Roczne sprawozdanie
z dzia³alnoœci gminy
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Szanowni Mieszkañcy Gminy Nowogard
Min¹³ rok od wyborów samorz¹dowych, w których
powierzyliœcie Pañstwo nasz¹ gminê w rêce nowej
Rady Miejskiej oraz mojej osoby. Odpowiedzialnoœæ
za rozwój gminy przejêli radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Po roku wspólnej pracy
czujê siê w obowi¹zku z³o¿yæ przed Pañstwem sprawozdanie z naszej
wspólnej pracy, któr¹ traktujemy, jako s³u¿bê dla dobra gminy Nowogard
i jej mieszkañców. Tym samym chcia³bym Pañstwu przekazaæ, ¿e w dalszym ci¹gu bardzo powa¿nie traktujê moje zobowi¹zania wyborcze. Dlatego te¿ przedstawiam w
formie skróconej najwa¿niejsze dokonania, które zosta³y zrealizowane. Wykonaliœmy je wspólnie z
koalicj¹ radnych SLD-PSL.
Mam œwiadomoœæ, ¿e jest jeszcze wiele do zrobienia. Priorytetem dla naszej gminy s¹ nowe miejsca
pacy. Do gminy mo¿na œci¹gn¹æ inwestora, który wybuduje zak³ad pracy i stworzy nowe stanowiska
zatrudnienia, jednak warunkiem koniecznym do tego jest uruchomienie strefy ekonomicznej (która
to daje olbrzymie zni¿ki dla inwestora i jest swoistym magnesem). Podj¹³em wiêc wielokierunkowe
dzia³ania, zmierzaj¹ce do spe³nienia warunków, aby strefa mog³a byæ u nas stworzona. Wymaga³o
to szeregu uzgodnieñ, m.in.: z Agencj¹ Nieruchomoœci Rolnych, Zarz¹dem Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biurem Obs³ugi Inwestora Województwa Zachodniopomorskiego. Mi³o mi
poinformowaæ, i¿ po prawie roku rozmów i ustaleñ w listopadzie ubieg³ego roku z³o¿y³em stosowny
wniosek wraz z kompletem dokumentów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej o utworzenie w naszej
gminie tzw. podstrefy. Mam nadziejê, ¿e bie¿¹cy rok przyniesie dla nas w tej kwestii pozytywne
rozstrzygniêcia.
Przed nami nastêpne 3 lata tej kadencji samorz¹du. Jestem pewny, ¿e w tym czasie najwa¿niejsze
problemy gminy i jej mieszkañców zostan¹ rozwi¹zane, a inwestycje wykonane. Jednoczeœnie
deklarujê w dalszym ci¹gu ciê¿ko pracowaæ na rzecz naszego samorz¹du, tak, aby za 3 lata móc
powiedzieæ: deklaracje i program wyborczy wype³ni³em. Moj¹ funkcjê traktujê, jako s³u¿bê Pañstwu
i naszej gminie.
Z wyrazami szacunku,
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla
Rozbudowa nowej bry³y szpitala
W lutym 2011 roku og³osi³em przetarg na rozbudowê szpitala. W czasie przetargu po raz pierwszy w gminie
zosta³ wykorzystany mechanizm aukcji elektronicznej, który pozwoli³ na obni¿enie ceny z prawie 19,5 mln z³
na 18,95 mln z³. Tym samym gmina zaoszczêdzi³a 450 tysiêcy z³otych przy inwestycji. Umowê z wykonawc¹
podpisa³em 21 kwietnia, a teren budowy w obecnoœci wielu goœci przekazaliœmy z Przewodnicz¹cym Rady Antonim
Bielid¹ oraz Wiceburmistrzem Damianem Simiñskim w dniu 13 czerwca ub. r. Tego dnia zosta³ wmurowany akt
erekcyjny. Inwestycja obejmuje dokoñczenie budowy rozpoczêtej w 1988 roku. W trzykondygnacyjnym budynku
w piwnicach mieœciæ siê bêd¹ pomieszczenia techniczne, szatnie i sterylizatornia. Parter przeznaczony zosta³
na Oddzia³ Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Na I piêtrze bêdzie Oddzia³ Chirurgiczny z blokiem operacyjnym. II piêtro zajmie Oddzia³ Ginekologiczny i Noworodkowy. Na III piêtrze zostanie umieszczona administracja.
W istniej¹cym, u¿ytkowanym obecnie, budynku pozostanie izba przyjêæ wraz z gabinetami diagnostycznymi i
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pracowni¹ endoskopow¹. W ramach umowy zagospodarowany zostanie teren wokó³ szpitala: dojœcia, dojazdy,
budowa i przebudowa dróg i chodników, budowa parkingu na 39 miejsc postojowych, modernizacja istniej¹cych
sieci i przy³¹czy oraz nasadzenia zieleni i wykonanie ma³ej architektury. W maju 2013 roku bêdziemy mieli jeden
z najnowoczeœniejszych szpitali w województwie zachodniopomorskim i nie bêdzie ju¿ zagro¿enia jego likwidacj¹.
W ramach projektu „Poprawa jakoœci i dostêpnoœci us³ug œwiadczonych przez Samodzielny Szpital Rejonowy
w Nowogardzie poprzez zakup wyposa¿enia medycznego” zakupiono kolejn¹ aparaturê i w dniu 16 wrzeœnia oficjalnie otwarto now¹ pracowniê rentgenowsk¹, oraz na oddziale chirurgii stanowisko do wykonywania zabiegów
laparoskopowych, stanowisko do znieczulania oraz przewoŸny respirator. Wartoœæ projektu wynios³a ponad 1,15
mln z³otych w tym dofinansowanie z unii europejskiej 525 tys. z³.
Od 31 marca do 31 grudnia 2011 r. w wyniku dzia³añ podjêtych z dyrektorem szpitala dosz³o do podpisania ze
szpitalem goleniowskim zgody na uruchomienie w ramach kontraktu z NFZ nocnej i œwi¹tecznej opieki medycznej
w nowogardzkim szpitalu.
Przekaza³em 53.300,00 z³ na rzecz organizacji pozarz¹dowych zajmuj¹cych siê profilaktyk¹ zdrowotn¹
mieszkañców naszej gminy.
Zosta³ wykonany Gminny Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i M³odzie¿y, w którym na nasze dzieci
i m³odzie¿ w szko³ach zosta³o przeznaczonych 100.063,60 z³.

