SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI GMINY
ZA ROK 2017
Szanowni Mieszkańcy
Za nami kolejny rok ważnych zmian w gminie
Nowogard. Miniony, 2017 rok był czasem wytężonej pracy dla całego samorządu, czasem realizacji wielu inwestycji, remontów, budowy nowej
infrastruktury i modernizacji tej już istniejącej.
Działania, które podejmowałem wraz ze
współpracownikami w roku ubiegłym, były odpowiedzią na potrzeby wszystkich Mieszkańców
naszej gminy, bez wyjątku. Wiele razem udało
nam się zrealizować. To wynik inicjatyw i pomysłów płynących od Was. Wsłuchując się w Wasze
potrzeby, zawsze staram się je jak najskuteczniej
zaspokajać.
Efekty naszej pracy możecie Państwo zobaczyć
co dzień na ulicach, placach zabaw, w parkach,
budynkach gminnych, oświatowych, w świetlicach i drogach wiejskich - słowem: wszędzie tam,
gdzie toczy się życie.
Nasza gmina z roku na rok rozwija się coraz
bardziej. Każdy z Mieszkańców, czy w mieście, czy
na wsi, może z tego rozwoju korzystać.
Konsekwentnie dążę do rozwoju naszej strefy
ekonomicznej, do której pod koniec 2017 roku
wprowadziłem pierwszego, dużego inwestora.
To ogromny sukces dla nas wszystkich.
W tym roku powstanie w strefie ekonomicznej
nowa fabryka, gdzie znajdzie pracę 320 Mieszkańców naszej gminy. Zmniejsza się więc bez-

robocie,
powstają
nowe zakłady pracy,
a to oznacza zwiększenie się zamożności
portfela nowogardzkich rodzin.
W trosce o naszych Mieszkańców
dbam o rozwój służby
zdrowia. Nowogardzki Szpital jest jednym
z najnowocześniejszych i najlepiej zarządzanych
szpitali w Polsce. Również infrastruktura w naszej
oświacie jest systematycznie poprawiana, dzięki
czemu nasze dzieci mają coraz lepsze warunki
do nauki. Emeryci, renciści i całe rodziny mogą
cieszyć się wypoczynkiem nad nowogardzkim jeziorem, gdzie stale ulepszam stan alejek, parków
i obiektów małej architektury. Poniżej przedstawiam Państwu, w formie skróconej, najważniejsze inwestycje i działania, które dla Państwa zrealizowałem w roku 2017.
Robert Czapla

Burmistrz Nowogardu

NOWOGARDZKA STREFA EKONOMICZNA
Powstaje 320 nowych miejsc pracy
Dzień 13 grudnia 2017 r., zapisze się na stałe
na kartach historii naszej Gminy. W tym bowiem
dniu, podczas konferencji prasowej, mogłem
wraz z Prezesem Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne SA – Krzysztofem Kielecem poinformować Mieszkańców, że powstaną
nowe miejsca pracy, dzięki pierwszemu inwestorowi w nowogardzkiej strefie.
Nowogardzką strefę ekonomiczną, w ramach
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, utworzyliśmy w roku 2013. Wtedy, było
to pole. Dziś, dzięki m.in. pozyskanym środkom
unijnym mamy ten teren uzbrojony w drogę oraz
w kanalizację deszczową, ściekową oraz w sieć

Siedziba firmy Press Glass w Radomsku
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wodociągową. Do tego ciągła
promocja strefy, wiele spotkań
z potencjalnymi inwestorami
i w końcu udało się sfinalizować
rozmowy. Mamy pierwszego inwestora, który zdecydował się
zbudować zakład w naszej strefie ekonomicznej. To firma PRESS
GLASS. Firma z polskim kapitałem, będąca liderem w branży
przetwórstwa szkła płaskiego.
Firma ta współpracuje z wieloma stałymi odbiorcami w Europie i na innych kontynentach
i zatrudnia ponad 3 tys. pracowników. Fabryka w Nowogardzie
będzie czwartą w Polsce. Już
trwają prace projektowe.
Z założeń inwestora wynika, że uruchomienie fabryki,
która ma zatrudnić ponad 300
osób, może nastąpić już jesienią
2018 r. Firma wysłała już na szkolenie pierwszych pracowników.
W najbliższym zaś czasie planowany jest nabór kolejnych.

