o...

Stan obecny

Dobieg³ koñca remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie. Najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³o
PRD Nowogard SA. Koszt inwestycji to 123.480 z³.
Po³o¿ono nowe krawê¿niki i now¹ nawierzchniê
chodnika z kostki betonowej od skrzy¿owania z ulic¹ Sikorskiego do skrzy¿owania z ul. Monte Cassino.

Jest to kolejny etap remont powiatowego chodnika
przy ul. Wojska Polskiego, który wykonuje Gmina z w³asnych funduszy, poniewa¿ Starostwo w Goleniowie na
ten cel nie przekaza³o ¿adnych pieniêdzy.
W 2017 roku planowana jest kontynuacja prac.

REMONT £¥CZNIKA UL. PONIATOWSKIEGO I 15 LUTEGO

Na pocz¹tku padziernika 2016 r., dokona³em odbioru poprawionej nawierzchni drogi ³¹cz¹cej ul. Ks. Józefa Poniatowskiego (od ul. Ogrodowej) z ul.15 Lutego. Zadanie to, wykona³ Zak³ad Budownictwa Ogólnego i Utrzymania Dróg AZBUD. Remont ul. Ogrodowej - ³¹cznik ul. Poniatowskiego i 15 Lutego  pole-

ga³ na wykorytowaniu, profilowaniu i zagêszczeniu
pod³o¿a. Teraz mo¿na ni¹ poruszaæ siê bez wiêkszych
problemów samochodem, rowerem oraz pieszo. Roboty polega³y na remoncie cz¹stkowym nawierzchni
t³uczniowej z mechanicznym zagêszczeniem t³ucznia,
na powierzchni 542 m2.

REMONT UL. SIKORSKIEGO
Firma AZBUD, w ramach utrzymania dróg, wykona³a
remont ul. Sikorskiego, bêd¹cej ³¹cznikiem ul. Wojska Polskiego z ul. Tadeusza Kociuszki.
Odbioru wykonanych prac dokona³em w padzierniku
2016 r. Praca polega³a na uzupe³nieniu dziur w drodze
materia³em z kruszywa ³amanego.

www.nowogard.pl
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INWESTYCJE DROGOWE
UTWARDZENIE DROGI
WZD£U¯ LINII LASU NA UL. LENEJ

Stan obecny

Tak by³o...

O potrzebie remontu drogi gruntowej, biegn¹cej
wzd³u¿ linii lasu na ul. Lenej w Nowogardzie, nie trzeba
by³o nikogo przekonywaæ, zw³aszcza mieszkañców bloków SM Gardno. To oni codziennie musieli zmagaæ siê
z dziurami, chc¹c dojechaæ do parkingu przy swoich

mieszkaniach. Na szczêcie koszmar mieszkañców siê
skoñczy³. By³o to mo¿liwe dziêki wspó³pracy z firm¹
Strabag, która wybudowa³a drogê na terenie naszej strefy. Mo¿e droga nie jest najwy¿szej klasy, ale na pewno
jej stan jest o wiele lepszy ni¿ kiedy.

NOWY PRZEJAZD KOLEJOWY
PRZY UL. BATALIONÓW CH£OPSKICH I CMENTARNEJ
To istny rekord w historii Nowogardu  w odstêpie
dwóch lat dziêki moim zabiegom PKP wyremontowa³o
dwa przejazdy kolejowe w miecie. By³o to mo¿liwe
dziêki dobrze uk³adaj¹cej siê wspó³pracy obecnych
w³adz Nowogardu z dyrekcj¹ PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zak³ad Linii Kolejowych w Szczecinie.
Pierwszym wyremontowanym przejazdem kolejowym by³ ten, w ci¹gu ulic 700-lecia i Bohaterów Warszawy, który oddano do u¿ytku w 2014 roku. Drugi
przejazd kolejowy, biegn¹cy w ci¹gu ulic powiatowych
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 Batalionów Ch³opskich i Cmentarnej, uroczycie
oddano do u¿ytku 10 sierpnia 2016 r.
Przekazany do u¿ytku przejazd wykonany jest w nowej technologii firmy Strail. Opiera siê ona na zast¹pieniu tradycyjnych p³yt betonowych, wytrzyma³ymi p³ytami gumowymi, amortyzuj¹cymi przejazd samochodów
przez szyny. Wyremontowany przejazd ma odwodnienie.
Ci¹g pieszy oddzielony jest od pasów dla aut ci¹g³¹ lini¹.
Koszt remontu to 1 mln 180 tys. z³. Prace budowlane prowadzono przy ci¹g³ym ruchu kolejowym.

