
1

Roczne sprawozdanie  
z działalności gminy

z wyrazami szacunku

BURMISTRZ NOWOGARDU

Robert Czapla

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard,
to już czwarty rok od wyborów samorządowych, w których powie-

rzyliście Państwo naszą gminę w ręce nowej Rady Miejskiej oraz mojej 
osoby. 

Dziś składam przed Państwem kolejne, roczne z mojej pracy którą 
traktuję, jako służbę dla dobra Gminy Nowogard i jej mieszkańców. 
Tym samym chciałbym Państwa zapewnić, iż poważnie traktuję 
swoje zobowiązania wyborcze. Moje działania nie byłyby możliwe bez 
wsparcia radnych z Rady Miejskiej w Nowogardzie, którym serdecz-
nie dziękuję za wszelkie inicjatywy, pomysły i udzielone wsparcie.  
W formie skróconej przedstawiam Państwu najważniejsze dokonania 
zrealizowane w ostatnim roku.

Samorząd Gminy Nowogard prowadził w roku 2014 działania, 
mające znaczący wpływ na rozwój miasta i poprawę życia mieszkańców. Duży nacisk poło-
żony został na budowę strefy ekonomicznej oraz zagospodarowanie terenów nad jeziorem. 
Sukcesywnie polepszany był stan dróg, chodników i oświetlenia. Poprawie uległa estetyka 
placówek oświatowych i kulturalnych, powstały nowe boiska, place zabaw i miejsca rekre-
acji dla mieszkańców. 

Nowogard sprzyja Inwestorom
13 sierpnia 2013 r. ukazało się  Rozporządze-

nie Rady Ministrów w sprawie Kostrzyńsko-Słu-
bickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obejmu-
jące utworzenie Podstrefy Nowogard. Zgodnie 
z rozporządzeniem pozwoli to na zatrudnienie 
700 osób.

2 października 2013 r. Rozporządzenie upra-
womocniło się, a tym samym, blisko 3-letnie 
starania Gminy Nowogard o utworzenie na na-
szym terenie podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej zostały oficjal-
nie potwierdzone przez Rząd Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Tym samym, Gmina Nowogard ma obszar in-
westycyjny o powierzchni 20,19 ha, z możliwo-
ścią rozszerzenia do 98 ha. 

Sam proces utworzenia podstrefy był długi 

Utworzenie podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej  
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (K-S SSE)
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i wymagał dużych nakładów pracy. W prasie lo-
kalnej pojawiały się nieprzychylne komentarze 
i artykuły, które wieściły wszem i wobec, że pod-
strefy w Nowogardzie nie ma i nie będzie. Sporo 
czasu zajmowało prostowanie tych informacji.

Jednak była to dla Gminy Nowogard, jak i dla 
Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli, sprawa 
priorytetowa. 

W 2010 r. Rada Miejska w Nowogardzie wyra-
ziła zgodę na utworzenie podstrefy będącej czę-
ścią  Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, zaś nieruchomości ją stanowią-
ce,  należące do Agencji Nieruchomości Rolnych 
Oddział Terenowy (ANR) w Szczecinie, miały zo-
stać przekazane Gminie Nowogard za „symbo-
liczną złotówkę”.

Niestety, ANR odmówiła przekazania dzia-
łek, proponując w zamian sprzedaż ich Gminie 
Nowogard, po cenach rynkowych. Szacunkowy 
koszt tych działek wynosi ok. 20 milionów zło-
tych. Oczywiście, nie trzeba dodawać, że na takie 
posunięcie Gminy Nowogard zwyczajnie nie stać.

Gdy tylko okazało się, że ANR nie przekaże 
Gminie działek, wypracowano w październiku 
2011 r. nowy plan tzw. „trzeciej drogi” – uzyska-
nia zgody właściciela nieruchomości na „włącze-
nie” (nie sprzedaż czy też przekazanie) nierucho-
mości do Strefy.

W  listopadzie 2011 r.  ANR w Szczecinie wy-
raziła zgodę na objęcie przedmiotowych nieru-
chomości statusem podstrefy,  następnie Zarząd 
Województwa Zachodniopomorskiego pozy-
tywnie zaopiniował wniosek Gminy Nowogard 
o jej stworzenie.

Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych 
dokumentów, dopiero w grudniu 2011 r. stosow-
ny wniosek został złożony w siedzibie Kostrzyń-
sko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
a następnie włączony do projektu Rozporządze-
nia Rady Ministrów.

Niestety,  zmiana Rozporządzenia w spra-
wie utworzenie podstrefy utknęła w miejscu ze 
względu na znany i nagłaśniany przez media 
sprzeciw ówczesnego Ministra Finansów Jacka 
Rostowskiego co do zasadności istnienia stref 
ekonomicznych w Polsce i  ich funkcjonowania 
do 2026 r.

Na ostateczne rozstrzygnięcie Gmina Nowo-
gard musiała poczekać do sierpnia 2013 r. 

Formalne utworzenie podstrefy, to dopiero po-
czątek drogi. W dalszym ciągu to ciężka praca, 
obejmująca przygotowanie terenu dla inwesto-
rów, jak i sukcesywne ich pozyskiwanie. Aktu-
alnie trwają prace nad budową drogi dojazdowej 
wraz z kanalizacją deszczową do terenu podstre-
fy, gdyż obecnie istniejąca nie spełnia wielu nie-
zbędnych parametrów. 

Planowana droga, o długości ponad 1 km, 
będzie miała nawierzchnię asfaltową, prze-
znaczoną dla samochodów ciężarowych (inny 
materiał, wzmocniona podbudowa, szerokość 
drogi dostosowana do gabarytów poruszają-
cych się po niej samochodów) oraz chodnik 
z kostki betonowej. Na chwilę obecną projekty 
techniczne są opracowane, przygotowywane są 
projekty podziałów nieruchomości oraz przede 
wszystkim toczy się postępowanie środowi-
skowe, ponieważ planowane położenie drogi, 
może mieć potencjalnie oddziaływanie na śro-
dowisko. W efekcie czego, Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska (RDOŚ) nakazała sporzą-
dzenie analizy fauny i flory, na terenie objętym 
inwestycją. 

W projekcie ujęto również uzbrojenie drogi 
w kanalizację deszczową, przewidziano też pas 
techniczny, biegnący wzdłuż drogi, w który bę-
dzie możliwość pociągnięcia instalacji wodno-
-kanalizacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej.

Projekt przewiduje wybudowanie drogi 
z wjazdem i wyjazdem na węzeł obwodnicy, 
aby mieszkańcy pobliskiego osiedla Bema, nie 
odczuwali dyskomfortu z powodu istnienia no-
wogardzkiej podstrefy. Na końcu drogi prze-
widuje się budowę placu manewrowego, do 
swobodnego zawracania samochodów dostaw-
czych. Gdyby podstrefa została powiększona 
o kolejne obszary, projekt umożliwia obsługę 
komunikacyjną tychże terenów.

Planowany termin przygotowania dokumen-
tacji to koniec 2014 r. 

Gmina Nowogard brała również udział roz-
mowach z operatorami mediów: ENEA (energia 
elektryczna – uzyskano promesę na dostawę 
energii), PGNiG (gaz – otrzymano zapewnienie, 
że każdy inwestor może liczyć na podłączenie 
gazu zgodnie z własnym zapotrzebowaniem) 
oraz PUWiS (kanalizacja sanitarna i sieć wo-
dociągowa -  uzbrojenie terenu inwestycyjnego 
zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską 
wieloletnim planem rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanaliza-
cyjnych gminy Nowogard.

W chwili obecnej trwa podział nieruchomo-
ści i rozmowy z przedsiębiorcami zaintereso-
wanymi inwestowaniem w Gminie Nowogard. 

Jednym z inwestorów jest firma Irontech 
Sp. z o.o. z holenderskim kapitałem (produk-
cja tkanin na deski do prasowania), która zde-
cydowała się zainwestować Nowogardzie.

Co prawda nie ulokowała się na terenie pod-
strefy ekonomicznej, ale otworzyła działalność 
na terenie miasta, co jest dla gminy najważ-
niejsze.

W chwili obecnej zatrudnia 30 osób (w hali 



3

przy ul. Wojska Polskiego), jednak  planuje bu-
dowę większego obiektu i przyjęcie w następ-
nym roku dodatkowych pracowników. 

Inne firmy, które przygotowują się do rozpo-
częcia działalności w Nowogardzie to podmioty 
z branży meblarskiej oraz energii odnawialnej 
(dla tej firmy właściciel terenu – Agencja Nieru-
chomości Rolnych w Szczecinie aktualnie dzie-
li działki na terenie podstrefy).  

Gmina Nowogard opracowała i rozpowszech-
niła Przewodniki dla Inwestorów, w formie pa-
pierowej i elektronicznej,  w czterech wersjach 
językowych – polskiej, angielskiej, niemieckiej 
i duńskiej. 

W najbliższym czasie, na terenie nowogardz-
kiej podstrefy, zostanie umieszczona tablica 
informacyjna, której celem jest zainteresowa-
nie terenem potencjalnych inwestorów. 

W przygotowaniu jest nowa odsłona strony 
internetowej Gminy Nowogard, poświeconej 
tylko i wyłącznie ofercie inwestycyjnej naszej 
gminy. Strona przygotowywana jest we współ-
pracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych SA w Warszawie.

Oczywiście, jest to praca obliczona na lata, 
trzeba jasno przyznać, że w przypadku wielu 
stref ekonomicznych, od decyzji o jej utworze-
niu do wprowadzenia pierwszego inwestora 
mija średnio 3 lata. Jest to spowodowane regu-
lacjami w prawie krajowym, które w znacznym 
stopniu wydłużają proces inwestycyjny w kra-
ju. Widać to choćby na przykładzie procedury 
budowy drogi dojazdowej – w przypadku samej 
dokumentacji termin jej wykonania może wy-
dłużyć się nawet do 1,5 roku.  

Sam przedsiębiorca również stoi przed nie 
lada wyzwaniem - uzyskanie wszystkich nie-
zbędnych zezwoleń (w tym środowiskowych), 
przygotowanie dokumentacji technicznej, uzy-
skanie pozwolenia na budowę, podział nieru-
chomości, w końcu budowa obiektów  - to pro-
ces trwający niejednokrotnie nawet 2 lata. 

Jednak znaczące kroki zostały już poczynio-
ne, a efekty tych działań zobaczymy już wkrót-
ce.