Konferencja prasowa

pracownikami działania, które ostatecznie doprowadziły
do tego, że w naszej gminie
utworzona została specjalna
strefa ekonomiczna.
W listopadzie 2011 r.,
Agencja Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, wyraziła
Trochę historii - Początki nie zgodę, na objęcie nieruchobyły łatwe
mości w obrębach WojcieOd początku swej kadencji, szyn-Miętno statusem podpodjąłem wraz ze swymi współ- strefy Kostrzyńsko-Słubickiej

Strefa z lotu ptaka
www.nowogard.pl

Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
W tym samym miesiącu, w wyniku wielu moich spotkań, rozmów i przekonywania radnych
Sejmiku, Zarząd Województwa
Zachodniopomorskiego, pozytywnie zaopiniował mój wniosek
o jej utworzenie. Pierwotnie zamiast Nowogardu statusem podstrefy miały zostać objęte tereny
postoczniowe w Szczecinie.
Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów,
w grudniu 2011 r., i po złożeniu
ich w siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, strefa w Nowogardzie
włączona została do projektu
Rozporządzenia Rady Ministrów.
Na ostateczne rozstrzygnięcie,
trzeba było poczekać aż do sierpnia 2013 r.  Nasze starania o utworzenie podstrefy ekonomicznej,
zostały oficjalnie potwierdzone
przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym Nowogard posiadł obszar inwestycyjny o powierzchni 20,19 ha, z możliwością
rozszerzenia do 100 ha.
Już w kilka tygodni po oficjalnym ustanowieniu podstrefy,
rozpocząłem rozmowy z operatorami mediów: ENEA i PGNiG
i otrzymałem od nich zapewnienie, że każdy inwestor może liczyć na podłączenie gazu zgodnie
z własnym zapotrzebowaniem.
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Uzbrojenie strefy
Po utworzeniu nowogardzkiej
strefy, następnym moim krokiem
było wybudowanie drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych  wraz z kanalizacją deszczową, ponieważ istniejący wjazd
od strony Miętna nie zapewniał
ruchu dla pojazdów ciężarowych.
Na realizację tej inwestycji
w 2015 r., pozyskałem dotację
od Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie blisko 1,5 mln
złotych (1 miejsce na liście rankingowej). Droga została oddana
do użytku w październiku 2016 r.
***
Kolejnym moim krokiem dla
mnie było uzbrojenie terenu
inwestycyjnego w sieć kanalizacji   ściekowej oraz budowa
sieci wodociągowej. W tym też
celu złożyłem w 2015 r. do Kontraktu Samorządowego projekt
pn. „Budowa sieci wod.-kan.
w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn-Miętno”. Na ww. inwestycję udało mi się pozyskać blisko 2 miliony złotych ze środków
Unii Europejskiej.
***
Dziś mogę spokojnie powiedzieć, że cel, który postawiłem
sobie przed wyborami w roku
2010 i w roku 2014, aby w naszej gminie powstała strefa
oraz nowe miejsca pracy, konsekwentnie realizuję. Przybywa
nowych miejsc pracy, a to oznacza większą szansę na rozwój
gospodarczy naszej gminy oraz
finansowe bezpieczeństwo dla
nowogardzkich rodzin.

ul. Wojska Polskiego 13. Niestety, w listopadzie 2014 r.
zmuszona została zwiększyć
produkcję, a przez to również
liczbę zatrudnionych. To też
wymusiło potrzebę czasowej
zmiany lokalizacji zakładu,
gdyż wynajmowana hala przy
ul. Wojska Polskiego osiągnęła maksymalny pułap swoich
możliwości. Pomimo kilku
miesięcy wspólnie podejmowanych z inwestorem wysiłków, nie udało się znaleźć
odpowiedniego obiektu na
terenie gminy Nowogard. Firma Irontech znalazła się więc
w sytuacji kryzysowej, która
mogłaby przynieść przedsiębiorstwu znaczne straty z tytułu nie wywiązania się z zawartych kontraktów. Udało
się jednak znaleźć rozwiąza-