Roczne sprawozdanie z dzia³alnoci gminy

INWESTYCJE NA TERENACH SO£ECTW
750 METROWY ODCINEK PRZEZ OLSZYCÊ
14 wrzenia 2016 r. oficjalnie odebra³em 750 metrowy odcinek nowej nawierzchni pokrytej t³uczniem, który
prowadzi przez Olszycê w kierunku D¹browy Nowogardzkiej.
Mieszkañcy od d³u¿szego czasu skar¿yli siê na z³y
stan drogi dojazdowej do ich domów. Niestety nie da³o
siê tutaj po³o¿yæ asfaltu, bowiem by³aby to wielomilionowa inwestycja, ale mylê, ¿e te 110 tys. z³, które
wspólnie z Rad¹ Miejsk¹ wydalimy bêdzie wystarczaj¹ce, jak na potrzeby kilku rodzin. Dziêki tej inwestycji
rozwi¹zalimy kolejny ju¿ problem drogowy na terenie
naszej gminy. T³uczeñ, który w miarê u¿ytkowania drogi
bêdzie siê jeszcze ubija³, zosta³ na pocz¹tku uwa³owany.
Dodatkowo wykonano zatoczkê u³atwiaj¹c¹ mijanie siê

pojazdów. Inwestycjê tê wykona³a nowogardzka firma
AZBUD.

PIERWSZY KROK DO PLACU ZABAW W KONARZEWIE
W imieniu Gminy Nowogard, w dniu 9 czerwca 2016
r., przekaza³em umow¹ u¿yczenia So³ectwu Konarzewo, reprezentowanemu przez so³tys Dorotê Denda³,
dzia³kê 16/1 o powierzchni 778 m2 z przeznaczeniem na
lokalizacjê placu zabaw i ma³ego boiska. Umowa u¿yczenia zosta³a podpisana na okres 10 lat, tj. do 8 czerwca 2026 r.
Gmina Nowogard dokona³a zakupu tej nieruchomoci
niezabudowanej, w celu lokalizacji placu zabaw dla dzieci z so³ectwa Konarzewo, od Agencji Nieruchomoci
Rolnej. Podpisany zosta³ stosowny akt notarialny i dzia³ka za kwotê 24.100 z³ sta³a siê w³asnoci¹ gminn¹. Problemem w Konarzewie by³o to, ¿e Gmina na terenie
so³ectwa nie posiada³a ¿adnego gruntu, na którym móg³by powstaæ plac zabaw, st¹d te¿ moja decyzja, aby zakupiæ odpowiedni grunt. By³ to pierwszy krok do powstania na terenie tego so³ectwa placu zabaw. Dzisiaj pro-

blem ten przesta³ istnieæ. Przed So³ectwem czekaj¹ wiêc
kolejne zadania - zaprojektowanie ww. obiektów, a w
dalszej konsekwencji ich wybudowanie.

PLAC ZABAW W CZERMNICY
W ubieg³ym roku Fundacja Aviva og³osi³a trzeci konkurs grantowy To dla mnie wa¿ne. Jego celem by³o
dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych, które wspieraj¹ rodziców w wychowaniu dzieci. Do konkursu
swoj¹ inicjatywê Pokoloruj im dzieciñstwo zg³osili
mieszkañcy Czermnicy, którzy chcieli stworzyæ w swojej wsi plac zabaw. Wziêcie udzia³u w konkursie op³aci³o siê. So³ectwo otrzyma³o 14.000 z³ dofinansowania
z fundacji. Resztê pieniêdzy przeznaczono z bud¿etu
gminy Nowogard. Ca³kowita wartoæ inwestycji wynios³a 58.989 z³. Powsta³ nowy plac zabaw, którego
otwarcia dokona³em oficjalnie 11 sierpnia 2016 r.
Inwestycja ta powsta³a dziêki inicjatywie i pomys³owi samych mieszkañców. Teren pod plac zabaw, na
którym zainstalowano trzy wie¿e, cztery zje¿d¿alnie,
www.nowogard.pl