Wypowiedź Pani Małgorzaty Saar – kie-
rownik Biura Wspierania Przedsiębiorczości 
Centrum Obsługi Importerów i Eksporterów 
przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie: 
Współpraca pomiędzy Centrum a Gminą Nowo-
gard została nawiązana w grudniu 2011 r. i od 
razu była rzeczowa, kończąc się pierwszym du-
żym sukcesem - udało się wspólnie pozyskać 
dla Gminy Inwestora z Holandii, który po wielu 
spotkaniach i negocjacjach zdecydował się zo-
stać w Nowogardzie i rozpocząć proces inwe-
stycyjny w Gminie - dało to na pewno pozytyw-

ny impuls dla jej rozwoju i sygnał dla innych 
inwestorów - Nowogard to miejsce, gdzie moż-
na z powodzeniem zainwestować swój kapitał 
i rozwijać swoją działalność. Myślę, że mogę 
polecić wszystkim zainteresowanym otwarciem 
działalności gospodarczej w Nowogardzie to 
miejsce, które jest otwarte na inwestorów i go-
towe do współpracy - Nowogard na Was ocze-
kuje!

Wypowiedź Pana Andrzeja Kaila – Dyrektora 
Marketingu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej:

Od samego początku współpracy z Gminą 
Nowogard patrzymy z uznaniem, jak sprawnie 
udaje się samorządowi pracować nad całym 
procesem pozyskiwania inwestorów dla Gmi-
ny. Tym bardziej, że organizacja strefy ekono-
micznej to dla większości gmin rzecz zupełnie 
nowa - można powiedzieć, że jest to praca połą-
czona z nauką.

Nie jest to łatwe i wymaga dużego zaanga-
żowania oraz środków finansowych, bo konku-
rencja nie śpi, a prawo i zasady inwestowania 
są dosyć zmienne.  Jest to również proces wy-
jątkowo czasochłonny i wymagający cierpliwo-
ści. Jednak jestem przekonany, że samorząd 
da sobie z tym wszystkim radę i niedługo sko-
rzysta na tym cała społeczność Gminy Nowo-
gard. 

Wypowiedź Martijna van der Maas - Prezesa 
firmy Widemex International B.V.

Widemex International jest producentem po-
krowców na deski do prasowania z główną 
siedzibą w Holandii. Ze względu na poszerza-
nie działalności firmy, zdecydowaliśmy się na 
otwarcie zakładu również w Polsce. I tak zna-
leźliśmy się w Nowogardzie.

Pierwsze spotkanie z Burmistrzem Nowogar-
du Panem Robertem Czaplą miało miejsce po-
nad 2 lata temu. Pamiętam doskonałe przyję-
cie i wszelką niezbędną pomoc udzieloną przez 
Burmistrza oraz pracowników ratusza. Od sa-
mego początku czułem się tu komfortowo, więc 
już w marcu 2012 r. powołaliśmy do życia fir-
mę IronTech i rozpoczęliśmy działalność w No-
wogardzie.

Aktualnie zatrudniamy 30 pracowników 
i planujemy dodatkowo kolejnych 15 w najbliż-
szym czasie. Miejsce w którym aktualnie pro-
wadzimy działalność jest już dla nas za małe 
więc zdecydowaliśmy się na budowę kolejnego 
zakładu. Dzięki znakomitej współpracy z no-
wogardzkim samorządem, nasze plany są już 
bliskie realizacji i bardzo możliwe, że do końca 
2015 r. uda nam się otworzyć nową halę.
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Boiska na osiedlu Bema
Pomysł utworzenia kompleksu boisk miał swój począ-

tek w 2012 roku. Wówczas wraz z radnymi: Marcinem 
Wolnym i Janem Tandeckim kilkukrotnie spotykaliśmy 
się z mieszkańcami os. Bema oraz dyrektorami obydwu 
szkół i nauczycielami wychowania fizycznego w wyniku 
czego powstała koncepcja boisk. W projekcie budżetu na 
2013 rok ująłem wykonanie dokumentacji technicznej i 
dzięki przegłosowaniu na ten cel pieniędzy przez radnych, 
ta dokumentacja została przygotowana.  

28 stycznia br. odbyło się głosowanie nad budżetem 
gminy na rok 2014. Dziesięciu radnych złożyło wniosek o 

wykreślenie pieniędzy na boisko, tak, aby ono nie powsta-
ło. Byli to radni: Szafran, Szpilkowski, Wiatr, Kania, Gała, 
Nieradka, Krzywania, Augustynek, Bociarski i Saniuk.

Na całe szczęście, większość 11 radnych na to nie 
pozwoliła i pieniądze na obiekty sportowe zostały zapew-
nione. Dzięki temu we wrześniu oddaliśmy do użytku 
kompleks składający się z boiska do piłki ręcznej, z kortu 
tenisowego, z boiska do piłki koszykowej, z boiska do 
piłki siatkowej, na którym jest też możliwość grania w 
piłkę nożną. Boiska te są ogólnodostępne dla wszystkich 
mieszkańców osiedla.

Wyposażenie nowego skrzydła 
nowogardzkiego szpitala

Nowogardzki szpital czekał na nowy sprzęt od czasu 
zakończenia gruntownej przebudowy, choć wielu głosi-
ło, że nic z tego nie będzie. Jednak rzeczywistość była i 
jest znacznie inna. Dyrekcja zwróciła się do gminy, aby 
ta udzieliła placówce pożyczki. Z otrzymanej kwoty 650 
tys. zł. zostało zakupione m.in.: na odział OIOM 4 łóż-
ka pacjenta, 3 respiratory (w tym jeden transportowy), 
kardiomonitor wraz z centralą kardiologiczną, pompę 
infuzyjną. Na oddział położniczo-ginekologiczny: fotel gi-
nekologiczny, łóżko porodowe, stół operacyjny oraz KTG, 
na chirurgię: kardiomonitor oraz wózki i stół zabiegowy. 
Szpital zwrócił się do fundacji działających w Polsce i 
do dnia dzisiejszego otrzymał już następujący sprzęt:

1. Fundacja Polsat: Ultrasonograf USG Siemens 
Acuson X300 z kompletem sond pozwalający na prze-
prowadzenie badań przesiewowych wszystkim dzieciom 
(tym najmniejszym), USG mózgowe, jamy brzusznej 
oraz stawów biodrowych, (dzieciom starszym) USG jamy 
brzusznej; Inkubator zamknięty Isolette 8000 – jako ide-
alne stanowisko prowadzenia opieki nad noworodkiem, 
zapewniając komfortowe warunki dla noworodka poprzez 
systemy wentylacji, zaawansowany monitoring pacjenta 
oraz systemy architektoniczne.

2. Fundacja TVN Nie jesteś sam: Inkubator otwarty 
czyli stanowisko do resuscytacji - przeznaczone dla 
noworodków wymagających szczególnej opieki celem 
ratowania życia i zdrowia noworodka.

Ciepłe gniazdko BW3 Maby Warner – urządzenie, 
które w niektórych sytuacjach zastąpić ma cieplarkę.

Nowogardzki szpital wzbogacił się dodatkowo o na-
stępujący sprzęt:

- 2 stoły operacyjne firmy Schmitz i Eschmann
- 4 specjalistyczne łóżka dla pacjentów na OIOM-ie 

(Hill-Rom Total Care Duo)
- 3 respiratory przewozowe i transportowe (Drager 

Evita)
- 4 kardiomonitory firmy Siemens defibrylator
- fotel ginekologiczny i łóżko porodowe
- kardiograf Oxford Sonicaid Team Standard
- 3 detektory tętna płodu
- 7 wózków transportowych i zabiegowych
- 2 ssaki mobilne Medela Median
- 8 stolików i wózków organizacyjno-zabiegowych 

Maquet Modulit
- stół zabiegowy Anetic
Jak widzimy nowego sprzętu w naszym szpitalu 

przybywa, więc mamy być z czego dumni. Obyśmy po-
dziwiali nowe skrzydło szpitala z zewnątrz i byli dumni 
z posiadanego sprzętu bez sprawdzania go na sobie.
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Chodnik przy ul. Wojska Polskiego
We wrześniu wyremontowany został chodnik przy ul. 

Wojska Polskiego. Przebudowa chodnika na długości pół 
kilometra (na odcinku od pl. Ofiar Katynia do ul. Włady-
sława Sikorskiego) polegała na wymianie krawężników i 
obrzeży oraz wykonaniu korekt geometrycznych jezdni z 

ustawieniem nowych krawężników i obrzeży i ułożeniu 
nowej nawierzchni chodników z kostki brukowej. Jest to 
kolejny etap wymiany nawierzchni chodnika na drodze 
należącej do powiatu goleniowskiego, wykonany przez 
Gminę Nowogard ze środków własnych.

Inwestycje i remonty

Nowy aparat na oddziale noworodkowym
W sierpniu oddział noworodkowy i dziecięcy, który 

znajduje się w naszym nowogardzkim szpitalu, pozy-
skał, dzięki Fundacji WOŚP Jurka Owsiaka, Infant 
FlowSiPAP – aparat do nieinwazyjnego wspomagania 
oddechu u noworodków, którego koszt wynosi ponad 
170 tys. zł.

W tym miejscu należy wspomnieć, że nowogardzki 
szpital jest jednym z pierwszych i prawdopodobnie 
nielicznym w Polsce szpitalem, posiadającym tego 
typu sprzęt jakiego nie ma nawet Szpital Powiatowy 
w Goleniowie.)

Wartość pozyskanego dotychczas sprzętu, dzię-
ki działaniom lekarzy z oddziału noworodkowego i 
dziecięcego oraz dyrektora wynosi bagatela 1 mln zł. 
Wyposażeniem  są zaskoczeni profesorowie, którzy 
kontrolują i odwiedzają nowogardzką placówkę zdro-
wia. Nie dziwi więc fakt, że coraz więcej kobiet z terenu 
województwa zachodniopomorskiego chce rodzić w 
naszym szpitalu. Wyrażam słowa wdzięczności za 

dotychczasowe działania, które lekarze i pracownicy 
oddziału noworodkowego i dziecięcego podejmują, by 
w naszym szpitalu był najlepszy i najnowocześniej-
szy sprzęt ratujący najmniejszych obywateli naszego 
miasta. 

Nowogardzcy przedsiębiorcy  
z „sercem na dłoni”

W maju w nowogardzkim szpitalu miało miejsce 
niezwyczajne spotkanie, podczas którego, lokalni 
przedsiębiorcy, Magdalena i Mariusz Konieczny i Ro-
bert Mieleńczuk - właściciele firmy Bono Fur Farm, 
zajmującej się hodowlą zwierząt futerkowych, przeka-
zali na rzecz szpitala sumę 200 tysięcy złotych, która 
zostanie wykorzystana na remont i urządzenie nowego 
oddziału dziecięcego w starym skrzydle Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.

