SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI GMINY
W LATACH 2014-2018
Szanowni Mieszkańcy
Gminy Nowogard
Za nami 4 lata ważnych zmian w Gminie Nowogard. Był to okres wytężonej pracy dla całego samorządu, czas realizacji wielu inwestycji, remontów, budowy nowych dróg, budynków i modernizacji tych już istniejących.
Działania podejmowane przeze mnie wraz ze współpracownikami, były
odpowiedzią na Państwa potrzeby. Efekty naszej wspólnej pracy możecie
Państwo zobaczyć na co dzień na ulicach, placach zabaw, w parkach, budynkach gminnych, oświatowych, w świetlicach i na drogach wiejskich –
słowem: wszędzie tam, gdzie toczy się życie.
Nasza gmina z roku na rok rozwija się coraz bardziej. Każdy z Mieszkańców, czy w mieście, czy na wsi, może z tego rozwoju korzystać. Konsekwentnie rozwijamy strefę ekonomiczną. W ubiegłym roku wprowadziliśmy do niej pierwszego, dużego inwestora – firmę Press Glass. Wybudował on właśnie za kwotę blisko 120.000.000 zł nową fabrykę, w której pracę
znalazło ponad 320 Mieszkańców gminy. To oznacza zmniejszenie bezrobocia na naszym terenie, zwiększenie
zamożności nowogardzkich rodzin, to także dalszy rozwój ekonomiczny gminy.
W trosce o zdrowie najmłodszych naszych Mieszkańców, podjąłem się dalszej modernizacji nowogardzkiego szpitala. Wyremontowaliśmy „starą” część szpitala, gdzie przenieśliśmy oddział pediatryczny.
Również nowogardzkie przedszkola i szkoły są systematycznie remontowane, dzięki czemu dzieci i młodzież
mają coraz lepsze warunki do nauki. Nasi Mieszkańcy, niezależnie od wieku, mogą cieszyć się wypoczynkiem
nad nowogardzkim jeziorem, gdzie stale ulepszamy stan alejek, parków i obiektów małej architektury.
Poniżej przedstawiam Państwu, w formie skróconej, najważniejsze inwestycje, które dla Państwa zrealizowałem w latach 2014 – 2018.
Robert Czapla
Burmistrz Nowogardu
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Duma Nowogardu –
nasz gminny szpital
W roku 2016 zakończyliśmy remont tzw. „starej”
części szpitala. Nie byłoby to jednak możliwe bez
wsparcia finansowego ze strony lokalnych przedsiębiorców: Magdaleny i Mariusza Koniecznych, Bożeny
i Roberta Mieleńczuków oraz państwa Beaty i Zbigniewa Piątaków. Dzięki ich wsparciu, możliwe było
przeniesienie oddziału dziecięcego, znajdującego się
wcześniej w budynku u zbiegu ulic Wojska Polskiego
i Traugutta. Nowe przestronne sale, a przede wszystkim więcej łóżek – tak wygląda nowy oddział, gdzie

leczone są dzieci. Inwestycja była imponująca. Obejmowała kompleksową przebudowę, w wyniku czego
zmianie uległ cały układ pomieszczeń. Nowy oddział
składa się z dziewięciu sal, w których znajduje się
15 łóżek, w tym sale jednoosobowe dla matek, które
przebywają z dziećmi podczas pobytu na oddziale. Ponadto znajduje się tu m. in. izolatka, pokój zabiegowy,
punkt pielęgniarski, pokój ordynatora, pokój lekarzy
z łazienką dla personelu, kuchnia, łazienki, jadalnia-świetlica oraz wiele innych pomieszczeń. Wartość tej
inwestycji to ponad 260.000 zł.
7 listopada 2016 r., oddany został do użytku nowy
sterylizator. Zadaniem tego urządzenia jest likwidacja
drobnoustrojów (w tym wirusów) m. in. z zestawów
narzędzi służących do przeprowadzania operacji.
Nowy sterylizator zakupiony został w czerwcu
za 300 tys zł. Był to jeden z ostatnich etapów wyposażenia szpitala.
Cała „linia” sterylizatora składa się z kilku pomieszczeń i podzespołów umiejscowionych na powierzchni
około 200 m2.
Przed nami, w dalszej kolejności, wymiana okien
w laboratorium oraz termomodernizacja „starej” bryły
i budynku laboratoryjnego.

www.nowogard.pl
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Nowogardzka
Strefa Ekonomiczna
Do prac związanych z utworzeniem w Nowogardzie
strefy ekonomicznej, przystąpiłem wraz z moimi współpracownikami już na początku mojej I kadencji (2011 r.).
Setki spotkań, wielogodzinnych rozmów i zabiegania
z naszej strony doprowadziły do tego, że ostatecznie
została ona utworzona w roku 2013. To był impuls dla
nas do dalszego działania. Aby zachęcić potencjalnych
inwestorów, podjąłem decyzję o uzbrojeniu strefy.
Zleciłem więc przygotowanie projektów na drogę wewnętrzną oraz na sieć wodno-kanalizacyjną i niezwłocznie przystąpiliśmy do ich realizacji. Już w październiku
2016 roku oddałem do użytku drogę dojazdową do strefy dla pojazdów ciężarowych, na którą pozyskałem dofinansowanie w kwocie blisko 1,5 mln zł od Wojewody

Zachodniopomorskiego. Następnie dzięki pozyskanym
od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
blisko 2 mln zł, mogłem podpisać umowę na na budowę
sieci wodno-kanalizacyjnej w strefie.
Podejmowane przeze mnie decyzje w ostateczności
spowodowały, że pod koniec 2017 roku pozyskaliśmy
do nowogardzkiej strefy inwestora, który stworzył 320
miejsc pracy – firmę Press Glass. Nie była to jednak
pierwsza firma, którą udało mi się ściągnąć w ostatnim
czasie do Nowogardu. Dodatkowe 70 nowych miejsc
pracy, uruchomione zostało przez duńską firmę Graphic West, która dzięki naszej pomocy, postanowiła
właśnie w Nowogardzie otworzyć swój zakład. Firma
Hjort Knudsen, producent mebli, który również postanowił w Nowogardzie uruchomić swoją
produkcję, zatrudnia około 50 naszych
Mieszkańców. Łącznie udało mi się stworzyć 450 nowych miejsc pracy. Jednak to
nie jest koniec, bowiem trwają rozmowy
z kolejnymi inwestorami, zainteresowanymi tworzeniem nowych miejsc pracy na
terenie gminy Nowogard.