Opieka spo³eczna
Na wszystkie zadania opieki spo³ecznej wynikaj¹ce z potrzeb naszych mieszkañców w zesz³ym roku
wydatkowaliœmy kwotê: z bud¿etu gminy - 3.052.115,23 z³.; dotacje z bud¿etu pañstwa 9.968.529,68 z³. Na
pozosta³e zadania w zakresie polityki spo³ecznej ze œrodków unijnych 874.780,75 z³.
Oddano do u¿ytku 12 nowych mieszkañ socjalnych i komunalnych, a w bud¿ecie na rok bie¿¹cy ujeliœmy kwotê
50 tysiêcy z³otych na projekt budowy nowego budynku mieszkalnego dla rodzin potrzebuj¹cych.
Uruchomiony zosta³ projekt finansowany ze œrodków UE „Z bezradnoœci do aktywnoœci” dla osób bezrobotnych,
niepe³nosprawnych, usamodzielniaj¹cej siê m³odzie¿y opuszczaj¹cej rodziny zastêpcze i placówki opiekuñczowychowawcze. Pozyskano 211.069,90 z³ œrodków unijnych, dziêki czemu mogliœmy pomóc 12 osobom i 10
rodzinom.
Stowarzyszenie „Zacz¹æ Na Nowo” dzia³aj¹ce przy Oœrodku Pomocy Spo³ecznej realizowa³o projekt
„Bezpieczeñstwo m³odzie¿y w internecie” finansowane przez Fundacjê „Dzieci Niczyje” na kwotê 9.488 z czego
skorzysta³o 24 rodziców i 645 dzieci.
Z funduszu alkoholowego Oœrodek realizowa³ projekt o przemocy w rodzinie „Niebieskie Warsztaty” o wykorzystywaniu seksualnym dzieci. Skorzystali z niego uczniowie klas pi¹tych i szóstych szkó³ podstawowych z
naszego terenu. Koszt to 4.680,z³.