Nowy oddział dziecięcy nowogardzkiego szpitala 
będzie oddany do użytku jeszcze w tym roku.
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Rozpoczęto kolejny etap remontu chodnika 
przy ul. Wojska Polskiego

W sierpniu br. rozpoczął się kolejny etap remontu 
chodnika przy ul. Wojska Polskiego. Obejmuje odcinek 
od posesji nr 19 (wyjazd z ul. Promenady) do Sarnie-
go Lasu. W przyszłym roku (2015) planowana jest 
kontynuacja remontu po prawej stronie ul. Wojska 
Polskiego (od ul. Generała Sikorskiego w kierunku 
stadionu miejskiego).

Ulica Wiejska doczekała się  
remontu chodników

„Wybudowano nowy i odremontowano istniejący 
chodnik na ulicy Wiejskiej w Nowogardzie. Łączna 
powierzchnia  wyniosła blisko 1400 m2 i wykonana 
została z polbruku. Zakres inwestycji objął budowę 
nowego chodnika wraz z wjazdami do posesji, od 

skrzyżowania z ul. Kościuszki do końca ulicy Wiejskiej. 
Nowe chodniki na ulicy Wiejskiej nie tylko poprawi-
ły wizerunek estetyczny naszego miasta, ale przed 
wszystkim komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

Remont ulicy Ogrodowej
Na przełomie marca i kwietnia br. wykonano 

remont drogi przy ulicy Ogrodowej łączącej z ulicą 
Poniatowskiego w Nowogardzie. Zakres robót budow-
lanych obejmował wykonanie odcinka drogi o długości 
93 mb. i szerokości jezdni 6 m z kostki betonowej wraz 
z obustronnymi chodnikami, przebudową wyjazdu na 
drogę wojewódzką nr 106 (ul. Poniatowskiego). 

Od 2012 roku trwa systematyczna wymiana na-
wierzchni na ul. Ogrodowej. W maju zakończony został 
właśnie kolejny, III już etap remontu wspomnianej 
ulicy, który wymusił bardzo zły stan jezdni. Nawierzch-
nia położona w roku 1990 przez firmę, która przestała 
istnieć po otrzymaniu pieniędzy za wykonaną pracę, 
uległa znacznemu zniszczeniu i wymagała wymiany.
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Remont chodników przy ul. 700-lecia
W październiku wykonano remont nawierzchni 

chodników na terenach zielonych pomiędzy posesja-
mi 700-lecia nr 25 i 26 w Nowogardzie. W kwietniu 
natomiast podobny remont został wykonany pomię-

dzy posesjami nr 23 i 24 przy ulicy ul. 700-lecia w 
Nowogardzie. Wyremontowane zostały dwa chodniki 
bezpośrednio przy budynkach oraz łącznik między 
budynkami.

Remont chodnika przy ul. 15 Lutego
W grudniu zakończyliśmy remont chodnika przy 

ul. 15 Lutego (od skrzyżowania z ul. Żeromskiego 
do skrzyżowania z ul. Mickiewicza), na odcinku 
ulicy o długości 168 m. Ogólna powierzchnia wy-
remontowanych chodników, po obu stronach ulicy, 
wyniosła ponad 830 m2. W ramach remontu wykonano 
dodatkowe miejsca parkingowe:

- do parkowania równoległego na odcinku od 
istniejącego parkingu przy bloku nr 15A, do bramy 
wjazdowej na teren ogródków działkowych (około 10 
nowych miejsc parkingowych);

- utwardzony również został plac postojowy od bra-
my wjazdowej na ogródki działkowe do zadrzewienia po 
lewej stronie ulicy (około 16 nowych miejsc parkingo-
wych). Wartość wykonanych prac wyniosła 200 tys zł.

Dojazd do posesji przy ul. 700-lecia
Remont drogi wewnętrznej gminy stanowiącej dojazd i dojście do posesji przy ul. 700-lecia 

W styczniu wykonaliśmy remont drogi dojazdowej 
do posesji przy ul. 700-lecia. Wzmocniliśmy podbu-
dowę drogi, ułożyliśmy nową nawierzchnię jezdni z 

kostki betonowej na dotychczasowej drodze brukowej, 
która była w bardzo złym stanie technicznym.
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Remont chodnika przy ul. Zielonej

Parking  
w okolicy Netto

Zgodnie z porozumieniem, zawartym w dniu 12 
kwietnia 2013 roku, między gminą Nowogard i Netto 
gmina przekazała nieodpłatnie grunt pod parking 
przy ulicy 5 Marca. Dzięki czemu Netto wybudowało 
parking dla samochodów osobowych na 17 miejsc 
postojowych.

Parking  
przy ul. 5 Marca

W styczniu zakończono budowę parkingu przy ul. 
5 Marca w Nowogardzie. Był to kolejny etap realizacji 
programu zwiększania miejsc parkingowych na tere-
nie miasta Nowogard. 

Dzięki temu przybyło kolejnych 13 miejsc par-
kingowych w tym miejsce postojowe dla osoby 
niepełnosprawnej oraz (po raz pierwszy) wyznaczone 
zostały specjalne miejsca parkingowe dla rodziców z 
małymi dziećmi.

Modernizacja parkingów  
przy ul. Bankowej

W lipcu wykonano prace modernizacyjne na parkin-
gach i drodze dojazdowej do Banku Pekao S.A. przy ul. 
Bankowej w Nowogardzie. Ponieważ teren, na którym 
usytuowane są miejsca postojowe i droga do banku na-
leży w części do gminy i w części do banku i inwestycja 
wymagała ścisłej współpracy. Podczas prowadzonych 
spotkań z przedstawicielami nowogardzkiej placówki 
banku, uzgodniono zakres niezbędnych do wykonania 
prac oraz ustalono takie terminy remontu, które nie po-
wodowałyby uciążliwości dla klientów. Był to pierwszy 
etap prac. W kolejnych zmodernizowana zostanie droga 
dojazdowa wraz z chodnikiem prowadzącym do bloku 
mieszkalnego nad bankiem oraz budynku Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Ponadto powstaną w tej lokalizacji 
nowe miejsca parkingowe.
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W mieście powstają kolejne parkingi
W okresie wakacyjnym między blokami przy ul. 

700-lecia (naprzeciwko Netto) powstał parking na 14 
stanowisk postojowych (w tym jedno miejsce dla oso-
by niepełnosprawnej) a także parking wzdłuż skar-
py przy ul. Kowalskiej (od grobli do garaży w pobliżu 
Netto) dzięki czemu przybyło kolejne 21 miejsc po-
stojowych.

W sumie, podczas czteroletniej kadencji w Nowo-
gardzie powstało 205 miejsc parkingowych,

nie wspominając o remontach już istniejących.
W tym roku planujemy przystąpić do sporządzenia 

dokumentacji projektowej na kolejny parking, który 
usytuowany będzie przy ulicy Tadeusza Kościuszki 
(koło Przedszkola nr 4 w Nowogardzie). Planowany 

parking będzie budowany z myślą o rodzicach, któ-
rzy przywożą lub odbierają swoje pociechy z przed-
szkola oraz dla mieszkańców, którzy chcą dojechać 
do punktów handlowych. Ponadto planujemy przy-
stąpić do sporządzenia dokumentacji projektowej na 
kolejne parkingi, które usytuowane będą przy ulicy 
Cmentarnej (aż do skrętu w ulicę Reymonta) – 20 
nowych miejsc parkingowych oraz przy ulicy Mickie-
wicza (wzdłuż ogrodzenia cmentarnego) - 20 nowych 
miejsc parkingowych. Planowane parkingi będą bu-
dowane z myślą rozwiązania problemu parkowania 
na święto Wszystkich Świętych, kiedy to zaparkowa-
nie samochodu w pobliżu Cmentarza Komunalnego 
w Nowogardzie jest bardzo trudne.

Kowalska przed remontem

A tak wygląda obecnie

700 Lecia przed remontem

A tak wygląda obecnie

Remont przejazdu 
kolejowego

W drugiej połowie października zakończy się remont 
przejazdu kolejowego w ciągu ulic 700-lecia i Bohaterów 
Warszawy. W związku z tym, iż przejazdy kolejowe w naszym 
mieście są w opłakanym stanie i kierowcy narzekają na ich 
zły stan techniczny podjęliśmy rozmowy w sprawie remon-
tu w przyszłym roku również przejazdu przy ul. Batalio-
nów Chłopskich.
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Kolejny odcinek drogi dojazdowej do garaży 
na ulicy Zamkowej - wyremontowany

Utwardzono kolejny odcinek drogi dojazdowej 
do garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie oraz 
wykonano kanalizację deszczową. Wyremontowany 
odcinek ma długość ponad 132 m, wykonany jest z 
kostki betonowej typu polbruk. Inwestycja obejmo-
wała również wybudowanie kanalizacji odwadniającej 
tereny przyległe do garaży o długości 24 m, budowę 

studni rewizyjnej oraz budowę studzienek ściekowych. 
Wyeliminuje to uciążliwe podtapianie garaży w czasie 
ulewnych deszczy oraz pozwoli kontynuować kolejne 
etapy utwardzania dróg dojazdowych. Większość 
kosztownych robót a mianowicie wybudowany system 
odwodnienia jest niewidoczny – jest wbudowany w 
grunt. Koszt inwestycjiwyniósł ponad 188 tys zł. 

Remont nawierzchni schodów  
na ul. Kilińskiego  

i ul. Kazimierza Wielkiego
Wykonano remont schodów przy ulicy Kilińskiego w 

Nowogardzie. Zakres prac obejmował wymianę istniejącej 
nawierzchni schodów z płytek chodnikowych na kostkę 
betonową z fakturą granitową, wykonanie zjazdu dla 
rowerów i wózków, budowę murka oporowego z kostki 
kamiennej oraz montaż balustrady stalowej wzdłuż zej-
ścia nad jezioro. W wyniku realizacji inwestycji powstały 
schody o szerokości 3,5 m, oraz zjazd o szerokości 1,5 m.

W lipcu zakończył się remont zejścia nad jezioro 
przy ul. Kazimierza Wielkiego. W czasie remontu wy-
mieniono istniejącą nawierzchnię schodów (z płytek 
chodnikowych na kostkę betonową), wykonane zostały 
zjazdy dla rowerów i wózków oraz montaż balustrady 
stalowej wzdłuż zejścia nad jezioro. Ponadto wykonano 
również remont nawierzchni odcinka chodnika oraz 
wjazdów na posesje. 
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Remont dachu   
w Przedszkolu 

Publicznym nr 3
W kwietniu zakończono prace remontowe pokrycia 

dachu w Przedszkolu Publicznym nr 3 przy ul. Poniatow-
skiego w Nowogardzie. Zakres robót obejmował całkowitą 
wymianę pokrycia z papy wraz z wykonaniem nowej izo-
lacji podłoża betonowego oraz obróbkami blacharskimi 
kominów i murów ogniowych na części budynku. Koszt 
inwestycji: 19 tys zł. Był to kolejny etap remontu - pierw-
szy odbył się w 2011 roku. 