Inwestorzy w Nowogardzie….
IRONTECH I HJORT KNUDSEN
Zanim strefa na dobre wystartowała, udało mi się pozyskać dla
gminy holenderskiego Inwestora
– firmę Irontech, która w 2013 r.
rozpoczęła swoją działalność
w Nowogardzie, produkując pokrowce na deski do prasowania.
Firma zatrudniała na początku
blisko 40 osób z Nowogardu, lokując się pierwotnie w hali przy

nie – wynająć na czas określony
dostępną halę w Goleniowie,
która spełnia warunki do zwiększenia produkcji przez firmę.
Ze względu na fakt, że większość pracowników pochodzi
z Nowogardu i jest dowożona
przez inwestora do Goleniowa,
podjąłem starania wraz z dyrekcją przedsiębiorstwa, aby wróciła z produkcją do Nowogardu.
***
Inne firmy, które rozpoczęły
działalność w Nowogardzie to
podmioty z branży meblarskiej m. in. Hjort Knudsen.
Jest też wiele innych firm, które są zainteresowane inwestowaniem w naszej gminie.
Wzmocnienie działań promocyjnych, z pewnością przyspieszy
proces pozyskiwania kolejnych
inwestorów dla naszego miasta.

Hjort Knudsen
www.nowogard.pl
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Nowa sala gimnastyczna
w Szkole Podstawowej w Długołęce
W czerwcu 2017 roku, w otoczeniu m.in. nauczycieli, uczniów i ich rodziców, uroczyście
przekazałem nową salę gimnastyczną w Szkole
Podstawowej w Długołęce. Rodzice z uczniami
czekali  na tę salę ponad 60 lat.
Zlecone przeze   mnie roboty budowlane polegały na dobudowie do istniejącego budynku
szkoły sali o powierzchni użytkowej 140,48 m2
z prowadzącym do niej nowym wiatrołapem,
który łączy salę lekcyjną z istniejącym budynkiem
szkoły.   Całkowity koszt inwestycji to blisko pół
miliona złotych.

Pierwsze rozmowy, dotyczące powstania sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Długołęce, zastały poruszone na moim spotkaniu z mieszkańcami Długołęki 2 października 2014 r. W budżecie gminy na rok 2015 zabezpieczyłem pieniądze
dokumentację projektową, którą przedstawiłem
mieszkańcom 17 grudnia 2015 r. W dniu 13 kwietnia 2017 r ., podpisałem ogłoszenie o zamówieniu
publicznym na roboty budowlane sali lekcyjnej
w Szkole Podstawowej w Długołęce, zaś umowę
rozpoczynającą jej budowę 2 września 2016 r. z nowogardzką firmą Techno Invest. Prace zakończone
zostały 2 czerwca 2017 r.

Nowa kanalizacja deszczowa przy ul. Zielonej
24 listopada 2017 r., zakończona została przebudowa kanalizacji ogólnospławnej przy ulicy
Zielonej.   Dzięki tej inwestycji nastąpił rozdział
dotychczasowej sieci na kanalizację sanitarną
oraz deszczową. Prace te były potrzebne, aby
przez kolejny etap rozdziału starej sieci kanalizacyjnej, doprowadzić do likwidacji wylewania
ścieków w okolicach ul. Osiedlowej i Zielonej.
Ważnym również dla biosystemu jeziora jest fakt,
że woda deszczowa, która będzie trafiać do niego

dzięki nowemu odcinkowi kanalizacji deszczowej,
zostanie poddana procesowi oczyszczania za pomocą zamontowanego separatora. Ponadto, dopiero po zakończeniu tej inwestycji, będzie można przystąpić do prac związanych z przebudową
drogi prowadzącej do „Zielonego” Przedszkola.
Wykonawcą była firma „Mazur” za kwotę
648.210 zł, z czego blisko pół miliona złotych  stanowiło pozyskane przeze mnie dofinansowanie
zewnętrzne.

www.nowogard.pl
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Nowa droga w Olchowie

W czerwcu  2017 r., zakończona została budowa nowej drogi w Olchowie, prowadzącej od miejscowego kościoła w  kierunku jeziora.  Długość nowo wybudowanej drogi wynosi  blisko pół kilometra. Jej szerokość waha się od 3,5 do 4,5 metra. Oprócz  asfaltu, przy drodze wybudowano chodniki,
zjazdy do posesji, wykonano oznakowanie poziome i pionowe oraz przebudowano  wpusty kanalizacji
deszczowej. Wykonanie inwestycji było możliwe dzięki pozyskaniu przeze mnie dofinansowania z Unii
Europejskiej.  Koszt inwestycji wyniósł nieco ponad pół miliona złotych, z czego blisko 300 tysięcy
złotych stanowiły środki zewnętrzne, które udało mi się pozyskać.