www.nowogard.pl
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Ścieżka dookoła jeziora
Od wielu lat podejmowałem starania, aby budowa długo oczekiwanej przez Mieszkańców ścieżki dookoła jeziora, mogła ruszyć. Najpierw
wyremontowane
zostały
wszystkie alejki nad jeziorem
w części miejskiej. Kolejnym
etapem było zaprojektowanie
ścieżki od ul. Kilińskiego, przez
teren DPS, „dziką plażę” do ul.
Promenada. Pod koniec roku
2016 projekt był już gotowy.
Wykupione zostały też grunty
pod ścieżkę od ich właścicieli,
jednak rada nie zgodziła się na
jej realizację, przez co inwestycja ta była opóźniona. Pomimo to udało mi się pozyskać
od Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego dofinansowanie na ścieżkę w kwocie blisko 3 mln zł i prace mogły w końcu ruszyć. Realizują
je dwie nowogardzie firmy:
PRD NOWOGARD S.A. oraz
ADN NOWOGARD.
Zakończenie
wszystkich
prac powinno nastąpić do dnia
25 października 2018 roku.
W przyszłym roku chciałbym
dokończyć fragment ścieżki,
który biegnie przez teren DPS.

www.nowogard.pl
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Aktualnie zakończyliśmy budowę jednego z najtrudniejszych odcinków ścieżki dookoła jeziora. Wykonała go firma Dro-Most. Rozpoczęte wiosną br. prace
przy odcinku w okolicy tzw. „dzikiej plaży” zaliczono
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do jednego z trudniejszych w realizacji. Nawierzchnię o szerokości 2 metrów i długości ok. 300 metrów
wypełniono kilkuwarstwowym, ubitym kruszywem
w technologii hansegrand (przyjaznym dla środowiska).

Remont alejek spacerowych
Od początku II kadencji (2014-2018) kontynuowałem remont alejek w pobliżu jeziora m. in.: na odcinku od fontanny w stronę restauracji „Neptun” o łącznej powierzchni 1250 m2, na terenie zieleni przy
ul. Waryńskiego (przy siłowni na świeżym powietrzu) o łącznej powierzchni 229 m2. Wyrównano i wzmocniono konstrukcję istniejących
alejek, ustawiono nowe obrzeża betonowe przy krawędziach alejek
oraz położono nową nawierzchnię asfaltową.

www.nowogard.pl
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Rondo u zbiegu ulic Poniatowskiego
i Bohaterów Warszawy
W 2016 r. oddaliśmy do użytku nowo wybudowane rondo przy ulicach Księcia Józefa Poniatowskiego
i Bohaterów Warszawy w Nowogardzie. W ramach inwestycji przebudowano chodniki, oświetlenie oraz sieć
wodno-kanalizacyjną, gazową i energetyczną, w tym
wodociągową i energetyczną.

Realizacja tej inwestycji była możliwa dzięki mojemu porozumieniu z Marszałkiem Województwa
Zachodniopomorskiego. Uzgodniliśmy, że będziemy
współfinansować zadanie po 50% wartości robót. Wykonawcą ronda, za blisko 1.3 mln zł, była firma PRD
NOWOGARD S.A.

Nowe mieszkania komunalne
W czerwcu 2016 r., oddałem do użytku nowy budynek z mieszkaniami komunalnymi. Wykonawcą była
nowogardzka firma Techno – Invest.
Każde z mieszkań posiada m. in.: wiatrołap, wydzieloną
kuchnię oświetloną światłem dziennym oraz pomieszczenie gospodarcze. Wybudowaliśmy sześć mieszkań jedno-

pokojowych (w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej),
pięć mieszkań dwupokojowych i jedno mieszkanie trzypokojowe. Całkowity koszt inwestycji to 1.280.000 zł, z tego
30% pozyskałem ze środków zewnętrznych (384.000 zł
z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie).
Całkowita powierzchnia mieszkalna to 499,3 m2.

www.nowogard.pl
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Remont świetlicy w Grabinie
W 2016 roku, odebrałem nowo wyremontowaną
świetlicę w Grabinie. Prace remontowe przeprowadzone zostały wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz.
Wymieniliśmy instalację elektryczną wewnątrz budynku świetlicy, na sali głównej oraz na zapleczu kuchennym. Wykonaliśmy ponadto remont pokrycia dachu

wraz z budową nowego komina. Zleciłem również
wykonanie dokumentacji i montaż instalacji centralnego ogrzewania wraz z pompą wodną.
8 lipca 2017 r. dokonałem odbioru i przekazania do
użytku nowej kotłowni. Zainstalowany w świetlicy system grzewczy kosztował w sumie około 44,5 tys zł.

Tak było

Tak jest

Remont szkoły w Błotnie
Zleciłem przeprowadzenie remontu Szkoły Podstawowej w Błotnie. W ramach prac wykonano szpachlowanie oraz malowanie: biblioteki, sali komputerowej,
6 toalet, korytarzy, holu głównego szkoły, 2 klatek
schodowych, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora,
a także szatnię i pomieszczenia piwniczne. W tym
jeszcze roku planuję rozpoczęcie termomodernizacji
budynku szkolnego w Błotnie.

www.nowogard.pl
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Nowa droga w Olchowie
W roku 2017 dokonałem odbioru nowej drogi
w Olchowie, prowadzącej od miejscowego kościoła
w kierunku jeziora. Długość nowo wybudowanej drogi
to blisko pół kilometra, zaś szerokość 3,5 do 4,5 metra.
Oprócz asfaltu, wybudowane zostały chodniki, zjazdy
do posesji. Wykonane zostało oznakowanie poziome

i pionowe oraz przebudowano wpusty kanalizacji deszczowej. Wykonawcą inwestycji była firma PRD NOWOGARD S.A. za kwotę ponad 0,5 mln zł, z czego blisko
300 tys. zł stanowiły pozyskane przeze mnie środki
zewnętrze.