Chodnik przy pomniku  
„Poległym na Wschodzie”

Wykonano budowę chodnika pod pomnikiem „Poległym 
na Wschodzie” na Cmentarzu Komunalnym w Nowogardzie. 
Łączna długość wyremontowanego chodnika to 28 mb. 

Pomnik na nowogardzkim cmentarzu jest wyjątkowy, ponie-
waż przy nim spotyka się pokolenie wojenne i potomkowie 
tych, którzy na „nieludzkiej” ziemi stracili zdrowie i życie.

Kolejna droga wyremontowana
W lipcu, przy ul. Wojska Polskiego, między budynkiem 

szkoły a szpitalem, zakończył się remont drogi prowa-
dzącej do przychodni Medyk. Jest to droga wewnętrzna 
gminna stanowiąca równocześnie dojazd do posesji przy 
ul. Wojska Polskiego oraz do Przychodni. Jest to kolejny 
przykład dobrej współpracy pomiędzy mieszkańcami, 
właścicielami budynków a gminą Nowogard.

Właściciele Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Ga-
binetów Lekarskich „MEDYK” S.C. Danuta Wiatrowicz 
– Więcek i Andrzej Więcek za sumę 7.500 zł zobowiązali 
się wybudować deszczówkę, zaś gmina Nowogard poło-
ży nową nawierzchnię na wspomnianą drogę. Remont 
ten był niezbędny, ponieważ w czasie większych opa-
dów deszczu, woda spływała w dół, zalewając drogę do 
przychodni i posesję leżącą dalej, co było problemem 
nie tylko dla mieszkańców, ale i również dla pacjentów, 
korzystających z usług przychodni.
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Remont ulicy Warszawskiej
We wrześniu br., ogłoszony został przetarg na re-

mont  wewnętrznej drogi osiedlowej, zlokalizowanej 
przy ul. Warszawskiej nr 13, 14 i Armii Krajowej nr 
51 (równoległa do ul. Warszawskiej), jako realizacja 
kolejnego zadania w zakresie modernizacji dróg gmin-
nych na terenie Nowogardu. W ramach planowanych 
działań, spółdzielnia sfinansuje budowę kanalizacji 
deszczowej, zaś gmina dokona przebudowy tej dro-
gi, kładąc nową nawierzchnię oraz wybuduje nowe 
parkingi. Przebudowa będzie finansowana wspólnie 
przez gminę Nowogard i Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Gardno”. 

Wspólna realizacja tego zadania jest możliwa dzięki 
dobrej współpracy między gminą Nowogard a Spół-
dzielnią Mieszkaniową „Gardno”, która rozwija się 
od kilku lat oraz sfinalizowaniu porozumienia, które 
zostało podpisane przez oba podmioty.

Teren po „wadze” 
własnością gminy
W Szczecinie, w czerwcu, podpisałem akt nota-

rialny z PKP dot. nieodpłatnego nabycia przez gminę 
Nowogard działki przy ulicy Dworcowej, na której 
znajdowała się kiedyś waga.

W związku z podpisaniem aktu notarialnego gmi-
na Nowogard będzie mogła przystąpić do realizacji 
inwestycji, polegającej na budowie drogi, łączącej ul. 
Dworcową z ul. 700lecia.

Plac zabaw przy ulicy Zielonej
W lipcu zakończyła się budowa placu zabaw przy 

ulicy Zielonej. To chyba najpiękniejszy plac zabaw, 
jaki powstał na terenie naszego miasta.  Choć oficjal-
nie 2 lipca br. został oddany do użytku, to został już 
wcześniej przetestowany przez najmłodszych miesz-
kańców Nowogardu – małych inspektorów nadzoru 
budowlanego.

 I jak było widać w czasie uroczystego otwarcia, 
choć nikt nie informował o tym wydarzeniu, plac za-
baw tętnił życiem czyli został przez jej użytkowników 
uznany za miejsce godne do zabawy. 

Plac zabaw ma powierzchnię 500 m2, na którym 
ustawionych zostało 12 urządzeń zabawowych. Obok 
standardowych huśtawek i bujaczków, plac został wy-
posażony również w piramidę linową zwaną linarium. 
Ciekawostką jest również zamontowana huśtawka 
nazywana „bocianim gniazdem”. Jej konstrukcja jest 
oparta na tradycyjnej konstrukcji huśtawki wahadło-
wej, jednak nietypowe siedzisko sprawia, że urządzenie 
to jest ciekawym produktem integracyjnym, ponieważ 
mogą z niego korzystać dzieci niepełnosprawne, ale 
pozwala również na wspólną zabawę dzieci w różnym 
wieku. Dodatkowym atutem placu, oprócz jego do-
skonałej lokalizacji, jest zaprojektowana zieleń. Jego 
prawdziwy urok, miejmy nadzieję, poznamy wiosną 

przyszłego roku. Wokół placu posadzono ozdobne 
drzewa owocowe (16 szt. w tym gruszę, jabłoń i śliwę 
wiśniową), a wewnątrz placu ozdobne krzewy (łącznie 
280 szt.). Całkowity koszt wyniósł ponad 150 tys zł.
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Nowa świetlica w Żabówku
Dzięki życzliwości i dobrej współpracy z dyrektorem 

nowogardzkiego Zakładu Karnego w Nowogardzie płk 
Jerzym Dudzikiem zleciłem remont dachu świetlicy 
w Żabówku. Dokonano adaptacji starego budynku 
oraz jego odnowienia. Po rozebraniu starego dachu, 
wykonano nowy, dokonano montażu łat i ułożenia bla-
chodachówki. Wzmocniony został również komin oraz 

zrobiono nową podbitkę. Dodatkowo zostało dobudo-
wane zadaszenie przed wejściem. Skuto stare tynki i 
wykonano styropianowe ocieplenie całości budynku 
wraz z jego pomalowaniem. Założone zostały nowe 
rynny, wymieniono okna i drzwi. Wewnątrz budynku 
naprawiono tynki i pomalowano ściany.

Tereny wiejskie

Orzechowo doczekało się nowej świetlicy
W Orzechowie, jeszcze do niedawna, w centrum 

wsi stały ruiny świetlicy, której sala główna zosta-
ła wybudowana jeszcze przed II wojną światową w 
roku 1928, zaś drugi budynek niższy ok. roku 1990 
(częściowo w miejscu istniejącego budynku mieszkal-
no-gospodarczego). 

W zakończonym w czerwcu br., remoncie wykonano 
całkowitą rozbiórkę budynku z salą główną i budowę 
nowego, oraz gruntowny remont budynku zaplecza 
socjalnego (z kuchnią i sanitariatami). Budynki zo-
stały całkowicie przebudowane, obiekt zyskał nową 
elewację, widną i przestronną salę główną, kuchnię i 
zaplecze sanitarne (zamontowano również toaletę dla 
osób niepełnosprawnych). W międzyczasie, sołtys wraz 
z radą sołecką zakupili wyposażenie kuchni (można 
gościć jednorazowo 100 osób) i sali głównej (stoły, 
krzesła). Również otoczenie świetlicy zyskało dzięki 
remontowi świetlicy. Obok świetlicy powstał skwer, na 
którym stoją ławeczki oraz zamontowano oświetlenie.

Powierzchnia remontowanego obiektu wynosi 187,8 
m2. Sala główna świetlicy ma powierzchnię 125,55 
m2. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 
495.097,87 zł.

Gmina Nowogard pozyskała na tę inwestycję dofi-
nansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 
80%.

Inwestycja ta była jednak zagrożona. Gmina mu-
siała zabezpieczyć całą potrzebną sumę w wysokości 

500 tysięcy złotych na remont świetlicy. Niestety 
podczas głosowania nad budżetem na rok 2014 radni 
Wiatr, Szpilkowski, Gała, Kania, Szafran, Krzywania, 
Nieradka, Saniuk, Bociarski i Augustynek głosowali 
przeciwko temu budżetowi, a więc i przeciwko tak 
długo oczekiwanemu przez mieszkańców remontowi 
Orzechowskiej świetlicy. Tylko dzięki głosom radnych: 
Kolanek, Laskowski, Bielida, Jurek, Kozieł, Rafiński, 
Tandecki, Wolny, Paśko, Marcinkowski, Kubicki udało 
się obronić inwestycję.
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Świetlica w Świerczewie coraz ładniejsza 
Dobiega końca remont i przebudowa świetlicy w 

Świerczewie. Zakres wykonywanych prac obejmuje  
przebudowę świetlicy wraz ze zmianą sposobu użyt-
kowania strychu na pomieszczenia świetlicy wiejskiej, 
dobudowę schodów zewnętrznych i pochylni, rozbu-
dowę budynku o klatkę schodową, wykonanie nowych 
instalacji wewnętrznych i kanalizacji sanitarnej ze 
szczelnym zbiornikiem bezodpływowym, budowę 3 
miejsc postojowych, drogę dojazdową i zjazd z działki. 
Zostanie zmieniony układ funkcjonalno-użytkowy, 
powstanie aneks kuchenny, toaleta dostosowana dla 
osób niepełnosprawnych, duża sala ze sceną, pomiesz-
czenie rekreacyjne na poddaszu. Do zakresu prac 
należy również wymiana pokrycia dachu, docieplenie 
dachu i stropów.

Wartość tej inwestycji w 80% dofinansowywanej 
przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie, w ramach 
działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
PROW na lata 2007- 2013 „Odnowa i rozwój wsi”, 
wynosi 422.345 zł brutto. Termin zakończenia prac 
przewidziany jest na 30 września br.

Remont świetlicy w Strzelewie
Gmina Nowogard, jeżeli chodzi o świetlice wiejskie, 

jest chyba jedną z nielicznych gmin, gdzie prawie na 
każdej wiosce, miejscowa społeczność, takowe po-
mieszczenia posiada.

W lipcu w Strzelewie, dokonano przeglądu odzy-
skanego budynku, którym jeszcze jakiś czas temu 
była dyskoteka, do której zjeżdżali młodzi mieszkańcy 
naszego miasta. Harmonogram działań, przewiduje 
przede wszystkim remont pomieszczeń i adaptację ich 
na świetlicę. Dużą część prac porządkowych wykonają 
sami mieszkańcy. 

Dzięki dużemu zaangażowaniu sołtys Jolanty 
Bednarek i najbliższych jej osób, którym zależy na 
posiadaniu przez wieś ładnej świetlicy, to otwarcie 
wyremontowanego budynku będzie miało miejsce już 
w listopadzie bieżącego roku.

Ruszył remont 
świetlicy  

w Wierzchach
W maju ruszył remont budynku, w którym powsta-

nie świetlica. W pierwszej kolejności został wymieniony 
dach, aby zabezpieczyć budynek przed przeciekaniem. 
Następnie wspólnie z pomocą gminy oraz mieszkań-
ców zostały wyremontowane pomieszczenia wewnątrz 
budynku.