Oœwiata i kultura
Zakoñczono etap I prac remontowych i uzyskano pozwolenie na u¿ytkowanie modernizowanego budynku
Szko³y Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie. Powierzchnia zabudowy 1802 m2, kubatura remontowanego budynku
14.114 m3. Wartoœæ ca³kowita inwestycji wynios³a: 1.729.855,16 z³.
3 maja 2011 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie przeprowadzono fina³y gminne XV-stej edycji
konkursu o Ziemi Nowogardzkiej pn. „Znamy Ziemiê Nowogardzk¹” w kategorii wiedzy. W konkursie wziê³o udzia³
26 uczniów szkó³ podstawowych i 13 uczniów gimnazjów. Wy³oniono laureatów trzech pierwszych miejsc w obu
kategoriach. Nagrodzeni zostali równie¿ uczniowie bior¹cy udzia³ w konkursie plastycznym. Ogó³em wrêczono
19-stu uczestnikom nagrody rzeczowe na kwotê 4 tys. z³.
15 czerwca 2011 r. Komisja powo³ana do oceny z³o¿onych wniosków o przyznanie stypendium w formie nagrody „M³ody Talent Ziemi Nowogardzkiej”, wytypowa³a spoœród 23 uczniów desygnowanych przez dyrektorów
szkó³ prowadzonych przez gminê Nowogard do nagrody: 3 uczniów ze szkó³ podstawowych, 3 uczniów gimnazjów
oraz 2 uczniów liceum. Zatwierdzi³em protokó³ posiedzenia Komisji, przyznaj¹c nagrody od 400 z³ do 800 z³ na
ogóln¹ kwotê 5 tys. z³.
W obecnym roku szkolnym uczniowie znajduj¹cy siê w trudnej sytuacji materialnej i ¿yciowej mogli skorzystaæ
z programu pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna” w postaci dofinansowania zakupu podrêczników. Z
dotacji celowej skorzysta³o ogó³em 164 uczniów na kwotê 35 380,00 z³. W roku szkolnym 2011/2012, programem
zostali objêci uczniowie klas I-III szkó³ podstawowych i III klas gimnazjum.
W ubieg³ym roku korzystaliœmy z rz¹dowego programu „Radosna szko³a”, w ramach którego wybudowane
zosta³y dwa place zabaw przy szko³ach podstawowych: w Orzechowie i SP nr 3 w Nowogardzie. Na inwestycje
gmina wydatkowa³a tylko 50% œrodków, tj. 179 300,00 z³ z ca³kowitego kosztu obu inwestycji w kwocie 358 60,00 z³.
W zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ dodatkowego naboru wniosków do programu, 13 kwietnia ubieg³ego roku zosta³ z³o¿ony
wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych do szkó³ podstawowych: nr 4 w Nowogardzie i w ¯abowie. W paŸdzierniku z³o¿ony zosta³ wniosek o wybudowanie w roku bie¿¹cym szkolnych placów
zabaw przy kolejnych trzech szko³ach podstawowych: nr 1 i nr 2 w Nowogardzie oraz w D³ugo³êce.
W ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, dzia³anie 9.1. realizowany by³ projekt „Gminne podstawówki
do wojewódzkiej czo³ówki” który znalaz³ siê na bardzo wysokim 4 miejscu listy rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania. Projekt by³ wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. Realizowany by³ do 30.06.2011. Otrzymana kwota dofinansowania 1.249.350 z³. Celem
projektu by³o wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 10 szkó³ podstawowych z naszej gminy. Podniesienie
wyników nauczania uczniów z trudnoœciami i dysfunkcjami, wyrównywanie braków z przedmiotów matematyczno-
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przyrodniczych, jak równie¿ wsparcie socjoterapeutyczne. Projekt mia³ na celu podniesienie wyniku sprawdzianu
w klasach VI. W projekcie ³¹cznie bra³o udzia³ 372 ch³opców i 227 dziewczyn. 322 uczniów z terenów miejskich
i 222 z wiejskich. £¹cznie zrealizowano 3.690 godzin. lekcyjnych.
W sierpniu zosta³ rozstrzygniêty przetarg na zadanie pn. „Dowóz dzieci z gminy Nowogard do szkó³ i placówek”. Gmina dowozi do szkó³ ok. 830 uczniów za kwotê 492.428 z³ rocznie. Ponadto dowozimy uczniów
niepe³nosprawnych do Oœrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim oraz do placówek oœwiatowych na terenie gminy Goleniów.
Od 1 wrzeœnia 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku gmina Nowogard realizuje Projekt „Wczesnoszkolna indywidualizacja – wysokiej jakoœci edukacja” wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. Potrzeb¹ szkó³ gminy Nowogard jest objêcie wsparciem uczniów z zaburzeniami i deficytami parcjalnymi, trudnoœciami w uczeniu siê, z zaburzeniami emocjonalnymi i w zachowaniu. W poszczególnych
zajêciach specjalistycznych wezm¹ udzia³ te dzieci, u których zdiagnozowano ww. problemy. Wsparciem objêtych
zostanie 388 dzieci (224 uczniów i 114 uczennice). Bud¿et projektu to kwota 413.433 z³.

Zagospodarowanie terenów nad jeziorem
Wyremontowane zosta³y wszystkie alejki spacerowe od jeziora do murów obronnych, poprzez po³o¿enie nowej
nawierzchni asfaltowej. Przy alei spacerowej nad jeziorem wymienione zosta³y ³awki na estetyczne, parkowe.
Te same alejki przed...

£awki przed...
Zniknê³a rozwalaj¹ca siê szachownica, zast¹piona
przez now¹, przystosowan¹ do gry du¿ymi szachami,
wyposa¿ona w ³awki i kosze na œmieci.