Tak było

Tak jest

Tak jest

Tak jest

Remont dróg na terenie sołectw
Jesienią ubiegłego roku, wraz z mieszkańcami i lokalnymi przedsiębiorcami wykonaliśmy remont drogi
powiatowej Struga – Wołowiec – Żabowo do skrzyżowania z drogą powiatową
Truskolas – Nowogard.
Z inicjatywą remontu
drogi wystąpili w roku 2016
mieszkańcy wsi Wierzchy,
Szczytniki i Wołowiec, którzy wraz z przedsiębiorcami posiadającymi w tym
rejonie swoje firmy, zadeklarowali wykonanie prac
remontowych na drodze
stanowiącej jedyny dojazd
do zakładów pracy, dających zatrudnienie wielu
mieszkańcom okolicznych
wsi. Gmina na ten cel zakupiła 1000 ton kruszywa i frezu, zaś powiat na drogę przeznaczył 100 ton kruszywa.

Przy wsparciu sołtysów i mieszkańców wsi, mogliśmy również wyremontować, za pomocą kamienia
i frezu asfaltowego, doraźne około 43 odcinków
innych dróg. Remonty wykonaliśmy w 20 miejscowościach: Karsku, Olchowie, Gardnej, Jarchlinie,
Dąbrowie, Wyszomierzu,
Czermnicy,
Świerczewie
Kulicach, Strzelewie, Błotnie, Wojcieszynie, Długołęce, Żabówku, Wierzchach,
Wołowcu i Nowogardzie.
Wszystkim zaangażowanym Mieszkańcom, sołtysom i przedsiębiorcom,
którzy własnymi siłami i na
własny koszt, poprawiali
stan naszych dróg, chciałbym w tym miejscu jeszcze raz
bardzo serdecznie podziękować.

www.nowogard.pl
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Wierzchy mają świetlicę
W 2017 r. w Wierzchach przekazałem wyremontowany budynek świetlicy do użytku mieszkańców.
Został on kompleksowo wyremontowany na potrzeby świetlicowe przez firmę KUGA z Nowogardu. Koszt
inwestycji to 109.800 zł.

Budynek wyposażony został w nowe drzwi i okna.
Wzmocniono ścianę frontową. Wnętrze ocieplono
wełną mineralną, na ścianach natomiast pojawiły się
płyty kartonowo-gipsowe. Budynek otrzymał nową
posadzkę i izolację poziomą. Całość została podzielona
na salę główną, toaletę i aneks kuchenny.

Nowa sala gimnastyczna
przy SP w Długołęce
W czerwcu 2017 roku, w otoczeniu m.in. nauczycieli, uczniów i ich rodziców, uroczyście przekazałem
nową salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej w Długołęce. Uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele czekali
na budowę tej sali blisko 60 lat. Zlecone przeze mnie
roboty budowlane polegały na dobudowie do istnie-

jącego budynku szkoły sali o powierzchni użytkowej
140,48 m2 z prowadzącym do niej nowym wiatrołapem, który łączy salę lekcyjną z istniejącym budynkiem szkoły. Całkowity koszt inwestycji to blisko pół
miliona złotych. Wykonawcą była nowogardzka firma
Techno Invest.

www.nowogard.pl
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Miętno – remont świetlicy
Przeprowadziliśmy prace remontowe pomieszczeń
w budynku świetlicy. Odtworzyliśmy miejsce sanitarne, wyłożono podłogę nową posadzką, odnowiono
ściany oraz sufity we wszystkich pomieszczeniach
(przedsionek, sanitariat, magazynek). Ponadto wymieniliśmy stolarkę drzwiową, odtworzona została instalacja: elektryczna, sanitarna i wodociągowa (wewnętrzna), a także wymieniliśmy zbiornik bezodpływowy,
czyli szambo. Wykonawcą remontu była firma PPHU

KUGA. Wartość prac remontowych to koszt w wysokości 64.300 zł.
Oprócz świetlicy wybudowaliśmy również chodniki
oraz drogę, a teraz budujemy plac zabaw. Na niemal
400 metrach kwadratowych powierzchni wyodrębnione zostaną 2 strefy zabaw: dla dzieci młodszych (3-6
lat) i starszych (6-14 lat). Na placu zabaw staną m. in.
huśtawki, w tym specjalistyczne tzw. „bocianie gniazdo” oraz wieże, bujaki, karuzela, drabinki i linarium.

www.nowogard.pl
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Nowy most w Wołowcu
W listopadzie 2015 roku przekazałem do użytku
nowy most w Wołowcu.
Roboty obejmowały rozebranie starych konstrukcji
mostowych (stalowych oraz żelbetowych) oraz skorodowanych barier stalowych. Następnie ułożona została izolacja, wykonano ustrój nośny płytowy stalowo –
żelbetowy oraz zamontowano stalowe bariery. Roboty
wykonała firma MOSTER za kwotę 30.504 zł.

Chodnik w Karsku
W roku 2016 uczestniczyłem w odbiorze długo oczekiwanego chodnika w Karsku. Jego długość to 1300 m.
Wykonawcą robót była firma BUDPAK, zaś koszt budowy całego chodnika to 320.055 zł brutto. Dzięki podpisaniu przeze mnie porozumienia z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, pozyskałem na ten
cel dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych
kosztów. W ramach realizowanej inwestycji przeprowadzono m.in. roboty z branży drogowej polegające na
wykonaniu nawierzchni chodników i zjazdów z kostki
betonowej, ustawieniu obrzeży i krawężników.