ciankê wspinaczkow¹ oraz przejcie tunelowe, udostêpni³o Nadlenictwo Nowogard.
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INWESTYCJE NA TERENACH SO£ECTW
DOTACJA NA REMONT KOCIO£A W WO£OWCU
Koció³ filialny p.w. w. Marcina w Wo³owcu wpisany
jest do rejestru zabytków i stanowi istotn¹ czêæ dziedzictwa
kulturowego naszego regionu i gminy Nowogard. Obrazuje
charakterystyczny przyk³ad XIX wiecznej zabudowy szachulcowej naszych ziem. Nale¿y do parafii p.w. Chrystusa
Króla w Sikorkach.
W dniu 4 sierpnia 2016 r., podpisa³em umowê na przekazanie dotacji, w ramach której zosta³ wykonany remont
dachu wie¿y kocio³a, obejmuj¹cy wymianê pokrycia dachowego i za³o¿enie nowych rynien. Dziêki dotacji z gminy Nowogard w wysokoci 9.950 z³ , która stanowi 50 %
kosztów oraz rodkom w³asnym parafii mo¿liwe by³o wykonane prac konserwotorsko- remontowych. Ze wzglêdu
na proces degradacji konstrukcji wie¿y i zamakanie elewacji fasady kocio³a prace te by³y niezbêdne do wykonania.
To ju¿ kolejny zabytek zlokalizowany na naszym terenie,
któty przy wsparciu finansowym gminy Nowogard zosta³

zabezpieczony przed zniszczeniem i zachowany dla przysz³ych pokoleñ.

OWIETLENIE DROGOWE
W STRZELEWIE
Zakoñczy³y siê prace zwi¹zane z rozbudow¹ owietlenia drogowego w miejscowoci Strzelewo.
Zakres robót obejmowa³ opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej rozbudowy owietlenia oraz
monta¿u kolejnych lamp. Wykonawc¹ robót by³o Przedsiêbiorstwo Us³ugowo Handlowe.

NOWA WIATA W B£OTNIE
Wspólne dzia³anie mieszkañców B³otna i w³adz Nowogardu jest wietnym przyk³adem na poparcie tezy, ¿e
razem mo¿na wiêcej. Mieszkañcy mieli bowiem pomys³ i chêci na wybudowanie wiaty na swoim boisku.
Z prob¹ o wsparcie finansowe zwrócili siê do mnie, ja ich
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pomys³ popar³em i pomog³em. W dniu 22 padziernika
2016 r., mog³em oficjalnie, na zaproszenie so³tys Danuty
Nowak, dokonaæ odbioru inwestycji. Dziêkujê mieszkañcom za wspóln¹ pracê.

Roczne sprawozdanie z dzia³alnoci gminy

INWESTYCJE NA TERENACH SO£ECTW
LIKWIDACJA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO
31 maja 2016 r., zakoñczy³ siê pierwszy etap likwidacji Barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Nowogard.
Procesem chemicznym likwidacji tej niebezpiecznej roliny objêto blisko 4 ha powierzchni dzia³ek, zarówno
gminnych, Nadlenictwa Nowogard, jak i prywatnych.
Opryski przeprowadzi³a firma Bioverde.
Na usuwanie barszczu uzyska³em dotacjê z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie w wysokoci 4.213,04 z³.

REMONT WIETLICY W GRABINIE

Tak by³o...