Świetlica po przeprowadzonym remoncie będzie 
miejscem, gdzie będą się odbywały spotkania oraz 
coroczne imprezy sołeckie co pozytywnie wpłynie na 
rozwijanie aktywności i integrację mieszkańców.
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Plac zabaw w Słajsinie - wspólna  
inwestycja Celowego Związku R-XXI  

i gminy Nowogard
W maju wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej 

Antonim Bielidą wraz w obecności sołtysa Słajsina, 
mieszkańców wsi i ich dzieci dokonaliśmy uroczystego 
otwarcia i przekazania nowego placu zabaw we wsi 
Słajsino.

Plac zabaw w Słajsinie został wybudowany na po-
wierzchni 500 m2 i wyposażony w zestaw zabawowy 
(ze zjeżdżalnią, ścianką wspinaczkową, pomostami i 
drabinkami), huśtawkę podwójną, karuzelę, huśtawki 
na sprężynach, tubę sprężynową, huśtawkę wago-
wą, linowe urządzenia do wspinaczki. Teren został 
ogrodzony, ustawione zostały ławki, kosz na śmieci i 
tablica regulaminowa. Koszt inwestycji wyniósł ponad 
105 tys zł. z czego 49 961 zł. zostało pokryte przez 
Celowy Związek Gmin R-XXI.

Dodatkowo by zrekompensować mieszkańcom ist-
nienie na terenie ich sołectwa Regionalnego Zakładu 
Gospodarowania Odpadami, mieszkańcy Słajsina, 
płacą dziś tylko 10% kosztów wywozu odpadów komu-
nalnych, zaś pozostałe 90% pokrywa gmina Nowogard.

Nowy chodnik w Błotnie
W marcu zakończył się remont chodnika w Błotnie. 

Chodnik o długości blisko 570 metrów powstał dzięki 
dobrej współpracy gminy Nowogard z Zachodniopo-
morskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w „Koszalinie. 
Na mocy zawartego porozumienie całkowita wartość 
realizacji inwestycji wyniosła 762.852 zł z czego wkład 
własny gminy Nowogard to 340.000 zł, pozostałą cześć 
sfinansował ZZDW w Koszalinie.

Wyznaczenie przebiegu chodnika nie było łatwe - 
wąskie pobocza szosy, na których powstał chodnik 

wymusiły konieczność wykupu niektórych fragmentów 
placu budowy i spowodowały konieczność przeprowa-
dzenia kilku spotkań z osobami zainteresowanymi. 
Brak chodnika w tym miejscu zmuszał mieszkańców 
Błotna do chodzenia wzdłuż pobocza drogi, co przy 
ruchu (szczególnie w okresie letnim) na drodze wo-
jewódzkiej stwarzało bardzo duże zagrożenie. Nowy 
chodnik z pewnością poprawi jakość życia mieszkań-
ców, sprawi, że poczują się znacznie bezpieczniej.

Tak było... a tak jest obecnie
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Na początku września zakończyliśmy budowę placów 
zabaw dla dzieci w Karsku, Łęgnie i Sąpolnicy.

Plac zabaw w Karsku ma powierzchnię 154 m2 i wy-
posażony jest w wielofunkcyjny zestaw sprawnościowy 
z różnego rodzaju drabinkami i poręczami, huśtawkę 
wagową, huśtawkę podwójną. Ponadto plac zabaw wy-
posażony został w ogrodzenie, zamontowano ławki, kosz 
na śmieci oraz tablicę regulaminową. 

Plac zabaw w Łęgnie ma powierzchnię 500 m2 i wy-
posażony jest w wielofunkcyjny zestaw sprawnościowy 
z wieżami, zjeżdżalnię, różnego rodzaju drabinki, ścianę 
wspinaczkową, huśtawkę wagową, huśtawkę podwój-
ną, bujaczek, karuzelę oraz urządzenie do ćwiczenia 
równowagi.

Ponadto plac zabaw wyposażony zostanie w ogro-
dzenie, zamontowano ławki, kosz na śmieci oraz tablicę 
regulaminową. 

Plac zabaw Sąpolnicy ma powierzchnię 500 m2 i wy-
posażony jest w wielofunkcyjny zestaw sprawnościowy 
z różnego rodzaju drabinkami, poręczami i uchwytami 
służącymi do podciągania się, huśtawkę wagową, buja-
czek, huśtawkę podwójną i karuzelę. Ponadto plac zabaw 
wyposażony jest w ogrodzenie, zamontowane są ławki, 
kosz na śmieci oraz tablica regulaminowa. 

Karsk

Sąpolnica

Łęgno

„Norlik” – pierwsze takie boisko
W Maszkowie wraz lokalnym przedsiębiorcą Zbignie-

wem Piątakiem oraz sołtysem Maszkowa Krzysztofem 
Bernach w czerwcu dokonaliśmy otwarcia i przekazania 
pierwszego boiska sportowego o nazwie „Norlik”. 

Inicjatywa wybudowania tego boiska w pełni pochodzi 
od Państwa Piątaków, którzy chcieli w ten sposób wes-
przeć miejscową społeczność, budując obiekt sportowy, z 
którego będą mogli korzystać wszyscy - od najmłodszego 
do najstarszego mieszkańca sołectwa Maszkowo.

Teren, na którym powstało boisko, gmina pozyska-
ła nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnej w 
Szczecinie,  a następnie przekazała na rzecz sołectwa z 
przeznaczeniem na adaptację budynku użytkowego na 
świetlicę wiejską, lokalizacji placu zabaw lub utworzenia 
boiska sportowego.

Nowe boisko ma powierzchnię 1125 m2, gdzie mie-
ści się pole do gry, a ogólna nawierzchnia ogrodzonej 
powierzchni ze sztucznej trawy to 1446 m2. Koszt wyko-

nania boiska wyniósł 300 tys. złotych i został w całości 
sfinansowany przez Zbigniewa i Beatę Piątak. 

Powstały nowe place zabaw  
na terenie wiejskim 

Place zabaw w Sąpolnicy, Karsku i Łęgnie, staraniem 
gminy Nowogard, otrzymały dofinansowanie z Unii Eu-
ropejskiej w wysokości 126.098 zł. 

Dodajmy też, że od początku kadencji wybudowanych 
zostało na terenie wiejskim 14 placów zabaw, w tym 
zaś roku ogłoszone zostały przetargi na kolejne 4 place 
(przy ul. Zielonej w Nowogardzie, w Karsku, Sąpolnicy 
i w Łęgnie)
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Remont zabytkowego kościoła  
w Olchowie

Olchowo z roku na roku staje się coraz piękniejsze. 
W chwili obecnej prowadzone są prace remontowe 
kościoła, związane z naprawą elewacji, wymianą ist-
niejącego pokrycia zawieszenia wieży, wzmocnienie 
elementów konstrukcji oraz izolacji fundamentów.

Prace remontowe kościoła wykonywane są w sta-
łym uzgodnieniu z konserwatorem zabytków (obiekt 
sakralny wpisany jest do rejestru zabytków) przy fi-
nansowym wsparciu gminy, która w ten sposób stara 
się chronić zabytki zlokalizowane na terenie gminy 
Nowogard przed zniszczeniem, aby zachować je dla 
przyszłych pokoleń.

Remont drogi  
w Olchowie

W lipcu wykonano remont drogi wewnętrznej w 
miejscowości Olchowo, przy kościele, na odcinku od 
skrzyżowania z drogą asfaltową do skrzyżowania z 
drogą brukową. 

Z pewnością wyremontowana droga w znaczny 
sposób ułatwi dojazd mieszkańców do kościoła oraz 
do swoich posesji.

Remont chodnika w Długołęce
Wykonaliśmy remont chodnika na drodze Długołę-

ka – Redło - po stronie prawej, na odcinku od szkoły 
podstawowej w Długołęce, do skrzyżowania z drogą 
na Wyszomierz.

Łączna długość wyremontowanego chodnika to 
ponad 100 mb. Nowy chodnik w tej miejscowości 
nie tylko poprawił wizerunek estetyczny, ale przede 
wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców.
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Nowe pokrycie dachowe  
w świetlicy wiejskiej w Miętnie

W październiku 2013 roku dokonano odbioru prac 
remontowych w świetlicy wiejskiej w Miętnie. Remont  
świetlicy polegał na wymianie drugiej części pokrycia 
dachowego - pierwsza część została wyremontowana 
w 2012 roku. Zakres prac obejmował wymianę starego 
pokrycia z eternitu w ilości 41 m2 na nowe z blacho-
dachówki wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i 
rurami spustowymi. 

Inwestycja została dofinansowana środkami w 
wysokości 7.000,00 zł, które w formie darowizny 
przekazała firma POLDANOR S.A. W świetlicy zostały 
również położone płytki na podłogę zakupione z fun-
duszu sołeckiego.

Nowe chodniki w Miętnie
Dzięki współpracy gminy Nowogard z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Nowogardzie została zrealizowana 
inwestycja polegająca na położeniu nowych chodników 
w miejscowości Miętno (od świetlicy do przystanku nr 
1 o długości 77 m oraz drugi odcinek od przystanku 
nr 1 do przystanku nr 2 o długości blisko 100 m).

Prace wykonane zostały przez osoby podnoszące 
swoje kwalifikacje zawodowe w ramach kursu, który 
zorganizował Powiatowy Urząd Pracy przy pomocy 
gminy Nowogard. Remont chodnika i wjazdów do po-
sesji poprawiło bezpieczeństwo, komfort komunikacji 
mieszkańców, jak również estetykę tej części miej-
scowości. Dodatkowo gmina wykonała przy udziale 
zatrudnionych z Urzędu Pracy osób kolejny odcinek 
chodnika po drugiej stronie ulicy o długości 75 m. 
Łącznie wykonano około 220 m2 nowej nawierzchni 
chodników i wjazdów na posesje.

Budowa oświetlenia solarnego  
Żabówku i w Kulicach

Od listopada 2013 r. do stycznia 2014 r., wykona-
no budowę drogowego oświetlenia solarnego w miej-
scowości Żabówko. Postawiono 9 lamp solarnych 
na odcinku drogi 1000 m. Lampy wyposażone są 
w oprawy oświetleniowe LED.

Energia elektryczna do zasilania lamp solarnych 
pochodzi z odnawialnych źródeł energii (energia sło-
neczna i wiatrowa), co w konsekwencji powoduje 
oszczędności zużycia tradycyjnej energii elektrycz-
nej, a tym samym emisji gazów i pyłów do atmosfery.