Parkingi za blokami
przy ul. Warszawskiej
W maju 2016 roku dokonałem odbioru przebudowanej wewnętrznej drogi osiedlowej, łączącej ul. Kowalską z ul. Zamkową, a zlokalizowaną za blokami przy
ul. Warszawskiej 13, 14 i Armii Krajowej 51. Łącznik od
ulicy Armii Krajowej do ulicy Warszawskiej wykonano
z kostki typu polbruk - chodniki i drogę - oraz wybudowano kanalizację. Od ul Warszawskiej do ul Kowalskiej
zostało wykonane: korytowanie (wybranie ziemi i wykonanie podbudowy pod nawierzchnie drogi i parkingów),
ustawienie krawężników, na tym zakresie wykonane
są chodniki i droga z kostki, 90 miejsc parkingowych
(w tym 4 dla kierowców niepełnosprawnych), dokonano korekty zieleni i oświetlenia.
Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu
nieograniczonego, była firma KRISTONE. Remont kosztował około 420.000 zł

www.nowogard.pl
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Ulica Szkolna
Zleciłem remont ulicy Szkolnej, stanowiącej łącznik między ulicą Wojska Polskiego, a placem Szarych
Szeregów. W miejsce dotychczasowego zniszczonego chodnika wykonano nowy o łącznej powierzchni

236 m2 z kolorowej kostki brukowej. Zaś na jezdni
(424 m2) ułożono nową nawierzchnię asfaltową
i wzmocniono pobocza. Koszt naprawy tej drogi
wyniósł Gminę 82.312 zł.

Tak było

Tak jest

Remont drogi do Domu Pomocy Społecznej
na osiedlu Smużyny
We wrześniu 2015 r. wyremontowaliśmy drogę
prowadzącą do Domu Pomocy Społecznej Smużyny
(DPS), od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie do zakrętu (była droga powiatowa przejęta aktem notarialnym od Powiatu Goleniowskiego)

i dalej w kierunku do DPS. Firma S-PROBUT Sp.
z o.o. wyremontowała nawierzchnię drogi metodą
powierzchniową tj. utrwaleniu jej emulsją asfaltową
i grysami. Koszt remontu wyniósł 88.540 zł.

www.nowogard.pl
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Nowe oświetlenie drogowe

Zmodernizowaliśmy oświetlenie poprawiając bezpieczeństwo pieszych na terenie miasta Nowogard.
W okresie wiosennym zostały zamontowane nowoczesne oprawy oświetleniowe nad przejściami dla pieszych na ulicach: Księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki oraz Wojska Polskiego. Wykonawcą tej
modernizacji była ENEA Oświetlenie w ramach umowy
o konserwację oświetlenia. W lipcu dokonano modernizacji oświetlenia kolejnych przejść dla pieszych w następujących lokalizacjach: ul. Armii Krajowej - skrzyżowanie z Lipową, ul. Armii Krajowej - przejście w kierunku
przychodni, ul. Warszawska - skrzyżowanie z Kościelną,
ul. Warszawska - skrzyżowanie z Sądową, ul. 700 Lecia
- przejście w kierunku ratusza, ul. Boh. Warszawy - po
obu stronach skrzyżowania z ul. Poniatowskiego, ul.
Boh. Warszawy - skrzyżowanie z ul. Żeromskiego, ul.
3 Maja - skrzyżowanie z Bankową, ul. 3 Maja - skrzyżowanie z Zieloną, ul. 3 Maja - skrzyżowanie z Bat.
Chłopskich, ul. 3 Maja - skrzyżowanie z ul. Fabryczną, ul.
3 Maja - po obu stronach skrzyżowanie z ul. Waryńskiego. Prace wykonała firma „Jastar”za kwotę 23.124 zł.
Ale to nie tylko oświetlenie przejść. To również wymiana i budowa nowych lamp drogowych.
Przy ul. 15 Lutego stanęło 8 nowych słupów
z oświetleniem ledowym. Całość jest połączona z no-

woczesnym systemem sterowania, który zastosowano
m.in. w Gdańsku i Słupsku. Łączny koszt inwestycji to
76 tys. zł. Lampy usytuowane zostały m.in. wzdłuż drogi wojewódzkiej w Kulicach, od przystanku autobusowego do wjazdu do miejscowości.
Całkowita wartość realizacji inwestycji wyniosła
32.366,84 zł.
Nowe oświetlenie ponadto zainstalowane zostało
na ul. Zamkowej (19 lamp), 5 Marca (11 lamp), Norwida i Leśnej (9 słupów oświetleniowych i 10 opraw
ledowych) i na osiedlu Leśna 28 opraw ledowych), Łąkowej i Krótkiej (4 lampy). Nowe oświetlenie pojawiło
się również i w sołectwach: Wojcieszyn oraz Kulice.
Ponadto przy ul. Osiedlowej, na wniosek mieszkańców, zleciłem wykonanie nowego oświetlenia ulicznego. Zaprojektowania i wybudowania podjęła się firma
JASTAR za kwotę 27.675 zł.
W sierpniu br., odebrałem też nowe oświetlenie na
ul. 15 Lutego. Aluminiowe lampy ledowe zamontowano przy drodze i obok garaży. Montaż 7 lamp wykonała, wyłoniona w przetargu firma PHU Jastar. Nowe
oświetlenie na ul. 15 Lutego jest energooszczędne
i sterowane za pomocą systemu Streetlight Vision.
Na te wspomniane przeze mnie inwestycje, Gmina
wydała łącznie ponad 0,5 mln zł.

www.nowogard.pl
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Zagospodarowanie terenu
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie
W roku 2016 dokonałem otwarcia zagospodarowanego terenu przy szkole. Wyremontowane zostały
schody, trybuny wraz z nowymi siedziskami. Starą nawierzchnię zastąpiła nowa z kostki betonowej, a także
powstały tzw. pola do gier dla dzieci. Ponadto została
urządzona zieleń oraz wprowadzono elementy małej
architektury: ławki, stoły do gry w szachy, karmniki dla
ptaków i kosze na odpadki. Wykonawcą prac jest firma
„GIARDINO”. Całkowity koszt wspomnianej inwestycji
to 143.775 zł.

www.nowogard.pl
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Wyremontowana droga do Orlika
19 listopada 2015 r. uczestniczyłem w odbiorze wyremontowanej drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, boisk Orlik i kilku
hurtowni przy ul. Bohaterów
Warszawy oraz do osiedla
domków jednorodzinnych obręb Kulice. Wykonawcą robót
była firma P.P.U.H. SZACH, która została wyłoniona w drodze
przetargu nieograniczonego
za kwotę 676.162 zł. W ramach inwestycji wykonano:
nową nawierzchnię, chodniki,
miejsca parkingowe, pętle do
nawracania autobusów dowożących dzieci do szkoły, oświetlenie drogowe.
Na przebudowę ww. drogi
pozyskałem środki zewnętrzne w wysokości 338.810 zł
(50% kosztów inwestycji).