... i po remoncie

... i po remoncie
Wyremontowany zosta³ parking przy zejœciu z ul.
Szkolnej, przy placu, gdzie zwykle ustawia siê scenê
plenerow¹ na gminne imprezy,
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W maju rozpoczê³y siê prace zwi¹zane z rekultywacj¹ jeziora przy fontannie. Prace polega³y na oczyszczeniu
jeziora z zanieczyszczeñ powstaj¹cych w by³ej Gazowni Nowogard. Roboty prowadzone by³y równie¿ na przyleg³ych
terenach zielonych (wymiana ska¿onego gruntu, usuniêcie starych, nieczynnych kana³ów, odbudowa studni i systemu kanalizacji deszczowej). Kolejne prace prowadzone s¹ obecnie na terenie by³ej gazowni, przy ul. Bankowej.
Koszt inwestycji – 3 mln z³. Inwestorem jest Wielkopolska Spó³ka Gazownictwa Sp z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu a
wykonawc¹ PROTE Technologie dla Œrodowiska Sp. z o. o. z siedzib¹ w Poznaniu.

Przed latem wiele inwestycji przeprowadzono na pla¿y miejskiej:

- przejêliœmy od dzier¿awcy zje¿d¿alniê wodn¹, która funkcjonowa³a bezp³atnie,
- wyremontowane zosta³y wszystkie urz¹dzenia zabawowe, molo oraz pomost dla jednostek p³ywaj¹cych, a
tak¿e oœwietlenie k¹pieliska,
- wyremontowane zosta³y siedziska, tzw. grzybki wraz z wykonaniem polbrukowej posadzki,
- z polbruku wykonane zosta³o wejœcie na pla¿ê oraz chodnik do zje¿d¿alni,
- zakupi³em i przekaza³em materia³ budowlany dla WOPR oraz Klubu „Knaga” na przebudowê WOPR-ówki.
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W paŸdzierniku przeprowadzony zosta³ remont kapitalny murów obronnych na ca³ej d³ugoœci, czêœciowo zniszczonych i zawalonych. Koszt inwestycji 194 tysi¹ce z³otych, z czego 20 tysiêcy pozyskaliœmy od Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.

Od grudnia, boisko wielofunkcyjne (kort tenisowy i boisko do gry w siatkówkê) czeka na pierwszych zawodników.
W ramach realizacji zadania:
- wyrównano powierzchnie terenu i rozebrano istniej¹ce s³upki, wyremontowano istniej¹c¹ nawierzchniê bitumiczn¹
poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej oraz warstwy œcieralnej z betonu asfaltowego wraz z odtworzeniem
nawierzchni bitumicznej,
- wykonano dojœcie do boiska z kostki POLBRUK i odprowadzenia wód opadowych,
- zamontowano ogrodzenie panelowe o wysokoœci 3 m na bokach krótszych i 2 m na bokach d³u¿szych wyposa¿one
w bramê wjazdow¹ i furtkê dla pieszych, boisko wyposa¿ono w s³upki do siatek, wymalowano regulaminowe linie
boiska, ustawiono 2 ³awki i kosz na odpadki. Koszt inwestycji - 62 770,72 z³.

Od sierpnia do listopada wybudowano jeden z najwiêkszych w zachodniopomorskiem SKATE-PARK. Koszt
inwestycji 761 tysiêcy z³otych.
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Estetyka gminy

Wyremontowana zosta³a elewacja budynku wraz z termomoderniazacj¹ oraz wymiana stolarki okiennej na klatce
schodowej przy ul. Armii Krajowej 7 w Nowogardzie. Koszt robót wyniós³ 46 tysiêcy z³.
W ramach poprawy estetyki miasta wykonano roboty remontowe nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy
Nowogard po³o¿onej przy ul. 3 Maja 6, polegaj¹ce na: malowaniu elewacji oraz naprawie schodów wraz z wymian¹
istniej¹cej balustrady na balustradê ze stali nierdzewnej.

Remont du¿ych schodów prowadz¹cych z ul. 3 Maja do fontanny zosta³ wykonany w grudniu. U³o¿ono nowych
chodnik i zejœcie z kostki pozbruk. Koszt zadania: 50 tysiêcy z³otych. Nowa nawierzchnia wykonana jest z materia³ów
o ciekawej i rzadko spotykanej kolorystyce.
Schody przed...

... i po remoncie

W celu poprawy estetyki oraz bezpieczeñstwa pieszych zleci³em remont dwóch mniejszych par schodów z ul.
3 Maja do ul. Zielonej.

W grudniu odebra³em prace wykonane w ramach zadania „Oœwietlenie iluminacyjne Ratusza Miejskiego w Nowogardzie. Koszt inwestycji - 110 700 z³otych.
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Zakupi³em i zleci³em ustawienie kolejnych pojemników do gromadzenia psich nieczystoœci. W³aœciciele psów,
mog¹ korzystaæ z 10 rozmieszczonych na terenie miasta dystrybutorów wyposa¿onych w jednorazowe zestawy
higieniczne.
Wykonano prace pielêgnacyjno - porz¹dkowe (koszenie, grabienie liœci, wywóz nieczystoœci) na cmentarzach
komunalnych po³o¿onych na terenie gm. Nowogard w miejscowoœciach: B³otno, D¹browa Nowogardzka, Grabin,
Jarchlino, Karsk, Maszkowo, Orzechowo, Ostrzyca, Sikorki, Strzelewo, Szczytniki, Trzechel, Wierzbiêcin, Wo³owiec,
Wyszomierz, ¯abowo.