Tak było

Tak jest

Remont drogi w Świerczewie

11 grudnia 2017 r., zakończyłem przebudowę drogi gminnej w  Świerczewie za kwotę 240 tysięcy
złotych. Inwestycja ta była wkładem własnym Gminy na pozyskanie pieniędzy zewnętrznych na przebudowę drogi na odcinku Nowogard - Świerczewo – Strzelewo.
Droga gminna w Świerczewie

Tak jest

Tak było

Droga na odcinku Nowogard - Świerczewo - Strzelewo

www.nowogard.pl
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Kolejny odcinek chodnika
przy ul. Wojska Polskiego wyremontowany
W II półroczu roku, wykonałem remont kolejnego odcinka chodnika przy ulicy Wojska Polskiego. Wykonawcą była firma WIDROG z Nowogardu za kwotę 160.623 zł. Remont chodnika
wykonany został na odcinku oskrzyżowania z ul.
Monte Cassino do zjazdu przy budynku nr 44 (ze
zjazdem). Zakres robót obejmował rozebranie
starych  elementów chodnika i zjazdów wykonanych z rożnych materiałów: np. brukowca, płyt
chodnikowych  różnego typu, rozebranie krawężników betonowych i ław wykonanych pod kra-

wężniki, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej grubości 10 cm,
ustawienie nowych krawężników i obrzeży oraz
wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z nowej kostki brukowej betonowej.
Był to kolejny, przedostatni już, etap remontu chodnika przy ul. Wojska Polskiego. Pozostał
jeszcze jeden niewyremontowany odcinek, od
posesji nr 44 do ogrodzenia stadionu przy dawnej strzelnicy, który chciałbym zrealizować jeszcze w roku 2018.

Tak było

Tak jest

Droga osiedlowa przy ul. Zielonej
została wyremontowana
24 listopada 2017 r., dokonałem odbioru wyremontowanej nawierzchni na terenie osiedla przy
ulicy Zielonej. Wykonawcą prac była firma WIDROG, która zaproponowała cenę 127.620 zł. Prace
remontowe polegały na rozebraniu starej nawierzchni z płyt drogowych betonowych i ułożenie nowej z kostki betonowej. Dzięki wspólnie wykonanej inwestycji Gminy ze Spółdzielnią Mieszkaniową  
GARDNO, 263 mieszkańców osiedla będzie mogło bezpiecznie korzystać   z drogi dojazdowej oraz
parkingów przy swoich blokach.

Tak było

Tak jest

www.nowogard.pl
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Remont szkoły w Błotnie
Po ponad 20 latach zleciłem przeprowadzenie remontu Szkoły Podstawowej w Błotnie.  
W ramach prac wykonano szpachlowanie oraz malowanie: biblioteki, sali komputerowej, 6 toalet,
korytarzy, holu głównego szkoły, 2 klatki schodowe, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, a także  
szatnię i pomieszczenia piwniczne.

Nowe okna w hali sportowej w SP nr 1
W sierpniu 2017 r., zleciłem wykonanie całej ściany okiennej w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1.   Podczas realizacji tej inwestycji, wykorzystano najnowsze technologie w branży przeszkleń.
Szyby zamontowane w hali należą do grupy tzw. szyb bezpiecznych, które cechują się zwiększoną
wytrzymałością mechaniczną o znacznej odporności na uderzenie i rozbicie.  Przedsięwzięcie zostało
zrealizowane z funduszy Gminy, która na ten cel przeznaczyła 72.038 zł. Powierzchnia wymienionych
okien wynosi 199,53 metrów kwadratowych.

www.nowogard.pl
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Remont budynku mieszkalnego
przy ul. Zamkowej
Zleciłem remont  kolejnego budynku mieszkalnego w Nowogardzie, który znajduje się przy ulicy
Zamkowej 7a . Remont wykonała nowogardzka firma NCB.
Prace polegały m.in. na remoncie dachu, ociepleniu i odnowieniu elewacji budynku, wymianie
rynien oraz elementów blacharki elewacyjnej. Wykonano wokół budynku także opaskę betonową,
która ma chronić budynek przed zawilgoceniem, a przy okazji dzięki niej elewacja dłużej pozostaje
czysta.
Całość inwestycji kosztowała 63 tysiące złotych.