Koszt inwestycji wyniósł blisko 12 tys. zł. z czego 
75 % kwoty gmina pozyskała ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Podobne rozwiązanie zastosowano w Kulicach 
gdzie lampy usytuowane zostały wzdłuż drogi woje-
wódzkiej od przystanku autobusowego do wjazdu do 
miejscowości. Koszt inwestycji wyniósł blisko 50 tys. 
zł. (w tym dofinansowanie 75%).
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Przybyło nowych 
ławek na osiedlu 

Bema 
Na świeżym powietrzu wypoczywać mogą m.in.  

mieszkańcy osiedla Bema, bowiem we wrześniu za-
kończono montaż 5 nowych ławek wzdłuż chodnika 
przy ul. Gen. Bema.

Już niebawem przybędzie kolejnych 5 ławek wzdłuż 
ul. Leśnej pomiędzy blokami nr 1 i 6 oraz kilka ławek 
wzdłuż boiska sportowego za garażami.

Estetyka miasta

Budowa oświetlenia  
w Strzelewie

W  grudniu br. uruchomiliśmy długo oczekiwane oświetlenie drogowe w 
Strzelewie. Po roku starań o uzyskanie wszelkich pozwoleń, mogłem  zrealizować 
swoją obietnicę wyborczą – montaż 2 słupów oświetleniowych z 4 punktami 
świetlnymi w pasie drogowym w miejscowości Strzelewo.

Będą boiska  
na wioskach

W styczniu podczas spotkania w ratuszu z sołty-
sami z terenu gminy Nowogard, podpisałem umowy 
użyczenia: działek pod boiska sportowe w Błotnie i 
w Glicku, a także z sołtysem Krasnołęki budynku 
przeznaczonego na małą świetlicę wiejską położonego 
przy placu zabaw.

Najładniejsze elewacje i otoczenie
W maju w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie odbyło 

się rozstrzygnięcie trzeciej edycji konkursu pt. „Najład-
niejsza elewacja i najładniejsze otoczenie budynków 
wielorodzinnych w roku 2013”.

Celem konkursu było propagowanie estetycznego 
wyglądu budynków położonych na terenie Nowogardu 
oraz kształtowanie postawy współodpowiedzialności 
mieszkańców za estetykę i wizerunek miasta. Konkurs 
został skierowany do właścicieli budynków wielo-
mieszkaniowych. Do konkursu mogły być zgłoszone 
budynki, w których w 2013 roku zostały przeprowa-
dzone prace polegające na przebudowie, remoncie 
lub termomodernizacji, obejmujące w swym zakresie 
elewację budynku. 

Laureatom konkursu wręczono nagrody pieniężne: 
nagroda główna, czek w wysokości 10.000 zł została 
wręczona Wspólnocie Mieszkaniowej 3 Maja 37, 38 w 
Nowogardzie.

Dwa różnorzędne wyróżnienia, czeki po 1.000 zł 
wręczono Wspólnocie Mieszkaniowej 700 Lecia 24 
oraz Wspólnocie Mieszkaniowej Armii Krajowej 29 w 
Nowogardzie.”
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Remont alejek nad jeziorem 
W maju wykonaliśmy  remont nawierzchni alejek 

spacerowych przy Jeziorze Nowogardzkim w obrębie 
restauracji „Przystań”. Urządzona została zielona 
wysepka między alejkami oraz został odtworzony zie-
leniec po robotach związanych z budową separatorów 
i przebudową kanalizacji deszczowej w tym rejonie 
naszego miasta. Remont nawierzchni nie tylko popra-
wił wizerunek estetyczny naszego miasta, ale przede 
wszystkim komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

W maju zakończony został również remont alej-
ki przy murach, na odcinku od skrzyżowania ulicy 
Lutyków do skrzyżowania z ulicą Osiedlową, w lipcu 
natomiast przy Jeziorze Nowogardzkim, od skrzyżo-
wania z ul. Zieloną w obrębie restauracji „Przystań”, 
w kierunku ulicy Jana Kilińskiego.

Remont na skwerze  
za Pomnikiem Niepodległości

Dobiega końca remont za Pomnikiem Niepodległo-
ści. Jest to szczególne miejsce dla wielu mieszkańców 
Nowogardu. Dlatego też, wsłuchując się w prośby pły-
nące od mieszkańców, w czerwcu podpisano ogłoszenie 
w sprawie składania ofert na wykonanie remontu w 
obrębie skweru za Pomnikiem Niepodległości u zbiegu 
ulic 3 Maja i Bankowej (dawniej Gazowej).

Remont dotyczy budowy chodników, które przecina-
ją się w środku skweru, tworząc placu Wolności 5. Przy 
alejach ustawione będą ławki, kwietniki, naprawiony 
zostanie murek okalający skwer od strony ul. 3 Maja 
jak i od ul. Bankowej. W następnym roku planowana 
jest budowa oświetlenia tego terenu (lampy parkowe).

Prace remontowe przy ul. Piłsudskiego
Wykonano remont budynku gospodarczego, przy 

ulicy Piłsudskiego w Nowogardzie. Prace wykonywane 
są przez osoby zatrudnione przez gminę Nowogard 

do prac społecznie użytecznych i prowadzone są w 
ramach poprawy estetyki naszego miasta.

Tak jest

Tak było

Alejki: po prawej wyremontowana lewej przed remontem
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Nowe witacze na rogatkach Nowogardu
W marcu br. zamontowano na wjazdach do No-

wogardu od strony Szczecina i Gdańska dwa nowe 
witacze - panele w kolorystyce polskich barw naro-
dowych, wykonane z solidnej konstrukcji stalowej, 
wyklejane wysokiej jakości folią odblaskową ORACAL 
zabezpieczoną laminatem.

Nowe panele zastąpiły mocno już wysłużone wita-
cze, zaś różnicę w jakości i estetyce można zobaczyć 
na załączonych fotografiach.

Nowy chodnik,  
nowe ławki przy  
ul. Warszawskiej 

W grudniu zakończył się remont chodnika oraz nowych 
ławek przy ul. Warszawskiej. Remont chodnika obejmował 
wymianę nawierzchni na nową z kostki typu polbruk, 
montaż 5 ławek parkowych oraz ustawienie 3 koszy na 
śmieci. Nowy chodnik i ławki poprawiły wizerunek nasze-
go miasta, a to miejsce stało się miłym zakątkiem, gdzie 
mieszkańcy mogą spędzać swój wolny czas.

Remont  
fontanny  

i jej otoczenia
Nowogardzka fontanna - to kolejne miejsce na mapie na-

szego miasta, które nabrało blasku i będzie dla mieszkańców 
miejscem odpoczynku i rekreacji. Dawniej zarośnięta, popęka-
na i strasząca swym wyglądem. Po prawie trzech miesiącach 
trwania remontu generalnego, nowogardzka fontanna odzy-
skała swój, dawno zapomniany blask.
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Ławki przy drodze na obwodnicę
Na początku lutego 2014 r. na poboczu drogi wspo-

magającej obwodnicę Nowogardu wykonane zostały 
nowe ławki, jedna od strony m. Warnkowo natomiast 
druga od strony osiedla Bema.

Nowe wiaty  
na ul. Gen. Bema
Z końcem listopada na ul. Gen. Bema w Nowogar-

dzie została ustawiona nowa wiata na przystanku 
komunikacji miejskiej. Ustawienie nowej wiaty umoż-
liwia schowanie się przed deszczem i wiatrem, 
szczególnie dzieciom uczęszczającym do nowogardz-
kich szkół. W poprzednich latach popdpbne wiaty 
staneły przy ulicach: Warszawskiej, T. Kościuszki i 
Boh. Warszawy.

Odnowiony murek przy ul. Rzeszowskiego
Wykonano również remont murka kamiennego 

przy ul. Rzeszowskiego – przy przystanku busów. 
Wstawiono brakujące elementy z kostki oraz zamonto-

wano siedziska z listew drewnianych na całej długości 
murka.
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Kolejny etap poprawy czystości 
nowogardzkiego jeziora

W październiku trwała przebudowa kanalizacji 
deszczowej polegająca na posadowieniu kolejnych 
2 separatorów i przebudowie kanałów deszczowych, 
odprowadzających wody opadowe do jeziora w rejonie 
między „Okrąglakiem”, a restauracją „Przystań”.

Separatory i wyremontowane kanały to kolejne 
działanie przyczyniające się do poprawy czystości 
Nowogardzkiego jeziora.

Dotychczas podjęto działania, polegające na rekul-
tywacji jeziora, w skład którego wchodzą: strącanie 
fosforu za pomocą dozowanego do jeziora piksu żela-
za, uruchomienie aeratora napowietrzającego wody 
jeziora i biomanipulacja, tj. zarybianie narybkiem 
szczupaka.

Oprócz tego, co jakiś czas na naszym jeziorze pływa 
specjalnie przystosowana łódź, która dokonuje tzw. 
mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inak-
tywacją fosforu. Zabieg ten polega na „uprawieniu” 
całej powierzchni jeziora aeratorem mobilnym, co 
pozwala na dotlenienie strefy przydennej i precyzyjną 
inaktywację fosforu (eliminacja fosforu silnie ogranicza 
tzw. zakwity).

Koszt kompleksowej rekultywacji jeziora wyniósł 
400 000 zł z czego kwotę w wysokości do 170 700 zł 
dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Wszystkie te działania sprawiły, że nowogardzkie 
jezioro stało się czyste i jest perełką i dumą naszego 
miasta i regionu.

Zagospodarowanie terenów nad jeziorem

Nowy murek  
przy jeziorze

Zakończył się ostatni etap remontu murka okala-
jącego Jezioro Nowogardzkie.

Prace rozpoczęte zostały w roku 2012. Murek ten 
przez wiele lat był łatany, ale nie przeprowadzano tak 
szeroko zakrojonych prac. Ostatni raz, większe prace 
przy nim, od restauracji „Neptun” do hotelu „Przy-
stań”, wykonano 25 lat temu. Dziś możemy się cieszyć 
jego estetyką i tym, że bezpiecznie możemy stanąć nad 
brzegiem jeziora i podglądać dzikie ptactwo.

Nowe oblicze murków przy plaży miejskiej
Jeszcze do niedawna obszar między plażą a gara-

żami na terenie pogotowia najzwyczajniej w świecie 
straszył. Ściany garaży były pomazane, zaś murek 
od ulicy Promenady zniszczony. Nie trudno więc było 
zauważyć, że ten krajobraz się zmienił. I nie tylko 
mowa tu o garażach, ale również i o samym murku, 
który po wielu latach został na nowo otynkowany i 
po raz pierwszy zostały na nim wykonane drewniane 
siedziska z listew świerkowych (wcześniej młodzież 
siedziała na betonowym murku).
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Remont elewacji garaży szpitalnych
W maju zakończył się remont elewacji garaży szpi-

talnych przy ul. Promenady w Nowogardzie. Usunięto 
zniszczoną i starą elewację garaży, które od kilku 
lat straszyły mieszkańców i turystów malowidłami i 

wszelkiej maści napisami. Następnie garaże zostały 
ocieplone, otynkowane, i pomalowane. Wstawiono 
także kratki wentylacyjne.