W padzierniku 2016 r., uczestniczy³em w uroczystym otwarciu nowo wyremontowanej wietlicy. By³a to
okazja podziêkowania tym wszystkim, którzy przyczynili
siê do remontu wietlicy, zarówno osób skierowanych
przez Urz¹d Pracy jak i Zak³ad Karny oraz koordynuj¹cego prace Jaros³awa Ho³ubowskiego, ale przede
wszystkim samych mieszkañców Grabina wraz z so³tys
Agnieszk¹ Paradowsk¹, bowiem to g³ównie dziêki ich
pracy wietlica jest dzi miejscem gdzie mieszkañcy
mog¹ wspólnie spêdziæ wolny czas. Niema³¹ w tym rolê
odegrali równie¿ radni poprzedniej kadencji: wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej Mieczys³aw Laskowski,
radny Jerzy Kubicki (równoczenie so³tys z Karska),
którzy tak d³ugo i skutecznie zabiegali o rozpoczêcie
remontu.
Zakres prac obejmowa³
- wymianê instalacji elektrycznej wewnêtrznej w budynku wietlicy na sali g³ównej oraz w zapleczu kuchennym,
- wykonanie nowego owietlenia w pomieszczeniach
(sali du¿ej i zaplecza kuchennego),
- zamontowanie nowych gniazd i opraw owietleniowych,
www.nowogard.pl

Stan obecny

- wykonanie owietlenia awaryjnego,
- zamontowanie nowej tablicy rozdzielczej z oddzielnymi zabezpieczeniami dla ka¿dego obwodu instalacji.
Wykonano remont pokrycia dachu wraz z budow¹
nowego komina. Zakres prac obejmowa³:
- wymianê istniej¹cego pokrycia z p³yt cementowoazbestowych na nowe pokrycie z blachodachówki w iloci ca. 175 m2,
- naprawê czêciow¹ konstrukcji dachu,
- wykonanie izolacji przeciwwiatrowej,
- wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych,
- wymianê ³at drewnianych,
- monta¿ wiatrownic bocznych,
- monta¿ pasów nadrynnowych i innych obróbek z
blachy stalowej powlekanej w kolorze blachodachówki,
- monta¿ rynien i rur spustowych z blachy stalowej
ocynkowanej,
- wykonanie obróbek blacharskich,
- budowê komina,
- wykonanie dojcia do komina  monta¿ stopni kominiarskich, monta¿ wywietrzaków dachowych  szt.3,
- wykonanie podbitki okapów wraz z pomalowaniem.
W 2016 r. zosta³a wykonana dodatkowo dokumentacja projektowa na ogrzewanie w wietlicy w Grabinie.
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GMINA NOWOGARD MIESZKAÑCOM

NOWE MIESZKANIA KOMUNALNE

O w³asnym mieszkaniu marzy wielu z nas. Wychodz¹c naprzeciw tym potrzebom, podj¹³em w roku 2014
decyzjê, o wybudowaniu nowego budynku komunalnego. Wybudowany dzi dom wielorodzinny to 6 mieszkañ
jednopokojowych o pow. od 34 do 38 mkw. (w tym
jedno dla osoby niepe³nosprawnej), 5 mieszkañ dwupokojowych o pow. 46 mkw. i jedno trzypokojowe o pow.
55 mkw. Ca³y budynek to 500 mkw. Prace budowlane
trwa³y od grudnia 2014 roku do kwietnia 2016 roku.
Ca³kowita wartoæ inwestycji to ok. 1 mln 400 tys.,
w tym przygotowanie dokumentacji i roboty budowlane, które sfinansowano z bud¿etu gminy i dofinansowania w 30% przez Bank Gospodarstwa Krajowego
(BGK). 9 sierpnia, dwanacie osób otrzyma³o klucze do
nowo wybudowanych mieszkañ komunalnych.
Przy nowym domu wybudowano równie¿ parking,
owietlenie oraz teren zielony z ³aweczkami. ciany
budynku wykonano z pustaków porotherm, ocieplony
12 cm styropianem. Stropy ¿elbetowe ocieplono we³n¹
mineraln¹. Kominy wykonano z ceg³y klinkierowej.
Ka¿de mieszkanie wyposa¿one w osobne przy³¹cze
gazu, wody, pr¹du, ka¿de te¿ ma samodzielny piecyk
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gazowy. Mam nadziejê, ¿e w czasie trwania tej kadencji uda mi siê rozpocz¹æ budowê kolejnego budynku,
aby w nastêpnej kadencji móc go przekazaæ kolejnym
mieszkañcom naszej gminy. Jestem przekonany, ¿e
tego rodzaju dzia³alnoæ budownictwa komunalnego
i socjalnego nale¿y kontynuowaæ.