Budowa placu zabaw
na os. Radosława
Zgodnie z prośbą mieszkańców os. Radosław,
zleciłem wykonanie placu zabaw, który wyposażony został w urządzenia zabawowe złożone ze
zjeżdżalni, karuzeli, bujaka, zestawu sprawnościowego, huśtawki potrójnej. Ponadto plac zabaw wyposażono w ławkę, kosz na śmieci i tablicę regulaminową oraz został on ogrodzony.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko
50.000 zł. To jednak nie koniec, bo w trakcie od-

bioru placu zabaw, zgromadzeni rodzice poprosili
mnie, abym obok wybudował dla nich siłownię
na świeżym powietrzu. Ogłoszony został więc
przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej i mam nadzieję, że w roku 2018 będę mógł ją
przekazać w użytkowanie mieszkańcom osiedla
Radosław.
www.nowogard.pl
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Świetlica w Grabinie
ma ogrzewanie
Latem 2017r., wykonaliśmy   w świetlicy wiejskiej w Grabinie, nową kotłownię. Zainstalowany  
w świetlicy system grzewczy kosztował około 44,5 tys zł.
Prace związane z budową nowego ogrzewania polegały na wydzieleniu z powierzchni sali głównej
świetlicy pomieszczenia przeznaczonego na kotłownie w której zainstalowano piec. Wykonano instalację c.o., zamontowano grzejniki i nagrzewnice. Pracę wykonała firma Topinstal.

Świetlica w Jarchlinie
po remoncie
Jesienią 2017 r., wyremontowaliśmy świetlicę w Jarchlinie. W ostatnim czasie to kolejny kolejny
etap modernizacji świetlicy. Po generalnym remoncie dachu, który miał miejsce w 2013 r. i wymienieniu okien, przyszedł czas na elewację. Prace w tym zakresie polegały na ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem, po czym wykonano nową elewację całego budynku.
Wartym podkreślenia jest fakt, że sołectwo przeznaczyło na ten cel środki z funduszu sołeckiego
z dwóch kolejnych lat, które łącznie wyniosły ok. 16 tys. zł.

www.nowogard.pl
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Remont świetlicy w Wierzbięcinie
28 stycznia 2017 r., przekazałem mieszkańcom wyremontowaną świetlicę w Wierzbięcinie.
W świetlicy wiejskiej wykonana została instalacja elektryczna, grzewcza, położono kafelki w łazience
oraz powiększono salę główną. Wszystkie prace wykonywali mieszkańcy przy wsparciu finansowym
funduszu sołeckiego i gminy.
Dzięki remontowi wnętrza świetlicy uzyskano około 60 mkw. powierzchni sali.

Remont świetlicy w Miętnie
Na początku roku 2017 wykonane zostały prace związane z remontem świetlicy w Miętnie na zewnątrz. Był to kolejny etap prac. Pierwszy to remont sali, drugi to pomieszczenie gospodarcze wraz
z kanalizacją, a trzeci etap to elewacja zewnętrzna.

www.nowogard.pl
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Siłownia w Żabowie
27 maja 2017 r., w Żabowie przekazałem do użytku mieszkańcom siłownię na świeżym powietrzu,
na którą mieszkańcy czekali.
Siłownia zewnętrzna w Żabowie składa z dziewięciu elementów, które przeznaczone są dla osób
w różnym wieku. Mieszkańcy mogą ćwiczyć na certyfikowanych urządzeniach: steper, orbitrek, rowerek, wioślarz, wahadło, motyl, koło tai chi, wyciskanie siedząc oraz twister.  
Siłownia kosztowała ponad 23 tysiące złotych.

Remont drogi powiatowej
przez Gminę w Wołowcu
Jesienią 2017 r, wraz z mieszkańcami i okolicznymi przedsiębiorcami wykonaliśmy remont drogi
powiatowej Struga – Wołowiec – Żabowo do skrzyżowania z drogą powiatową Truskolas – Nowogard. Z inicjatywą remontu drogi wystąpili w roku
2016 mieszkańcy wsi Wierzchy, Szczytniki i Wołowiec, którzy wraz z przedsiębiorcami posiadającymi w tym rejonie swoje firmy, zadeklarowali wykonanie prac remontowych na drodze stanowiącej
jedyny dojazd do zakładów pracy, dających zatrudnienie wielu mieszkańcom okolicznych wsi. Gmina
na ten cel zakupiła 1000 ton kruszywa i frezu, zaś
powiat na drogę przeznaczył 100 ton kruszywa.
Droga ta była w takim stanie, że korzystanie z niej
groziło poważnym uszkodzeniem. Obecnie można
z niej korzystać bez żadnych problemów.