Nowa droga i nowe parkingi
przy Przedszkolu Nr 3
W 2016 roku dokonałem odbioru drogi dojazdowej
i parkingu przy Przedszkolu nr 3. Zakres robót obejmował: przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej oraz
budowę dalszego jej odcinka o długości 108 mb wraz
z wykonaniem odwodnienia, budowę parkingu przy
przedszkolu na 17 miejsc postojowych (w tym jedno dla osób niepełnosprawnych), budowę chodnika
o szerokości 1,5 m przy parkingu oraz remont istniejącego wjazdu na teren przedszkola, przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 106 (ul. Poniatowskiego)
na istniejącą drogę wewnętrzną, przestawienie ogrodzenia przedszkola oraz wykonanie zabezpieczenia
i przebudowę sieci energetycznej na terenie objętym
inwestycją. Wykonawcą robót była firma BEN-BRUK.
Wartość robót budowlanych wyniósł 200.490 zł.

www.nowogard.pl
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Remont elewacji Przedszkola nr 3

W roku 2015 odebrałem prace remontowe
elewacji Przedszkola nr 3
w Nowogardzie. Wykonane zostało ocieplenie budynku przedszkola, które
w znaczny sposób wpłynęły na ciepło wewnątrz
budynku i znacznie obniżyło koszty ogrzewania. Wszystkie te prace
remontowe wykonywały
osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym (dzięki życzliwości
jego dyrektora), bezrobotni (zgodnie z umową
zawartą z PUP w Goleniowie) oraz osoby pobierające zasiłki z OPS i będące
równocześnie bez pracy
i bez prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych. Dzięki tej współpracy prace remontowe, które przy ogłoszonym przetargu i wyłonieniu firmy remontowej,
kosztowałyby gminę 300 tys. zł, wyniosły zaledwie
100 tys. zł. W ten sposób zaoszczędzone zostało

200 tys. zł. W sumie ocieplono 1600 m2 ścian budynku, wymieniono okna, pomalowano i zabezpieczono
przed wilgocią elewację budynku. Budynek odzyskał
na nowo swój dawny blask.

www.nowogard.pl
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Remont dwóch parkingów
na osiedlu Bema
17 sierpnia 2016 r. dokonałem odbioru dwóch nowo
wybudowanych parkingów na osiedlu Bema. Remonty
zostały przeprowadzone na wniosek mieszkańców.
Remont parkingu znajdującego się przy budynku
mieszkalnym nr 4 polegał na wykonaniu koryta, ustawieniu nowych krawężników i utwardzeniu frezem
asfaltowym natomiast remont parkingu znajdującego
się w drodze równoległej do ul. Generała Józefa Bema

(za przystankiem komunikacji miejskiej) polegał na
wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej
na podbudowie z kruszywa łamanego. Wykonawcą
robót był nowogardzki Zakład Budownictwa Ogólnego
i Utrzymania Dróg „Azbud” wyłoniony w przetargu nieograniczonym na remonty i utrzymanie dróg
w roku 2016. Za wykonanie powyższych prac Gmina
zapłaciła 41.373,17 zł.

www.nowogard.pl
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Remont dachu na Przedszkolu nr 3

pokrycie z papy
termozgrzewalnej wraz z
izolacją podłoża o powierzchni 234 m2.
Ponadto wykonano:
• obróbkę blacharską ogniomurów i kominów,
• obróbkę pokrycia czapek kominowych i koryt dachowych
wraz z izolacją,
• tynkowanie na kominach i ogniomurach,
• demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej.
Wykonawcą prac był Zakład Produkcyjno Usługowy
BLACH-DACH. Koszt wykonanych robót wyniósł 34.951 zł.

W listopadzie 2015 r., na prośbę dyrektor
przedszkola Ewy Wróbel przeprowadziliśmy
remont na III sekcji dachu, polegający na wymianie zniszczonego pokrycia stropodachu na

Parking przy Przedszkolu nr 4
22 września 2016 r. dokonałem odbioru nowo
wybudowanego parkingu przy Przedszkolu nr 4,
mieszczącego się na ul. T. Kościuszki w Nowogardzie.
Zakres robót obejmował wybudowanie 28
miejsc postojowych (w tym jedno dla osoby
niepełnosprawnej) z kostki brukowej. Do tego
powstała jezdnia asfaltowa o pow. 456 m2 oraz
chodniki z kostki brukowej o pow. ok. 488 m2.
Wymieniono również bramę wjazdową, przestawiono dwie lampy oświetleniowe i wykonano
przyłącze kanalizacji deszczowej. Wykonawcą

robót budowlanych było Nowogardzkie Centrum Budowlane
N. Durys, E. Witkowski Sp. Jawna, które przebudowało także
zjazd do drogi wojewódzkiej i dokonało wycinki drzew wraz
nasadzeniami kompensacyjnymi. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 245.903 zł.
20 października 2016 r. odebrałem kolejną inwestycję przy
Przedszkolu nr 4. Mowa o montażu pięciu lamp ledowych –
sterowanych za pomocą fotokomórki, które zastąpiły stare,
40-letnie słupy oświetleniowe.
W tym roku wymienimy jeszcze dach na budynku przedszkolnym, zaś w kolejnych latach planuję jego termomodernizację.

www.nowogard.pl
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Remont świetlicy w Długołęce
Zakończył się remont budynku gospodarczego
wraz z budową zaplecza sanitarnego w Długołęce.
W zakresie prac były: roboty rozbiórkowe, roboty posadzkarskie, roboty ścienne, roboty sanitarne, roboty
elektryczne, stolarka drzwiowa, docieplenie stropu,
wyposażenie wewnętrzne, zadaszenie o konstrukcji
drewnianej nad wejściem do budynku, zagospodarowanie terenu: chodnik z kostki brukowej, dojazd z płyt
ażurowych, brama wjazdowa, furtka.
Dzięki pozyskaniu przeze mnie dofinansowania
z PROW w wysokości blisko 64% poniesionych kosztów,
świetlica w Długołęce otrzymała zaplecze gospodarcze
wraz z sanitariatami, których tak bardzo brakowało.