Tereny wiejskie
30 grudnia 2010 r. podpisa³em z Marsza³kiem
Województwa Zachodniopomorskiego umowê na
przebudowê œwietlicy w Trzechlu. Gmina pozyska³a
dofinansowanie w wysokoœci 270 tysiêcy z³. ze
œrodków UE. Wartoœæ ca³ej inwestycji ok. 500.000
z³. Realizacja inwestycji rozpoczê³a siê w 2011 roku
i bêdzie kontynuowana w bie¿¹cym roku (zdjêcie
obok).
W sierpniu wyremontowano œwietlicê wiejsk¹
w Szczytnikach. Wykonano dach z blachodachówki wraz z przed³u¿eniem okapu, naprawiono
konstrukcjê drewnian¹, zamontowano izolacjê
przeciwwiatrow¹. Dodatkowo wykonano zadaszenie nad wejœciem do budynku, przemurowano
kominy z ceg³y klinkierowej. Wartoœæ inwestycji 19.803 z³. Dodatkowo skazani z nowogardzkiego Zak³adu Karnego
wyremontowali œwietlicê wewn¹trz, u³o¿yli kamienny chodnik do budynku, a tak¿e udro¿nili rowy melioracyjne do
wsi na d³ugoœci ok. 2 km.

W lipcu wyremontowany zosta³ dach w œwietlicy wiejskiej w Wojcieszynie. Zakres robót obejmowa³ wymianê
zniszczonego, azbestowego pokrycia dachu na blachê
dachówko-podobn¹. Koszt robót to prawie 30 tysiêcy
z³. Dodatkowo mieszkañcy z zebranych przez siebie
œrodków wykonali piêkny remont wewn¹trz œwietlicy.
(zdjêcie obok).
Wyremontowano œwietlicê wiejsk¹ w Czermnicy.
Prace obejmowa³y salê g³ówn¹, u³o¿enie nowych tynków
wraz z malowaniem, wykonanie nowego sufitu na sali
i na scenie wraz z monta¿em opraw oœwietleniowych.
Wartoœæ prac to 17.961 z³.
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Remont œwietlicy w Wo³owcu. Prace wykonywane by³y na sali g³ównej, w przedsionku i w toaletach. Zakres obejmowa³: wymianê stolarki okiennej wraz z obróbkami oœcie¿y i parapetów wewnêtrznych i zewnêtrznych, wymianê
drzwi zewnêtrznych, remont œcian wewnêtrznych z malowaniem. Wyremontowana zosta³a tak¿e pod³oga z u³o¿eniem
p³ytek gresowych na sali g³ównej oraz remont toalety z monta¿em tzw. bia³ego osprzêtu. Wartoœæ prac to 29 tysiêcy
z³otych. Pozyskano œrodki z Unii Europejskiej w wysokoœci 16,5 tys. z³.

Œwietlica przed...

... i po remoncie

W paŸdzierniku zakoñczono prace remontowe w œwietlicy wiejskiej w D¹browie Nowogardzkiej. Zakres prac do
wykonania obejmowa³: wymianê pokrycia dachowego w iloœci wraz z wykonaniem napraw i wzmocnieñ konstrukcji
drewnianej dachu; naprawê tynków wewnêtrznych, malowanie œcian wewnêtrznych i sufitów, rozbiórkê nieczynnego
komina, wymianê drzwi zewnêtrznych oraz drzwi wewnêtrznych, wymianê stolarki okiennej w przedsionku wraz
z wymian¹ podokienników, remont pomieszczeñ toalet, naprawê posadzek w przedsionku i wykonanie ok³adzin
schodowych z p³ytek mrozoodpornych, naprawê tynków i malowanie na elewacji budynku. Wartoœæ inwestycji:
91.479,38 z³.