Tak było

W trakcie prac

www.nowogard.pl
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Sołectwo Wierzchy z utwardzonymi drogami
Zleciłem dostarczenie do sołectwa kruszywa pod utwardzenie drogi. Mieszkańcy zaś, przy wsparciu firmy Poldanor, która użyczyła ładowarki Fadromy, dokonali równomiernego rozłożenia kruszywa.

W roku 2017, za pomocą kamienia i frezu asfaltowego, przy wsparciu sołtysów i ich mieszkańców,
mogliśmy wyremontować doraźne około 43 odcinków dróg w 20 miejscowościach w takich jak: Karsk,
Olchowo, Gardna, Jarchlino, Dąbrowa, Wyszomierz, Czermnica, Świerczewo, Kulice, Strzelewo, Czermnica, Błotno, Jarchlino, Wojcieszyn, Długołęka, Żabówko, Wojcieszyn, Wierzchy, Wołowiec i Nowogard.
Wszystkim zaangażowanym Mieszkańcom, sołtysom i przedsiębiorcom, którzy własnymi siłami i na
własny koszt, poprawiali stan naszych dróg, chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować.

Nowe oświetlenie na ulicy Norwida
i na osiedlu Leśna
Pod koniec  2017 r., zleciłem wykonanie nowego oświetlenia  drogowego przy ul. Norwida (9 słupów oświetleniowych i 10 opraw ledowych) i na
osiedlu  Leśna (28 opraw ledowych). Wymieniono
energochłonne rtęciowe oprawy oświetleniowe
(o mocy 250 W) na oprawy typu LED o mocy 70 W.

ul. Leśna

ul. Norwida

I choć moc lamp nowych jest mniejsza, to świecą
jaśniej niż te stare o większej mocy.
To oznacza oszczędność na poziomie 2/3 dotychczasowych kosztów, które ponosiła gmina.
Koszt wymiany wszystkich wspomnianych lamp
wyniósł 57.738 zł.
www.nowogard.pl
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Nowe lampy
przy ul. Zamkowej
W czerwcu 2017 r., na wniosek mieszkańców, zleciłem wykonanie nowego oświetlenia na ul. Zamkowej. Wymieniono 19 starych  lamp na nowe, aluminiowe z oświetleniem ledowym. Wartość całej
inwestycji to kwota 63 tys. zł.
Oświetlenie to będzie służyć nie tylko mieszkańcom osiedla przy ul. Zamkowej, ale również 400 właścicielom garaży, ponad 300 działkowcom, pracownikom Zakładu Karnego, oczyszczalni ścieków i innych firm, które w tym regionie działają.

Nowe lampy
przy ul. 5-go Marca
Na wniosek mieszkańców bloków przy ulicy 5 Marca,   zleciłem wykonanie nowych lamp
drogowych. W ten sposób wymienione zostały  
wszystkie latarnie uliczne na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Sądowej. Nowe lampy kosztowały
36.380 zł.
Inwestycja ta wpisuje się w program likwidacji ciemnych zaułków na terenie miasta, ponadto
oświetlenie ledowe, to mniejsze koszty ponoszone przez Gminę.

www.nowogard.pl
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Wierzchy
mają świetlicę
W sobotę,  18 listopada 2017 r., w Wierzchach,
przekazałem wyremontowany budynek świetlicy
na użytkowanie mieszkańcom. Został on kompleksowo wyremontowany na potrzeby świetlicowe przez firmę KUGA  z Nowogardu. Koszt inwestycji to 109.800 zł.

mnianym właścicielem 2013 roku. Przekazanie
budynku zostało oficjalnie potwierdzone stosownym aktem notarialnym. Następnie w formie umowy użyczenia, przekazałem budynek na
rzecz sołectwa Wierzchy, celem utworzenia małej świetlicy wiejskiej. Prace ruszyły. Już w 2014
roku zabezpieczony został dach. Ruszyły też prace związane z dokumentacją, która została ukończona w marcu 2016 roku. Dzięki temu, jeszcze
w roku 2016 mogliśmy przystąpić do remontu.