Lepszy dojazd
do budynków
przy ul. Reja
Zakończyliśmy modernizację drogi przy ulicy Reja
w Nowogardzie. Naprawą objęto nawierzchnię drogi
dojazdowej do budynków komunalnych. Nierówną,
drogę gruntową zasypano tłuczniem, a następnie rozplantowano i utwardzono.

Nowa droga w Sąpolnicy
Ruszyły zlecone przeze mnie prace budowlane drogi przez Sąpolnicę, która ma być budowana w 3 etapach. Prace rozpoczęto od najgorszego, najmniej przejezdnego odcinka. Wykonawcą jest wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma Budmex z Bodzęcina.

Leżaki nad jeziorem
Zakupiliśmy i zamontowaliśmy
4 leżaki dwuosobowe.
Dwa znalazły swoje miejsce na
brzegu jeziora przy ulicy Zielonej. Pozostałe dwa leżaki zostały zamontowane na kąpielisku miejskim. Leżaki
wykonała i zamontowała firma KUGA
za kwotę 8.000 zł.
www.nowogard.pl
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Remont drogi gminnej
w Wyszomierzu
Z końcem ubiegłego roku, biorąc pod uwagę fatalny stan tej drogi, gmina zleciła wykonanie częściowego remontu (wyrównanie i utwardzenie nawierzchni).
Rozwiązaniem mogło być dostarczenie przez gminę
odpowiedniego kruszywa na remonty podobnych
odcinków. Droga została przez gminę odwodniona,
a rozłożeniem i rozwałowaniem kruszywa zajęli się
sami zainteresowani, którzy z drogi będą korzystać

najczęściej. Euzebiusz Adamski zaangażował sprzęt do
wyrównania nawierzchni, a inni, wśród nich państwo
Gołdyn, w ciągu jednego dnia, wspólnymi siłami, rozłożyli pozyskane z gminy kruszywo. Aktualnie odcinek
drogi za przejazdem kolejowym, do niedawna praktycznie nieprzejezdny, jest nawierzchnią z utwardzonego frezu asfaltowego, którą swobodnie mogą przejechać wszelkie pojazdy.

Nowa nawierzchnia ulicy Kilińskiego
Zleciłem wymianę nawierzchni
ulicy Kilińskiego. Zakres prac, wykonywanych przez PRD Nowogard,
obejmował remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych z ul. Kilińskiego do skrzyżowania z ulicą 3 Maja oraz remont
nawierzchni istniejącego parkingu
wzdłuż ul. 3 Maja w Nowogardzie.
Nowa nawierzchnia asfaltowa ulicy,
umożliwi mieszkańcom dobry dojazd
do ich posesji. Z nowej nawierzchni
drogi skorzystają również działkowcy
z nowogardzkich Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Położona została
nawierzchnia bitumiczna obramowana krawężnikiem. Wzdłuż tego
odcinka, po obu stronach jezdni, wykonane zostały chodniki z kostki betonowej grubości 8 cm, na których dopuszczony jest postój samochodów o
masie do 2,5 tony. Zmodernizowany
został również istniejący parking od
ul. 3 Maja.
www.nowogard.pl
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Plac zabaw w Konarzewie
W 2016 roku Gmina nabyła działkę o powierzchni 778 m2 z przeznaczeniem jej na plac zabaw i małe
boisko. Następnie została ona przekazana umową
użyczenia Sołectwu Konarzewo, którą podpisałem na
okres 10 lat.
Prace montażowe placu zabaw dla dzieci, według
zawartej z wykonawcą umowy, zakończyły się 25 maja,

zaś 13 sierpnia br., wraz z sołtys Konarzewa, mieszkańcami i dziećmi, dokonałem uroczystego otwarcia placu
zabaw. Na ogrodzonej powierzchni 151 m2, wybudowano między innymi most linowy, wieżę z daszkiem,
ścianki i zjeżdżalnie dla dzieci. Na placu zabaw zamontowane zostały również ławki i kosze na śmieci.

www.nowogard.pl
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Remont w świetlicy w Lestkowie
Dobiegły końca prace remontowe
w świetlicy w Lestkowie. Wyremontowane i pomalowane zostały wszystkie
pomieszczenia. Prace w świetlicy wykonywały m. in. nowogardzkie firmy
P.H. Arno Sp. z o.o., PRIN-BUD Usługi
Inżynieryjno-Budowlane.

Nowy wygląd remizy w Osowie
i Wyszomierzu
Na prośbę druhów OSP w Osowie, podjąłem decyzję o sfinansowaniu przez gminę
zakupu materiału, zaś druhowie własnoręcznie wyremontowali remizę wewnątrz,
jak i na zewnątrz. Pomalowane zostały
pomieszczenia garażowe, podłogi pokryte
specjalną farbą. Dodatkowo strażacy zbudowali boksy na wyposażenie bojowe, które posiada dodatkowo oświetlenie z czujką,
które zapala się, gdy wchodzi się do szatni.
Dodatkowo sami też ocieplili remizę i ją pomalowali.
Ponadto na wniosek mieszkańców zleciłem wykonanie termomodernizacji remizy strażackiej w Wyszomierzu. Przed nami
jeszcze remont m.in. wnętrza z zapleczem
socjalnym. Termomodernizację remizy wykonała ekipa remontowa nadzorowana
przez Jarosława Hołubowskiego z UM w Nowogardzie. W najbliższym czasie jednostka otrzyma nowe wyposażenie, zakupione
dzięki pozyskanemu przez Gminę dofinansowaniu

Wyszomierz

Osowo
www.nowogard.pl
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Kolejne remonty ulic w mieście
27 lipca br. dokonałem odbioru czterech wyremontowanych odcinków ulic w Nowogardzie. Nowe
nawierzchnie asfaltowe zastąpiły dziurawe odcinki na
ulicach: Lutyków, Sądowej, Zamkowej i Wiejskiej.
Wymieniona też została już nawierzchnia jezdni
przy ul. Rzeszowskiego. Na wniosek mieszkańców wyodrębniony został mocniej również pas dla pieszych

Ul. Lutyków

– przedłużenie chodnika od Intermarche do przejazdu
kolejowego. Ten odcinek wcześniej był nie tylko zrobiony z masy asfaltowej, ale dodatkowo był na tej samej wysokości, co sama jezdnia.
Zleciłem również remont nawierzchni ulic: 5 Marca, 15 Lutego (od Lidla do ul. Młynarskiej) oraz parking
na ul. Wojska Polskiego.