Roczne sprawozdanie z dzia³alnoci gminy

GMINA NOWOGARD MIESZKAÑCOM
KONKURS WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Naj³adniejsza elewacja i naj³adniejsze otoczenie
budynków wielorodzinnych w 2015 r.
29 wrzenia 2016 r. w Urzêdzie Miejskim w Nowogardzie rozstrzygniêta zosta³a pi¹ta edycja Konkursu
Wspólnot Mieszkaniowych (WM) na Naj³adniejsz¹
elewacjê i naj³adniejsze otoczenie budynków wielorodzinnych w 2015 r.. Do rywalizacji, w której przewidziano nagrody finansowe, zg³osi³y siê trzy wspólnoty:
Waryñskiego 1, Waryñskiego 4 oraz Bohaterów Warszawy 69.
W komisji oceniaj¹cej wygl¹d poszczególnych budynków wielorodzinnych znaleli siê: Krzysztof Kolibski
(przewodnicz¹cy), Tadeusz Fiejdasz, Pawe³ Krug³y,
Agnieszka Warkalewicz (cz³onkowie) oraz Danuta Dolega (sekretarz komisji). Po wizji w terenie poszczególnym
wspólnotom przyznawano punkty od 0 do 20.
Nagrody odebrali osobicie przedstawiciele Wspólnot.
Wyró¿nienia i bony na 1000 z³ otrzyma³y: WM Waryñskiego 1  15 pkt. (skupiaj¹ca 15 mieszkañ) oraz WM Waryñ-

www.nowogard.pl

Nagroda g³ówna - 10.000 z³
dla WM Bohaterów Warszawy 69
skiego 4  14 pkt. (7 mieszkañ). Nagrodê g³ówn¹, czyli
10.000 z³ wygra³a WM Bohaterów Warszawy 69  16 pkt.
(skupiaj¹ca 24 mieszkania).
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GMINA NOWOGARD MIESZKAÑCOM

NAJ£ADNIEJSZA
ARAN¯ACJA
WI¥TECZNA 2015
W dniu 12 listopada 2015 r., og³osi³em konkurs pod
nazw¹ Naj³adniejsza Aran¿acja wi¹teczna 2015,
który zosta³ rozstrzygniêty 20 stycznia 2016 r.
Celem konkursu by³o podkrelenie nastroju wi¹t
Bo¿ego Narodzenia i Nowego roku oraz docenienie
wszystkich mieszkañców, którzy od lat zdobi¹ swoje
posesje.
Do konkursu przyst¹pi³o wielu mieszkañców, którzy
z chêci¹, pomys³em oraz wysi³kiem nadali wiêtom radosnego nastroju.
Komisja Konkursowa w osobach: Krzysztof Kolibski, Tadeusz Fiejdasz, Joanna Krêpa kieruj¹c siê wra¿eniami estetycznymi, oryginalnoci¹, indywidualnoci¹ oraz atrakcyjnoci¹ aran¿acji, nawi¹zuj¹c¹ do tradycji wi¹teczno-noworocznej dokona³a oceny.
Wy³oniono zwyciêzców: Justynê i Jana Koz³owskich, którzy otrzymali nagrodê g³ówn¹  bon pieniê¿ny
o wartoci 3000 z³ oraz przyznano dwa wyró¿nienia dla:
Daniela Keck i Zbigniewa Myszewskiego w postaci
bonów pieniê¿nych o wartoci 500 z³. Pañstwo Koz³owscy poinformowali, ¿e podjêli decyzjê, aby swoj¹
nagrodê przekazaæ na konto Fundacji Z³otowianka jako
darowizna na rzecz Micha³a Urtnowskiego, nowogardzianina, który 1 lipca 2015 na treningu, w wyniku nieszczêliwego upadku, dozna³ wstrz¹su mózgu oraz z³a-
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I miejsce - Justyna i Jan Koz³owscy