Po utworzeniu sołectwa Wierzchy w 2011
roku, podczas pierwszego mojego spotkania
z mieszkańcami, zapadła decyzja, aby w pierwszej kolejności zostały podjęte przeze mnie
działania, dzięki którym będzie mogła powstać
świetlica wiejska. Tak też się stało. W 2012 roku,
wyszedłem z inicjatywą do właściciela gruntu,
aby przekazał działkę wraz z budynkiem, po byłym sklepie, na rzecz Gminy w zamian za działkę
w miejscowości Maszkowo. Stosowną umowę
podpisano między gminą Nowogard, a wspo-

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

Tak było

Tak jest

www.nowogard.pl
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Nowa tablica informacyjna
z rozkładami jazdy busów
przy ul. Rzeszowskiego
Na przełomie lipca i sierpnia 2017 r., przy ul. Rzeszowskiego, została ustawiona nowa tablica informacyjna z mapą Nowogardu oraz rozkładami jazdy busów. Postawiono ją w celu uporządkowania
sprawy  tabliczek z rozkładami jazdy – dotychczas każdy z przewoźników  posiadał osobną tablicę nie
zawsze  aktualną oraz estetyczną.

Tak było

Tak jest

Remont
w Szkole Podstawowej nr 2
W czasie wakacji zakończył się remont schodów i malowanie korytarza. Był to ostatni remont pomieszczeń wewnętrznych szkoły. Teraz nadszedł czas na remont elewacji zewnętrznej szkoły.

www.nowogard.pl
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PROJEKTY
INWESTYCJI

PLANY INWESTYCYJNE
NA ROK 2018

W ciągu roku wykonywane są, na
podstawie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz wszystkimi
niezbędnymi pozwoleniami, liczne
inwestycje. Oprócz tego ogłaszane są
na bieżąco przetargi na wykonanie kolejnych dokumentacji pod następne
inwestycje, które zgłaszane są przez
Państwa.  

Remont Szkoły
Podstawowej nr 2
ujęty w budżecie

Poniżej przedstawiam  więc projekty, których wykonane zleciłem w 2017,  
a które będę chciał zrealizować:
- przebudowa łącznika między
ul. Dworcową, a ul. 700-lecia
- remont nawierzchni drogi oraz chodników na ul. Kazimierza Wielkiego
- remont nawierzchni drogi oraz chodników na ul. Kilińskiego
- budowa kanalizacji oraz odwodnienie - ul. Kowalska
- budowa sieci wodociągowej
na odcinku Kolonia Dąbrowa – Ptaszkowo – Bochlin - Grabin
- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Słajsinie
- remont nawierzchni drogi oraz chodników na ul. Żeromskiego
- budowa oświetlenia drogowego
solarnego w miejscowości Wierzbięcin
- budowa oświetlenia drogowego
solarnego w miejscowości Orzechowo
- budowa siłowni   zewnętrznej przy
Szkole Podstawowej Nr 2
- budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni
przy ZSO
- przebudowa chodników przy ul. Wojska Polskiego
- budowa placu zabaw w Konarzewie
- budowa siłowni zewnętrznej w Błotnie
- budowa dróg dojazdowych do garaży przy ul. Racibora
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej  
w ul. Asnyka
- remont dachu na świetlicy w Wołowcu
- budowa chodnika przy ul. Ogrodowej

Jedną z najważniejszych i największych inwestycji
w budżecie gminy na rok 2018 jest remont elewacji  
zewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 2. Kwota w wysokości 1.230.000 zł na ten cel wpisałem do projektu
budżetu. Potrzeby szkoły są ogromne. Największy problem stanowi część zewnętrzna. Na terenie szkoły panuje ogromna wilgoć. Mimo niejednokrotnych prób
wyeliminowania jej środkami doraźnymi sytuacja powraca. W ostatnim czasie doszło już do tego, że woda
zaczęła  przenikać przez ściany. W związku z powyższym
zdecydowałem, aby największą inwestycją w oświacie
w przyszłym roku był właśnie remont tej placówki, który będzie polegał na termomodernizacji całego budynku i jego malowaniu.

www.nowogard.pl
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- przebudowa drogi i miejsc postojowych przy
ul. Gryfitów, miasta Nowogard (por. SM GARDNO)