Ul. Sądowa

Ul. Zamkowa

Ul. Wiejska

Ul. 15 Lutego

Ul. Rzeszowskiego

Ul. Wojska Polskiego

Ul. 5 Marca
www.nowogard.pl
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Remonty świetlic wiejskich
21 sierpnia br. zapoznałem się z efektami prac,
które zostały przeprowadzone w świetlicy w Szczytnikach przez „ekipę” Jarosława Hołubowskiego z Urzędu Miejskiego. W obiekcie wykonano remont dachu
i wnętrza. Niedawno zaś zakończono prace, dzięki

którym świetlica jest ocieplona i ma nową elewację.
Obok świetlicy znajduje się plac zabaw i nowo otwarta
siłownia zewnętrzna.
Wyremontowana została również świetlica w Karsku. Odbioru dokonałem 22 września.

Szczytniki

Karsk

Ruszyły prace przy remoncie SP 2
Dzięki podpisaniu przeze mnie umowy z firmą
Z.P.U.H. DEMGRAD S.C. Maria i Adam Dembińscy,
ruszyły prace remontowe przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie.
Prace będą polegały na termomodernizacji całego
budynku i jego pomalowaniu. Koszt inwestycji to blisko 1,4 mln zł.

Nowe wykładziny podłogowe
w Szkole Podstawowej Nr 3
28 sierpnia, w towarzystwie dyrektora Piotra
Kazuby, dokonałem obioru technicznego nowych wykładzin podłogowych wymienionych na korytarzach
parteru i pierwszego piętra SP3 w Nowogardzie. Przed
wymianą były tam stare, popękane płytki PCV. Prace
związane z wymianą wykładzin na łącznej powierzchni 565 m2, wykonała firma „Facit” z Wieniawy. Łączny
koszt inwestycji wyniósł pond 66 tys. złotych.

www.nowogard.pl

Sprawozdanie

25

Remont w Szkole Podstawowej nr 4
Kotłownia Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie (os. Bema) wymagała wymiany. Częste naprawy
bieżące, mających ponad 20 lat urządzeń generowały
coraz większe koszty. W maju br. ogłosiłem przetarg na
wykonanie nowej kotłowni oraz rozbiórkę istniejącego
komina. Wyłoniony wykonawca, niezwłocznie przystąpił do
realizacji umowy.
W nowej kotłowni, zamiast
starych, wyeksploatowanych
urządzeń pojawiły się cztery
kotły kondensacyjne wiszące
o mocy 80 kW z trzyletnią gwarancją. Koszt inwestycji to około 365 tys. zł.
W roku 2017 zakończyły się
zlecone przeze mnie prace termomodernizacyjne i remontowe przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy oraz hali sportowej
na Osiedlu Bema.

Nowa nawierzchnia ulicy Żeromskiego
4 czerwca br. oficjalnie odebrałem wyremontowany odcinek ulicy Żeromskiego w Nowogardzie, łączący
ulice Poniatowskiego i Bohaterów Warszawy. Przebudowany odcinek ma długość 225 metrów i objęty jest
36 miesięczną gwarancją. Koszt wykonania inwestycji
to 314.952 zł.

Oprócz nawierzchni, przy ulicy powstały chodniki
i szersze miejsca parkingowe. Z nowo wyremontowanego odcinka ul. Żeromskiego korzystają zmotoryzowani mieszkańcy tej części miasta oraz piesi, w tym dzieci,
uczęszczające do pobliskiej szkoły. Przed remontem,
przy ulicy z jednej strony nie było chodnika w ogóle.

Tak było

Tak jest
www.nowogard.pl
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Chodnik w Warnkowie
O wybudowanie chodnika łączącego Nowogard
z Warnkowem starałem się od kilku lat wraz mieszkańcami sołectwa Karska (do którego należy Warnkowo).
We wrześniu 2017 roku, wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj poinformował mnie, że środki na ten cel będą zabezpieczone
w budżecie Urzędu Marszałkowskiego, tym samym
będzie można przystąpić do budowy. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi ustaleniami, budowa ruszyła w tym
roku i 23 sierpnia, został oficjalnie dokonany odbiór
techniczny chodnika o długości 1,2 kilometra w miejscowości Warnkowo.

Nowa droga na os. Waryńskiego
8 czerwca br. dokonałem
odbioru wybudowanego kilka miesięcy wcześniej, przez
firmę BEN-BRUK ze Stargardu, ciągu pieszo - jezdnego od
bloku nr 19 do bloku mieszkalnego nr 21.
Drogę (długość 90 m i szerokości 5,50 m) wykonano
z kostki betonowej. Zakres
prac obejmował też usunięcie kolizji z siecią elektryczną,
usunięcie drzew wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi
oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Koszt robót
budowlanych tego etapu wyniósł 197.282,27 zł.
Część z fragmentów ulicy,
m.in. wjazd na osiedle będzie
modernizowany po przejęciu
przez Gminę od aktualnego
właściciela.
www.nowogard.pl
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Bezpieczeństwo
Ważnym zadaniem gminy jest troska o bezpieczeństwo jej Mieszkańców. Dlatego też bez wahania podpisałem umowy na dofinansowanie zakupu dla policji
oraz straży nowoczesnych nowych samochodów.
Ponadto, każdego roku, podpisuje
umowę z policją na finansowanie dodatkowych patroli pieszych.
Nowy samochód
otrzymało
również
w tym roku pogotowie ratunkowe.

POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE W LATACH 2014 – 2018
Szanowni Mieszkańcy,

poza wykonywaniem inwestycji, moim priorytetem
stało się również pozyskiwanie na ich realizację dofinansowania z Unii Europejskiej oraz z pozostałych
źródeł zewnętrznych. W ten sposób udało mi się pozyskać od roku 2011 dla naszej Gminy kwotę ponad
22 milionów złotych. Tylko za obecnej mojej kadencji
(2014 – 2018), kwota pozyskanych środ-

• 384.000
•

ków zewnętrznych to 16.755.719,61 zł.

Te najważniejsze przedstawiam Państwu poniżej:
• 2.807.115 zł dofinansowanie inwestycji pn.
Budowa ścieżki rekreacyjnej dookoła Jeziora Nowogardzkiego, w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
• 1.903.292 zł na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie nowogardzkiej strefy ekonomicznej.
• 1.343.015 zł na budowę drogi dojazdowej do
nowogardzkiej strefy ekonomicznej.
• 1.304.685 zł na przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej w celu ograniczenia dopływu
ścieków do Jeziora Nowogardzkiego oraz zapobieżenia wybijania ścieków ze studzienek podczas
intensywnych deszczy. Projekt obejmował ul. Zieloną, Kazimierza Wielkiego oraz Waryńskiego.
• 534.978 zł zakup 35 komputerów oraz zapewnienie dostępu do Internetu dla podopiecznych Ośrodka Opieki Społecznej z terenu Gminy Nowogard. Dodatkowo zakupiono 15 zestawów komputerowych
dla jednostek podległych gminie – komputery otrzymały szkoły z terenu miasta Nowogard – SP 1 , SP 2,
SP 3, Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2.
• 478.131 zł na przebudowę drogi dojazdowej
do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, boisk Orlik
i hurtowni przy ul. Bohaterów Warszawy w Nowogardzie”
• 473.000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Błotnie.
• 420.000 zł dofinansowanie budowy świetlicy
w Wyszomierzu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zł na budowę budynku socjalnego
w Nowogardzie dla mieszkańców z trudnościami
materialnymi.
362.442 zł na inwestycje na terenach wiejskich:
1. Krasnołęka – budowa świetlicy wiejskiej,
2. Długołęka – rozbudowa świetlicy
o zaplecze sanitarne,
3. Olchowo – wybudowanie mola nad jeziorem,
4. Lestkowo – wybudowanie placu zabaw dla dzieci,
5. Miętno – wybudowanie placu zabaw dla dzieci,
6. Wołowiec – wymiana dachu na świetlicy wiejskiej,
7. Sikorki – przebudowa świetlicy wiejskiej poprzez
zapewnienie toalet i zbiornika bezodpływowego.
292.643 zł na przebudowę drogi w Olchowie.
269.783 zł na przebudowę świetlicy wiejskiej
w Świerczewie.
170.700 zł na rekultywację Jeziora Nowogardzkiego.
164.618 zł na budowę drogi gminnej Jana Pawła II w Nowogardzie.
145.000 zł na przebudowę świetlicy wiejskiej
w Trzechlu.
114.210 zł na usuwanie azbestu z terenu Gminy Nowogard.
94.800 zł na wyposażenie świetlicy w Długołęce oraz zakup sceny mobilnej.
80.649 zł na budowę placów zabaw dla dzieci
w Szczytnikach, Karsku, Łęgnie i Sąpolnicy.
45.000 zł dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie i urządzenie ratownictwa
medycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
26.635 zł na budowę siłowni zewnętrznych
w Długołęce i Maszkowie.
19.060 zł na budowę drogowego oświetlenia
solarnego w Kulicach.

www.nowogard.pl

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Nowogard,
W ramach niniejszego sprawozdania nie zdołałem ująć wszystkich spraw, którymi
zajmowałem się wraz z moimi współpracownikami w ciągu 4 mijających lat.
O skali realizowanych przez naszą Gminę działań, świadczą liczby. Wykonaliśmy w tej
kadencji blisko 400 większych i mniejszych zadań.
Przedstawiłem w niniejszym sprawozdniu, jedynie te najważniejsze inwestycje, mające
wpływ na rozwój gminy i jej Mieszkańców.
Pragnę zapewnić, że wszystkie zgłaszane przez Państwa problemy, są dla mnie równie
ważne i nie będę szczędził wysiłków, aby je skutecznie rozwiązywać.
21 października udamy się urn wyborczych. Przed nowym samorządem gminnym stoi
wiele zadań do zrealizowania. Wśród nich jest długo wyczekiwana przez Mieszkańców
przebudowa Placu Wolności, rozbudowa Nowogardzkiego Domu Kultury, wprowadzenie
kolejnych inwestorów do strefy, dokończenie budowy ścieżki dookoła jeziora i wiele innych.
Dziękuję wszystkim Mieszkańcom gminy Nowogard, którzy zgłaszali do mnie dotychczas swoje pomysły i inicjatywy. Dzięki temu mogłem poznać Państwa potrzeby, co było
pomocne w wyznaczeniu kierunku naszych działań. Realizacja tychże zadań nie byłaby
jednak możliwa bez wsparcia między innymi, mjr Mariusza Dominowskiego dyrektora
Zakładu Karnego w Nowogardzie, Małgorzaty Bernackiej z nowogardzkiej filii Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie, wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek gminy: ZBK, OPS, ZEAS, Domu Kultury i Biblioteki oraz społecznie zaangażowanych
sołtysów, którym serdecznie dziękuję za kompetencje, zaangażowanie i współpracę.
Dziękuję również tym radnym Rady Miejskiej w Nowogardzie oraz radnym Rady
Powiatu w Goleniowie, którzy wsparli Państwa i moje inicjatywy.
Bez Państwa pomocy nic by się nie udało, bo tylko razem – możemy więcej!
Z poważaniem
Robert Czapla
Burmistrz Nowogardu

www.nowogard.pl