mania krêgos³upa na odcinku piersiowym miêdzy 6 -7
krêgiem, uszkadzaj¹c przy tym równie¿ rdzeñ krêgowy.
***
Wszystkie aran¿acje zas³ugiwa³y na uznanie. Niemniej jednak Komisja musia³a wskazaæ aran¿acje jej
zdaniem najciekawsze.
W kategorii balkon w budynkach wielorodzinnych
ze wzglêdu na tylko jedno zg³oszenie komisja na podstawie § 5 pkt 5 regulaminu konkursu odst¹pi³a od przyznania punktacji w zwi¹zku z brakiem mo¿liwoci dokonania obiektywnej oceny.

Roczne sprawozdanie z dzia³alnoci gminy

FUNDUSZE UNIJNE
FUNDUSZE POZYSKANE PRZEZ BURMISTRZA NOWOGARDU
W LATACH 2011 - 2016

18.180.410 z³

(STAN NA DZIEÑ 12.12.2016)
W LATACH 2014-2016 POZYSKANO RODKI NA NASTÊPUJ¥CE PROJEKTY:

1. Dofinansowanie w wysokoci 3.051.802 z³
od Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego na sieæ wodno-kanalizacyjn¹ na terenie nowogardzkiej podstrefy ekonomicznej oraz utworzenie
doradztwa zawodowe dla uczniów szkó³ gimnazjalnych na terenie gminy Nowogard.
2. Dofinansowanie w wysokoci 292.643 z³ z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 - 2020 na Przebudowê drogi w miejscowoci
Olchowo od kocio³a do jeziora.
3. Dofinansowanie w wysokoci 965.000 z³
Przebudowa skrzy¿owania drogi nr 106 ul. Ksiêcia Józefa Poniatowskiego i drogi nr 144 ul. Bohaterów Warszawy w m. Nowogard na rondo.
4. Dofinansowanie w wysokoci 1.304.686 z³
od Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
umo¿liwiaj¹ca rozdzia³ sieci ogólnosp³awnej na
sieæ kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w Nowogardzie.
5. Dofinansowanie projektu: Budowa drogi
gminnej, dojazdowej do obszaru inwestycyjnego w
obrêbie Wojcieszyn-Miêtno, Gmina Nowogard,
1.478.420,93 z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 2019 Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
6. Dotacja celowa z bud¿etu pañstwa na pomoc
w formie dofinansowania zakupu podrêczników do
kszta³cenia ogólnego, w tym podrêczników i materia³ów edukacyjnych do kszta³cenia specjalnego
lub podrêczników do kszta³cenia w zawodach, dopuszczonych do u¿ytku szkolnego przez ministra
w³aciwego do spraw owiaty i wychowania w ramach Rz¹dowego programu pomocy uczniom
Wyprawka szkolna w wysokoci 46.205 z³.
7. Dotacja celowa z bud¿etu pañstwa na dofinansowanie zakupu ksi¹¿ek niebêd¹cych podrêcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rz¹dowewww.nowogard.pl

go program wspierania w 2015 r. organów prowadz¹cych szko³y podstawowe i szko³y artystyczne
realizuj¹ce kszta³cenie ogólne w zakresie szko³y
podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowañ uczniów przez promocje czytelnictwa wród
dzieci i m³odzie¿y - Ksi¹¿ki naszych marzeñ w
wysokoci 2.300 z³.
8. Dofinansowanie w wysokoci 210.440 z³ z
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego na dalsz¹ realizacjê projektu unijnego pod tytu³em Szko³y Nowogardzkiej Gminy na Edukacyjne Wy¿yny.
9. Dofinansowanie w wysokoci 338.081,19 z³
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych edycja: droga do Orlika.
10. Dofinansowanie w wysokoci 33.700 z³ z
Ministerstwa Finansów przeznaczone na dofinansowanie nowogardzkich szkó³ w zakresie wyposa¿enia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej.
11. Dofinansowanie zakupu nowego wozu stra¿ackiego dla OSP B³otno w wysokoci 75.000 z³ z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
12. Program Operacyjny Kapita³ Ludzki - w ramach konkursu, Dzia³anie 9.1, Poddzia³anie 9.1.2
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostêpie do edukacji oraz zmniejszanie ró¿nic w jakoci us³ug edukacyjnych. Kwota
dofinansowania ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego - 2.637.140 z³.
13. Dofinansowanie zajêæ z jêzyka angielskiego
w szkole podstawowej w B³otnie w kwocie 16.000 z³.
Projekt Around the World in Eighty Hours realizowany jest w ramach Programu Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci ENGLISH T E ACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.
14. Dofinansowanie w wysokoci 749.359,56 z³
(Cd. na str. 20)
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(Cd. ze str. 19)