Budowa gara¿u przy remizie stra¿ackiej OSP w
Osowie. Prace zosta³y wykonane jesieni¹ ubieg³ego
roku i polega³y na zagospodarowaniu terenu oraz robót
wykoñczeniowych. Wartoœæ prac 42 tysi¹ce z³. Pozyskano œrodki zewnêtrzne w wysokoœci 5 tys. z³ z Zarz¹du
G³ównego Zwi¹zku OSP w Warszawie na bramê segmentow¹ (zdjêcie obok).
55 109 z³ pozyska³a gmina Nowogard na jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w B³otnie i w Osowie
wchodz¹ce w sk³ad krajowego systemu ratowniczogaœniczego. W 2011r. do jednostek tych zakupiono
sprzêt oraz umundurowanie na kwotê brutto – 74.443,36
z³. Uzyskano dotacjê z zewn¹trz w kwocie – 55.109,00
z³, natomiast pozosta³a kwota – 19.225,36 z³. zosta³a
pokryta z bud¿etu gminy.
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15 lipca dokonano odbioru prac zwi¹zanych doposa¿eniem œcie¿ki spacerowo-dydaktycznej w Parku Gminnym w
B³otnie. Projekt obejmowa³ zakup i monta¿ wiaty, 2 zestawów sto³u z ³awkami, 6 ³awek oraz wbudowanie paleniska
sta³ego. Doposa¿ona w powy¿sze elementy œcie¿ka spe³nia funkcje edukacyjne i rekreacyjne dla mieszkañców
B³otna i okolic. Projekt dofinansowany zosta³ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ca³kowity koszt
realizacji projektu wynosi 11.994,96 z³., a dofinansowanie z unii europejskiej 6 826,40 z³.

Powsta³ nowy plac zabaw w Orzeszu. Zagospodarowana zosta³a dzia³ka z bezpieczn¹ nawierzchni¹ piaskow¹
o powierzchni 500 m2, na której zamontowano urz¹dzenia zabawowe. Koszt inwestycji to prawie 24 648 z³, z tego
pozyskane œrodki z Unii Europejskiej 13 948 z³.
Niemal identyczny plac zabaw powsta³ w Kulicach. Koszt 24 622 z³, z tego pozyskane œrodki z Unii Europejskiej,
to 14 956 z³

Plac zabaw w Kulicach...

... i w Orzeszu
Zleci³em remont (odbudowê) przepustów na drogach:
B³otno-Bochlin oraz w Ostrzycy na kwotê 24 tysiêcy
z³otych (na zdjêciu obok).
Zleci³em zakup i monta¿ nowych wiat przystankowych
w miejscowoœciach: Kulice, Wierzbiêcin, D¹browa Nowogardzka i S¹polnica.
W paŸdzierniku podczas spotkania z kierownictwem
Przedsiêbiorstwa Us³ug Wodnych i Sanitarnych w sprawie terminów doprowadzenia sieci wodnej i kanalizacyjnej do terenów w obrêbach Warnkowa, Wojcieszyna i
Olchowa uzgodniono, ¿e PUWiS uwzglêdni inwestycje
wodne i kanalizacyjne tych rejonów w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urz¹dzeñ Wodoci¹gowych i
Urz¹dzeñ Kanalizacyjnych.
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Drogi i chodniki
Budowa dróg dojazdowych do gara¿y przy ul. Zamkowej wraz z odwodnieniem terenu II i III etap. Koszt wykonania robót to kwota 418 tysiêcy z³otych (II etap – 269 tys. z³, III etap – 149 tys. z³).

W listopadzie wykonana zosta³a droga wewnêtrzna do firm: Toyota i REM. Zakres prac obejmowa³: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty nawierzchniowe, odwodnienie oraz roboty wykoñczeniowe. Koszt inwestycji to
prawie 180 tysiêcy z³otych.

Chodnik i parking przy ul. Kowalskiej. Budowa chodnika zosta³a zakoñczona w listopadzie (koszt: prawie 30 tysiêcy
z³otych). Budowa parkingu na 21 miejsc postojowych zosta³a zakoñczona w roku bie¿¹cym. Koszt parkingu 47 tys z³.
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W listopadzie wykonano remont chodnika na Placu Ofiar Katynia. Rozebrano stare p³yty chodnikowe, krawê¿niki
i obrze¿a betonowe i u³o¿ono now¹ nawierzchniê z kostki brukowej. Nowe chodniki wkomponowano w ju¿ istniej¹ce
od strony ul. Wojska Polskiego, Warszawskiej i Koœciuszki. Przy nowym chodniku zamontowano nowe ³awki parkowe. Koszt zadania 35.900 z³.

W listopadzie zosta³ wykonany remont chodnika przy ul. 700-lecia. Chodnik ³¹czy ul. 700-lecia oraz 5 Marca w
Nowogardzie. Wartoœæ prac to 22 tysi¹ce z³otych.