Remont trybun na „Dolnym” Boisku
Na boisku „dolnym”, zlokalizowanym przy świetlicy 

Promyk na Placu Szarych Szeregów, wykonano remont 
trybun. Połamane siedziska na trybunach, pokrzy-
wione płyty pod stopami i pogięte bramy wejściowe 
– oto widok, jaki kojarzył się nam z boiskiem na Placu 
Szarych Szeregów. Naprawione zostały pochylone i 

uszkodzone ławki wraz z wymianą ich siedzisk, wyko-
nano nowe schody betonowe prowadzące na trybuny 
(po dwa na każdą stronę) oraz wykonano nowe furtki 
wejściowe. Remont sprawił, że kibicom będzie o wiele 
wygodniej dopingować swoich zawodników, np. w 
czasie rozgrywek nowogardzkiego streetballu.

Ładniej  
nad jeziorem

Wykonano prace porządkowych na terenach zielo-
nych w sąsiedztwie „pizzeri NEPTUN”. W tym miejscu 
powstało boisko do badmintona. Zakres prac obejmował 
wykonanie boiska do badmintona, rozbiórkę starej i 
zniszczonej nawierzchni alejek oraz demontaż betonowej, 
nieestetycznej sceny, przy której odbywały się „spotkania 
towarzyskie”. Na ten fakt wielokrotnie zwracali uwagę 
rodzice dzieci przebywających na pobliskim placu zabaw. 
Po pracach rozbiórkowych, cały teren został wyrównany 
i obsiany trawą.
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 Remont  
budynku  

na plaży miejskiej
Na zlecenie gminy Nowogard wykonano remont 

budynku, znajdującego się przy głównym wejściu 
plaży miejskiej w Nowogardzie. Zakres robót obejmo-
wał: obróbkę okien, remont elewacji, remont schodów 
położenie tynków w środku budynku.

Nowogard ma pierwszą  
siłownię plenerową

To pierwsza tego typu siłownia na terenie naszego 
miasta. Siłownia usytuowana jest na skwerze przy 
ul. Waryńskiego w cichym zakątku miasta, z dala od 
ruchliwych ulic, w sąsiedztwie jeziora, gdzie można 
dostać się zarówno pieszo, rowerem, jak i swobodnie 
dojechać samochodem. Można tu uprawiać aktywny 
wypoczynek, jak i relaksować się na ławce w cieniu 
drzew.

Wszystkie urządzenia są projektowane i produko-
wane w Polsce, w Nowej Wsi Książecej, wykonane są 
ze stali o wzmocnionej konstrukcji, posiadają zabez-
pieczenie antykorozyjne oraz wymagane certyfikaty. 
Rozmieszczono je z zachowaniem stref bezpieczeństwa, 
a o sposobie ich użytkowania informują zamieszczone 
tabliczki z instrukcją użytkowania. Siłownia plenerowa 
przeznaczona jest dla wszystkich grup wiekowych, 
dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych, a 
z niektórych urządzeń mogą bezpiecznie korzystać 
osoby niepełnosprawne.

Komputery i Internet  
dla najuboższych 

12 września 2014 r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, odbyło się 
uroczyste przekazanie sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu dla 35 go-
spodarstw domowych z terenu Gminy Nowogard. 

Komputery i dostęp do sieci nieodpłatnie otrzy-
mali ci mieszkańcy gminy, którzy nie mogą sobie 
na nie pozwolić, głównie z powodu trudnej sytuacji 
materialnej i rodzinnej. Uczestnicy zostaną również 
darmowo przeszkoleni z obsługi komputera i korzy-
stania z Internetu.

Dodatkowo, zakupiono 25 komputerów dla szkół 
podstawowych z terenu miasta Nowogard – SP1, SP 
2, SP 3 oraz Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2, gdzie 
wszyscy chętni uzyskają dostęp do komputera i In-
ternetu w godzinach nauki szkolnej. 

Zakup komputerów, Internetu oraz szkoleń moż-

liwy jest dzięki projektowi „Przeciwdziałanie wyklu-
czeniu cyfrowemu w Gminie Nowogard”, na realizację 
którego Gmina Nowogard pozyskała kwotę 545 400 
zł ze środków Unii Europejskiej.

Dzięki realizacji projektu, jego uczestnicy będą 
mieli zapewniony dostęp do Internetu do 2020 r. 

Jest to już drugi tego typu projekt, realizowany 
przez  Gminę Nowogard.  W ramach pierwszego pro-
jektu, w 2012 r. zakupiono komputery z dostępem 
do Internetu dla 40 rodzin oraz 35 komputerów dla 
szkół wiejskich i Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie. 
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Perspektywy inwestycyjne,   
planowane złożenie wniosków i pozyskanie dofinansowania

WYSZCZEGÓLNIENIE

Lp.
Nazwa projektu Kwota 

dofinansowania
Źródło Obszar: miejski, 

wiejski
1 Rekultywacja Jeziora Nowogardzkiego w 

Nowogardzie
170 700,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i   Gospodarki 
Wodnej 

miejski

2 „Budowa i przebudowa kanalizacji 
deszczowej umożliwiająca rozdział 
sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji 
deszczowej i kanalizacji sanitarnej - etap III”

78 363,18 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i   Gospodarki 
Wodnej 

miejski

3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w  Gminie Nowogard”

545 400,00 zł Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka

miejsko-wiejski

4 Zakup średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP  w 
Błotnie – Gmina Nowogard

500 000,00 zł Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Zachodniopomorskiego

wiejski

5 ”Poprawa w sferze przestrzeni poprzez 
rewitalizację w kierunku rekreacyjno-
sportowym – zagospodarowanie terenu 
nad Jeziorem Nowogardzkim w ramach 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Nowogard”

801 167,00 zł Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Zachodniopomorskiego

miejski

6 „Przebudowa infrastruktury technicznej, 
kanalizacyjnej w zakresie rozdzielenia 
kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i 
deszczową w ramach Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Nowogard”  

311 528,32 zł Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Zachodniopomorskiego

miejski

7 Przebudowa świetlicy wiejskiej w 
Orzechowie

392 337,00 zł PROW na lata 2007 – 2014 wiejski

8 Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania strychu 
na pomieszczenia świetlicy wiejskiej, 
dobudowa schodów zewnętrznych i 
pochylni, rozbudowa
o klatkę schodową, budowa zjazdu wraz z 
urządzeniami budowlanymi w Świerczewie

286 168,00 zł PROW na lata 2007 – 2014 wiejski

9 Budowa placów zabaw dla dzieci w 
miejscowościach : Karsk, Łęgno, Sąpolnica

126 098,00 zł PROW na lata 2007 – 2014 wiejski

10 Budowa drogowego oświetlenia solarnego 
w miejscowości Żabówko

67 710,93 zł PROW na lata 2007 – 2014 wiejski

11 Budowa drogowego oświetlenia solarnego 
w miejscowości Kulice

37 802,00 zł PROW na lata 2007 – 2014 wiejski

12 Wyposażenie świetlicy w Długołęce – zakup 
sceny mobilnej wraz z nagłośnieniem do 
organizacji imprez plenerowych

113 365,00 PROW na lata 2007 – 2014 wiejski

13 Budowa siłowni zewnętrznych w 
miejscowościach Długołęka i Maszkowo

26 635,00 zł PROW na lata 2007 – 2014 wiejski

14 Przebudowa schodów przy ulicy Kowalskiej 
w Nowogardzie jako obiektu małej 
infrastruktury rekreacyjnej

50 000,00 zł PROW na lata 2007 – 2014 miejsko - wiejski

15 Pomoc finansowa dla jednostek samorządu 
terytorialnego na oprawę infrastruktury 
sportowej

100 000,00 zł Wydział Marszałkowski 
Województwa 
Zachodniopomorskiego, Wydział 
Edukacji i Sportu

miejsko-wiejski

RAZEM 3 607 274,43 -
WRLFKiS, Agnieszka Wróblewska
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Prace osadzonych

Osoby osadzone porządkują Nowogard
Dzięki życzliwości i dobrej współpracy z dyrekto-

rem Zakładu Karnego w Nowogardzie płk Jerzym Du-
dzikiem, w ciągu ostatniego roku wykonano:

- oczyszczenie i koszenie terenu wokół jeziora. 
Uzupełniono ubytki ziemi i obsiano trawą tereny zie-
lone nad jeziorem. Wycięte gałęzie zostały przewie-
zione na Harcówkę, gdzie mieszkańcy mogli wykorzy-
stać je do rozpalenia ogniska,

- oczyszczenie i wykoszenie terenu wokół jeziorka 
przy osiedlu Radosława w Nowogardzie,

- „- remonty w: Zespole Szkół Ogólnokształcących, 
Gimnazjum nr1, Szkole Podstawowej nr 1 w Nowo-
gardzie, Szkole Podstawowej w Strzelewie i Żabowie,

- naprawę nawierzchni chodnika przy placu ma-
newrowym przy ul. 3 Maja oraz porządkowanie tere-
nu przy „Przystani”,

- docieplenie budynku rehabilitacji przy szpitalu,
- remont elewacji garaży szpitalnych przy ul. Pro-

menady.
- remont elewacji budynku (przy wejściu) i budyn-

ku sanitariatów na plaży miejskiej,
- naprawę dziur w chodnikach przy ulicach: Zam-

kowej, 3 Maja, 700-lecia, Armii Krajowej, 15 Lutego 
i Młynarskiej

- remont pomieszczeń biurowych UM Nowogard,
- usunięto stare fundamenty w parku przy ul. 