z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
budowy nowego budynku komunalnego.
15. Dofinansowanie w wysokoci 400.000 z³ z
Urzêdu Marsza³kowskiego na zakup nowego wozu
stra¿ackiego dla OSP B³otno.
Ogó³em przez ponad 6 lat, za mojej pierw-

szej kadencji, jak i za obecnie trwaj¹cej drugiej (2011  2016), powsta³y w sumie 34 projekty, na które uda³o mi siê pozyskaæ rodki zewnêtrzne przekraczaj¹ce kwotê ogóln¹ ponad
18 milionów. I to nie jest koniec. Powstaj¹ kolejne projekty, na które równie¿ bêdê podejmowa³ starania w pozyskiwaniu kolejnych funduszy w tym i unijnych.

Szanowni Mieszkañcy Gminy Nowogard,
W ramach niniejszego sprawozdania nie by³em
w stanie uj¹æ wszystkich spraw, którymi zajmowa³
siê w minionym roku samorz¹d gminy. Przedstawi³em wiêc tylko te najwa¿niejsze, maj¹ce najistotniejszy wp³yw na rozwój gminy i ¿ycia jej mieszkañców.
Dziêkujê Mieszkañcom gminy Nowogard za ich
pomys³y oraz inicjatywy, które zg³aszali. Realizacja tych¿e zadañ nie by³aby mo¿liwa bez wsparcia
m.in. p³k Jerzego Dudzika - dyrektora Zak³adu
Karnego w Nowogardzie, Ma³gorzaty Bernackiej
- dyrektor nowogardzkiej filii Powiatowego
Urzêdu Pracy w Goleniowie, wszystkich pracowników Urzêdu Miejskiego oraz jednostek gminy:
ZBK, OPS, ZEAS, Domu Kultury i Biblioteki oraz
spo³ecznie pracuj¹cych so³tysów, którym serdecznie dziêkujê za kompetencje, zaanga¿owanie i
wspó³pracê. Dziêkujê równie¿ radnym Rady Miejskiej w Nowogardzie oraz radnym Rady Powiatu
w Goleniowie, którzy wsparli Pañstwa oraz moje
inicjatywy.
W roku 2017 i kolejnych zamierzam kontynuowaæ prace m.in. zwi¹zane z:
- przebudow¹ placu Wolnoci,
- rewitalizacj¹ jeziora i terenów wokó³ jeziora,
- uzbrojeniem strefy ekonomicznej i ci¹gniêciem do niej inwestorów,
- popraw¹ infrastruktury drogowej w gminie,
- remontem i modernizacj¹ gminnych obiektów
u¿ytecznoci publicznej (szpitala, szkó³, przedszkoli, wietlic),
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- popraw¹ ¿ycia codziennego mieszkañców so³ectw Gminy Nowogard.
Czeka nas jeszcze wiele do zrobienia. Dziêki wysi³kom i solidnej pracy samorz¹du, zakres zadañ w
poszczególnych obszarach bêdzie sukcesywnie realizowany na miarê mo¿liwoci bud¿etu gminy Nowogard.
Pragnê zapewniæ, ¿e wszystkie zg³aszane przez
Pañstwa problemy, s¹ i bêd¹ dla mnie wa¿ne i nie
bêdê szczêdzi³ wysi³ków, aby je skutecznie rozwi¹zywaæ.
Z powa¿aniem
Robert Czapla
Burmistrz Nowogardu