Wyremontowany zosta³ nowy chodnik przy ul. 5 Marca 4. Koszt zadania to 6.990 z³. (na zdjêciu obok).
W sierpniu, dokonano oficjalnego otwarcia œcie¿ki rowerowej do Olchowa. D³ugoœæ œcie¿ki rowerowej wynosi
2,17 km. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia
wynios³a 1.430.324,71 z³. Na powy¿sze zadanie Gmina
uzyska³a dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego, oœ priorytetowa „Turystyka, kultura i rewitalizacja”, dzia³anie 5.3. „Œcie¿ki rowerowe” w wysokoœci
1.072.743,53 z³ (zdjêcia poni¿ej).
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W sierpniu wykonany zosta³ remont ul. Ogrodowej
(III-IV odcinek) o d³ugoœci 148 mb. Wartoœæ inwestycji to
100 tysiêcy z³.
W kwietniu zakoñczono prace zwi¹zane z przebudow¹
odcinka ulicy Rados³awa w Nowogardzie stanowi¹c¹
dojazd od ulicy Boh. Warszawy do posesji oraz zak³adów
produkcyjnych i us³ugowych zlokalizowanych przy tej
ulicy. Wartoœæ wykonanych robót wynosi 176.881,71 z³
brutto (zdjêcie obok).

Równie¿ w kwietniu, odebrane zosta³y prace zwi¹zane z przebudow¹ ulicy D¹browszczaków. Inwestycj¹ objêty
by³ odcinek drogi dojazdowej do obiektów handlowych i mieszkaniowych od ulicy D¹browszczaków do granicy drogi
ze sklepem Biedronka w Nowogardzie o d³ugoœci 59,40 m. Wartoœæ wykonanych robót wynios³a 125.887,07 z³ brutto.

W czerwcu zleci³em remont drogi gminnej w Warnkowie. Prace zakoñczone w lipcu polega³y na: ulepszeniu
nawierzchni drogowej przez zastosowanie technologii
potrójnego powierzchniowego utwardzenia emulsj¹ asfaltow¹ i grysami. D³ugoœæ wyremontowanej drogi – pó³
kilometra. Wartoœæ robót to 46 tysiêcy z³. (zdjêcie obok).
W sierpniu wykonany zosta³ remont drogi gminnej
w Wojcieszynie na d³ugoœci 177 mb. Prace polega³y na
wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
emulsj¹ asfaltow¹ i grysami wraz w wykonaniem podbudowy. Wartoœæ inwestycji to 98 tysiêcy z³otych (zdjêcia
poni¿ej)

Ponadto wyremontowano:
- drogê gruntow¹ do kol. Strzelewo
- drogê B³otno – Bochlin
- droga do Wierzchêcina (remont odcinka od drogi wojewódzkiej 106 do wsi Wierzchêcino- Piaski),
- remont drogi w Karsku (droga dojazdowa do posesji nr 31 a, wykonano wspólnie z w³aœcicielami nieruchomoœci,
gmina przekaza³a materia³, robociznê sfinansowa³ w³aœciciel),
- drogê dojazdow¹ od drogi powiatowej tu¿ za Bochlinem do koloni Ptaszkowo
- drogê dojazdow¹ od drogi wojewódzkiej do B³otnego M³yna,
- drogê do koloni Piaski przez Zak³odzie.
- drogê od D³ugo³êki do Nowych Wyszomierek
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- wykonano remonty cz¹stkowe (³atanie dziur) na drogach o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta i nie
których wsi.
- przepust w drodze gminnej w Ostrzycy,

Komunikacja i transport
Od po³owy roku, w wyniku rozmów z PKS Gryfice, obni¿ce uleg³y ceny biletów komunikacji miejskiej, cena biletu
miesiêcznego dla wszystkich zosta³a obni¿ona z 66 z³ na 50 z³, cena biletu miesiêcznego ulgowego dla wszystkich zosta³a obni¿ona z 33 z³ na 25 z³, inwalidzi, emeryci i renciœci powy¿ej 55 roku ¿ycia korzystaj¹ z komunikacji
bezp³atnie.
Na prze³omie maja i czerwca podj¹³em próbê wyd³u¿enia trasy komunikacji miejskiej o nowe przystanki. Okaza³o
siê jednak, i¿ z dodatkowych przystanków korzysta³y sporadyczne osoby. W zwi¹zku z powy¿szym dalsze realizowanie rozszerzonej komunikacji by³o ekonomicznie nieuzasadnione.
Podj¹³em decyzjê o likwidacji tzw. dzikiej gie³dy samochodowej na placu Wolnoœci w Nowogardzie. Problem
wczeœniej nie by³ wczeœniej rozwi¹zywalny przez lata. Od
15 sierpnia wprowadzi³em strefê czasowego postoju w dni
robocze w godzinach: od 7.00 do 17.00 na wydzielonym
parkingu naprzeciwko ratusza. Na tym parkingu dozwolone jest parkowanie samochodów osobowych maksymalnie do 1 godziny. Obecnie ³atwiej mo¿na znaleŸæ miejsce
parkingowe na placu Wolnoœci, gdy mieszkañcy maj¹
do za³atwienia sprawy urzêdowe lub zakupy w centrum
miasta (zdjêcie obok).
W paŸdzierniku zleci³em wykonanie koncepcji architektonicznej nowych parkingów przy ulicach: Kowalskiej,
Lutyków, Zielonej, Zamkowej oraz placu Wolnoœci za ratuszem. W tym roku bêd¹ budowane parkingi przy ul. Zamkowej i Bankowej.