Bankowej,
- sprzątanie terenu i koszenie skarpy przy parkin-

gu i garażach na ul. Zamkowej,
- prace pielęgnacyjne na terenie przyległym do 

grobli oraz boiska przy ulicy Kowalskiej,
- naprawę wyłamanego krawężnika przy ulicach: 

15 Lutego, Żeromskiego i Mickiewicza,
- oczyszczono drogę oraz pielęgnację zieleni przy 

ul. Jana Pawła II,
- pielęgnację drzew i krzewów przy ul. Kościuszki 

(przedszkole i okolice), pielęgnację zieleni parku oraz 
oczyszczono zatoczkę na końcu ul. Waryńskiego,

-sprzątnięto i usunięto pozostałości po kioskach 
na pl. Wolności,

- uprzątnięto teren przy byłej lecznicy dla zwierząt 
na ul. Kościuszki,

Ulica Warszawska Porządkowanie ulic

Nad jeziorem

Ulica Kościuszki

Garaże przy szpitalu
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- oczyszczono nawierzchnię ul. Promenady,
- zamieciono oraz pograbiono tereny zielone oraz 

alejki na pl. Szarych Szeregów, teren nad jeziorem 
oraz za pomnikiem i NDK a także przy ulicach: 
700-lecia, Warszawskiej, Armii Krajowej, Gen. Bema, 
Radosława,

- wykoszono rów melioracyjny oraz teren przy 
ścieżce rowerowej do Olchowa

- oczyszczano jezioro z glonów oraz śmieci
- odchwaszczono chodniki przy ulicach: Kilińskie-

go, Waryńskiego, Kazimierza Wielkiego, Rataja,
- w okresie zimowym odśnieżono przejścia dla pie-

szych, chodniki, zatoki autobusowe i parkingi

Ulica Radosława

plac Wolności

Nad jeziorem

Inne

„Samorządowy 
Lider Współpracy  

z NGO 2014”
Gmina Nowogard kolejny raz została laureatem 

konkursu marszałka województwa zachodniopomor-
skiego pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 
2014”

W czerwcu w Zachodniopomorskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się uroczyste pod-
sumowanie konkursu i wręczenie laureatom nagród 
i dyplomów. Gmina Nowogard uzyskała wyróżnie-
nie i tytuł finalisty konkursu „Samorządowy Lider 
Współpracy z organizacjami pozarządowymi 2014” w 
kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Już po 
raz trzeci gmina Nowogard została nagrodzona w tym 
konkursie. Miłym akcentem spotkania było wręczenie 
podziękowań za współpracę członkom Zachodniopo-
morskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I 
kadencji. Podziękowanie to otrzymał również Jerzy 
Jabłoński, członek Rady, przedstawiciel Nowogardz-
kiego Forum Organizacji Pozarządowych.
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard,

Minęły cztery lata od wyborów samorządowych,  w których powierzyliście Państwo naszą 
gminę w ręce nowej Rady Miejskiej oraz mojej osoby.

Dziś składam przed Państwem sprawozdanie z mojej pracy przez ostatni rok ale chciał-
bym też przypomnieć poprzednie trzy lata. Poniżej przedstawiam w formie skróconej naj-
ważniejsze dokonania, które zostały wspólnie zrealizowane w w latach 2011-2013.

Dzień 24 maja 2013 roku zapisze się w historii miasta 
- w tym dniu, wraz z dyrektorem szpitala Kazimierzem 
Lembasem i zaproszonymi gośćmi, dokonaliśmy uroczy-
stego otwarcia nowego budynku Samodzielnego Publicz-
nego Szpitala Rejonowego. 

To finał największej i najdroższej inwestycji w historii 
Nowogardu. Remont trwał 2 lata.

Modernizacja była konieczna, bo inaczej placówka 
nie spełniałaby wymogów unijnych, a to oznaczałoby jej 
likwidację. Mimo ubiegania się o pomoc do samorządu 
terytorialnego i do budżetu państwa to ani powiat gole-
niowski ani województwo ani również ministerstwo zdro-
wia nam nie pomogło. Budowa szpitala została sfinanso-
wana więc w całości ze środków gminy i wyniosła prawie 
20 mln zł.

Zakończenie rozbudowy Szpitala
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Wyremontowane zostały wszystkie alejki spacerowe nad murami obronnymi oraz od jeziora do murów. Przy 
wszystkich alejach spacerowych wymienione zostały ławki parkowe na estetyczne.

Zagospodarowanie Jeziora Nowogardzkiego

Tak alejki wyglądały przed remontem... ...a tak wyglądają obecnie
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Wybudowaliśmy jeden z największych w województwie zachodniopomorskim skatepark o powierzchni 1367 m2.  
Oprócz skateparku, wykonano kanalizację deszczową z odwodnieniem terenu, alejki betonowe oraz zamontowano ele-
menty małej architektury: ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci itp.  

Zniknęła rozwalająca się szachownica, zastąpiona 
przez nową, przystosowaną do gry dużymi szachami 
a także wyremontowany został parking przy zejściu z uli-
cy Szkolnej, przy placu, gdzie zwykle ustawia się scenę 
plenerową na gminne imprezy.

Wykonano boisko wielofunkcyjne na placu Sza-
rych Szeregów (kort tenisowy i boisko do gry 
w siatkówkę).

Oddano do użytku  nowy, największy w mieście plac 
zabaw nad nowogardzkim jeziorem. Oprócz placu nad je-
ziorem w Nowogardzie powstały jeszcze place zabaw: na 
ul. Zielonej, przy szkołach podstawowych nr 1, 2 i 3 oraz 
wyremontowany został plac przy ul. Racibora.

Za środki unijne wyremontowano molo, przejęliśmy od dzierżawcy zjeżdżalnię wodną, która odtąd funkcjonuje 
bezpłatnie, wyremontowane zostały wszystkie urządzenia zabawowe oraz pomost dla jednostek pływających, a także 
oświetlenie kąpieliska.
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Przeprowadzony został remont kapitalny murów 
obronnych na całej długości, częściowo zniszczonych 
i zawalonych.

Wykonano remont nawierzchni drogi - odcinek 
od ul. Luboszan do murów obronnych

Wyremontowano zejścia nad jezioro przy ulicach: Zielonej, Waryńskiego, Kilińskiego, Kazimierza Wielkiego. 
Różnicę widac na ponizszych zdjęciach.

Tak wyglądało przed remontem A tak wygląda obecnie

Wykonany został pomost drewniany wzdłuż brzegu jeziora w Nowogardzie. Oprócz budowy samego pomostu  
w ramach prac wzmocniono brzeg jeziora kamieniami oraz pod pomostem wykonano cementowy murek.

Tak wygląda obecnieTak wyglądało wcześniej
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Wybudowano kanalizację deszczową w Nowogardzie w obrębie ulic: Kardynała Wyszyńskiego, Stolarskiej, 
Blacharskiej i placu Szarych Szeregów. Głównym celem jest rozdział kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej. 
Docelowo wyeliminuje to całkowicie wypływanie ścieków sanitarnych na terenach przyległych do jeziora podczas 
obfitych opadów deszczu.

Wykonano trzeci etap przebudowy kanalizacji ściekowej w Nowogardzie, który polegał na posadowieniu 2 separa-
torów i prze budowie kanałów deszczowych (między „Okrąglakiem” a „Przystanią”). Rozdzielenie sieci kana lizacyjnej 
na sanitarną i deszczową to było istotne zadanie, które w istotnym stopniu zmniejszyło ryzyko zalewania terenów przy 
fontannie. Dzięki zamontowanym separato rom, woda deszczowa spływająca do jeziora oczyszczona zostanie z gumy, 
olejów i z tego wszystkiego, co „produku je” każdy z nas w swoim otoczeniu.

Wśród licznych inwestycji i re mon tów jakie przeprowadzono na terenie wiejskim warto podkreślić remonty świetlic 
w: Orzechowie, Wierzchach, Strzelewie, Świerczewie, Szczyt ni kach, Wojcieszynie, Czermnicy, Wołowcu, Dąbrowie 
Nowogardzkiej, Trzechlu, Ostrzycy, Lestkowie, Sikorkach, Jarchlinie, Słajsinie, Długołęce, Żabówku.

Tereny wiejskie

Świetlica w Trzechlu Świetlica w Dąbrowie Nowogardzkiej

Powstały również nowe place zabaw w: Karsku, Łęgnie, Sąpolnicy, Orzechowie, Orzeszu, Kulicach i Szczytnikach.

Plac zabaw w Orzechowie... ...i w Orzeszu
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Inne
Wykonano budowę drogi Jana Pawła II w Nowogardzie. 

Dzięki tej inwestycji, mieszkańcy mogą dziś bezpiecznie 
dotrzeć do swych domów, garaży oraz do kościoła pw. św. 
Rafała Kalinowskiego, zaś uczniowie do swych szkół.

Powstał Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie 
W chwili obecnej Zakład przetwarza i unieszkodliwia od-
pady przywożone z terenu 27 gmin. W tym celu wybudo-
wano dwie kwatery składowania odpadów o powierzchni 
4,5 ha. Przerabia sie odpady - sortowanie, biostabilizacja, 
kompostowanie, dojrzewanie kompostu, przerób odpa-
dów budowlanych i wielkogabarytowych oraz składowanie odpadów nieużytecznych. W zakładzie stosuje się szereg 
sposobów umożliwiających ochronę środowiska.

W RXXI zatrudnionych jest ponad 151 osób.

Oświata
Gmina Nowogard jest organem prowadzącym dla 3 przedszkoli, 10 szkół podstawowych (w tym 6 szkół na terenie 

wiejskim), 3 gimnazjów oraz 1 liceum ogólnokształcącego. Żadna z placówek oświatowych nie została zlikwidowana, 
ani żaden nauczyciel nie otrzymał wypowiedzenia umowy o pracę. Do wszystkich wymienionych wyżej placówek 
 w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało się łącznie 3126 uczniów uczących się w 156 oddziałach. Wszystkie placówki 
działają sprawnie i są odpowiednio przygotowane do realizacji podstawy programowej poszczególnych typów szkół.

W ciągu ostatnich 4 lat w placówkach oświatowych były prowadzone projekty unijne: „Wczesnoszkolna indywidu-
alizacja – wysokiej jakości edukacja” (dla dzieci klas I-III dziesięciu szkół podstawowych gminy Nowogard). Projekt 
ten całościowo opiewa na sumę 413 433 zł, które pozyskaliśmy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Pozyskaliśmy również unijne dofinansowanie w wysokości 2.634.140 zł na projekt „Szkoły nowogardzkiej gminy 
 na edukacyjne wyżyny”. Projekt realizowany jest w 10 szkołach podstawowych oraz 3 gimnazjach na terenie gminy. 

Organizacje pozarządowe
Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym w Gminie Nowogard jest otwarty kon-

kurs ofert. W latach  2011 – 2014 Gmina Nowogard ogłosiła 36 konkursów, na które wpłynęło 201 ofert złożonych przez organizacje 
pozarządowe. Zostały zawarte 153 umowy, w ramach których Gmina Nowogard przekazała 2 710 652 zł dotacji dla organizacji. Naj-
większa kwota dotacji rocznie i w całym okresie została przkazana dla organizacji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej 
i sportu -  1 925 000 zł,  co stanowi ok. 73 % środków finansowych. W ramach realizowanych zadań przez organizacje pozarządowe 
średnio rocznie uczestniczy ok. 11 600 beneficjentów – mieszkańców naszej gminy.

Ochotnicze Straże Pożarne
Mocno współpracowaliśmy również z Ochotniczą Strażą Pożarną. Na terenie gminy Nowogard działa 6 jednostek ochot-

niczych straży pożarnych tj. Błotno, Osowo, Orzechowo, Ostrzyca, Szczytniki i Wyszomierz. Z tego 2  jednostki – Błotno 
i Osowo wchodzą w skład krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. W latach 2011 – 2014 wydano z budżetu gminy 
na zakup niezbędnego sprzętu 301 904 zł.
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