Inne inwestycje
W czerwcu ub. roku zleci³em wykonanie prac
zwi¹zanych z renowacj¹ œcian wewnêtrznych w kaplicy
cmentarnej w Nowogardzie. Koszt - 19 925,30 z³. (zdjêcie
obok).

Od paŸdziernika budowana by³a kanalizacja deszczowa w Nowogardzie w obrêbie ulic: Kardyna³a
Wyszyñskiego, Stolarskiej, Blacharskiej i Placu Szarych
Szeregów. G³ównym celem jest rozdzia³ kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej. Docelowo wyeliminuje to ca³kowicie wyp³ywanie œcieków sanitarnych na terenach
przyleg³ych do jeziora podczas obfitych opadów deszczu.
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W grudniu ubieg³ego roku na boisku szkolnym przy
Placu Szarych Szeregów zosta³o otwarte lodowisko.
Teren, na którym powsta³o lodowisko zosta³ odpowiednio
przygotowany. Lodowisko cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem dlatego te¿, postanowiliœmy o wybudowaniu
lodowiska profesjonalnego. Pozyskaliœmy 220 tys. z Ministerstwa Sportu i przy takim samym wk³adzie w³asnym
z pocz¹tkiem stycznia bie¿¹cego roku uruchomione
zosta³o lodowisko z prawdziwego zdarzenia przy Zespole
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Nowogardzie przy ul. Boh.
Warszawy. Lodowisko jest bezp³atne.
23 listopada og³osi³em zapytanie o cenê na remont

sali œlubów i sali bankietowej w Nowogardzie w budynku przy placu Wolnoœci 5. 5 grudnia podpisa³em umowê na
roboty, które zostan¹ zakoñczone do 16 marca br. Wartoœæ inwestycji to 60.900 z³.
Tak wygl¹da obecnie Sala Œlubów...

... a tak ma wygl¹daæ po remoncie

Ekologia i ochrona œrodowiska
W okresie od 30 marca do 14 czerwca trwa³y prace zwi¹zane z usuniêciem „bomby ekologicznej” w postaci
przeterminowanych œrodków ochrony roœlin wraz z likwidacj¹ mogilnika w miejscowoœci Piaski. Zlikwidowano 28
studni z niebezpiecznymi odpadami po œrodkach ochrony roœlin, pestycydach i nawozach. Grunt zosta³ wymieniony
na nowy, nasadzono nowe drzewa. Od tej pory zdrowiu i ¿yciu naszych mieszkañców nie zagra¿a ju¿ ¿aden tego
typu mogilnik.
Na prze³omie lata i jesieni zrealizowano zadanie pod nazw¹ „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy
Nowogard” Azbest usuniêto z 3 posesji w mieœcie oraz 2 na terenie wiejskim, których w³aœciciele z³o¿yli w gminie
stosowny wniosek. Na zadanie gmina pozyska³a 100% œrodków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W roku bie¿¹cym ponownie zamierzamy aplikowaæ o kolejne œrodki w celu
usuniêcia azbestu, m.in.: z dachu Szko³y Podstawowej w Strzelewie.
14 czerwca zakoñczy³ siê du¿y, trwaj¹cy od 29 kwietnia, konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Udzia³ wziê³o 639 uczniów z naszych szkó³.
W paŸdzierniku zorganizowa³em akcjê bezp³atnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Mieszkañcy podczas
akcji mogli nieodp³atnie oddaæ niepotrzebne rzeczy np.: stare meble, sprzêt AGD i RTV. Zbiórka odbywa³a siê na
zasadzie wystawek przed posesjami.

Szanowni Mieszkañcy Gminy Nowogard,
Zdajê sobie sprawê, ¿e w tak krótkim sprawozdaniu nie jesteœmy Pañstwu przedstawiæ wszystkich
spraw, którymi zajmowaliœmy siê wspólnie z koalicj¹ SLD-PSL w minionym roku. S¹ to jedynie tematy
wiod¹ce, maj¹ce na celu ukazanie ca³oœciowego przekroju realizowanych inwestycji. Wszystkie wykonane zadania s¹ pokazywane na bie¿¹co na stronie internetowej naszej gminy: www.nowogard.pl oraz
przedstawiane w „Wiadomoœciach Samorz¹dowych”. Wiemy, ¿e obecnie i w przysz³oœci jest jeszcze
wiele do zrobienia. W imieniu koalicji oraz swoim w³asnym pragnê zapewniæ, ¿e wszystkie zg³aszane
problemy s¹ dla nas wa¿ne i bêdziemy czyniæ wszystko, aby je skutecznie rozwi¹zaæ.
Z powa¿aniem,
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