- zakup budynku na świetlicę wiejską w Osowie
- budowa świetlicy w Wyszomierzu

Tu będzie świetlica w Wyszomierzu

- budowa drogi wraz z infrastrukturą drogową
z osiedla Bema do fabryki AUTONEUM

- przebudowa drogi wewnętrznej i miejsc postojowych przy ul.15 Lutego 17, miasta Nowogard
– (por. SM GARDNO)

-  wymiana kotłowni i instalacji CO w SP Nr 4
- rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż jeziora
Nowogardzkiego (kolejny etap)

- wymiana okładzin podłogowych w budynku
SP 3 w Nowogardzie

- przebudowa dróg i chodników ulicy Żeromskiego

- termomodernizacja budynku SP 2 w Nowogardzie
- budowa siłowni na świeżym powietrzu przy
SP nr 2
- budowa siłowni zewnętrznej w Błotnie
- przebudowa dachu SP w Strzelewie (dach klas
0-III)
- budowa sali
SP w Strzelewie

ul. Żeromskiego

gimnastyczno-korekcyjnej

- przebudowa chodnika oraz schodów wejściowych przy ZSO
www.nowogard.pl
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- wymiana stolarki okiennej w ZSO (wejście do
szkoły, kuchnia, stołówka)

- budowa świetlicy w Boguszycach

- budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie w tym odcinka w ramach budowy
RZGO – dokumentacja

- montaż kominka w świetlicy wiejskiej w Czermnicy
- rozbudowa sanitariatu świetlicy wiejskiej
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Wierzbięcinie
- przebudowa łącznika ul. Dworcowej z ul. 700 lecia

- budowa świetlicy w Maszkowie - dokumentacja

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn-Miętno

- przebudowa pomieszczeń Biblioteki Miejskiej
na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji
Ziemi Nowogardzkiej

- rozbudowa oświetlenia w miejscowości Warnkowo - dokumentacja

- budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości
Grabin

- przebudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kulice
- przebudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Maszkowo
- budowa oświetlenia w ulicy Sikorskiego - projekt

- budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości
Olchowo

- rozbudowa oświetlenia we wsi Wojcieszyn

- budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości
Bieniczki i Bieńczyce

- wykonanie oświetlenia solarnego w gminie Nowogard (Sąpolnica, Świerczewo, Wołowiec, Kulice, Karsk) - dokumentacja

- budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości
Wojcieszyn

www.nowogard.pl
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- doposażenie placu zabaw i zmiana lokalizacji
w Ostrzycy

- budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości
Osowo

- zakup wyposażenia placu zabaw - sołectwo Krasnołęka

- wymiana pokrycia dachowego na świetlicy
w Wołowcu

- budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości
Karsk

- budowa chodnika przy ul. Ogrodowej
- przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego
– dokumentacja.
Łącznie na realizację wszystkich inwestycji
w roku 2018 zabezpieczyłem w budżecie kwotę
9.788.909 zł.

POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
Szanowni Mieszkańcy,
poza wykonywaniem inwestycji, moim priorytetem stało się również pozyskiwanie na ich realizację  dofinansowania z Unii Europejskiej oraz z pozostałych źródeł zewnętrznych. W ten sposób udało mi się pozyskać od
roku 2011 dla naszej Gminy kwotę blisko 19 milionów złotych. Tylko za obecnej mojej kadencji (2014 – 2017),
kwota pozyskanych przeze mnie środków zewnętrznych to 13.711.466 zł. Te najważniejsze przedstawiam Państwu poniżej:
164.618 zł na budowę drogi gminnej Jana Pawła II
w Nowogardzie.
80.649 zł na budowę placów zabaw dla dzieci
w Szczytnikach, Karsku, Łęgnie i Sąpolnicy.
269.783 zł na przebudowę świetlicy wiejskiej
w Świerczewie.
19.060 zł na budowę drogowego oświetlenia solarnego w Kulicach.
26.635 zł na budowę siłowni zewnętrznych w Długołęce i Maszkowie.
94.800 zł na wyposażenie świetlicy w Długołęce oraz
zakup sceny mobilnej.
170.700 zł na rekultywację Jeziora Nowogardzkiego.
473.000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP  w Błotnie.
534.978 zł zakup 35 komputerów oraz zapewnienie
dostępu do Internetu dla podopiecznych Ośrodka
Opieki Społecznej z terenu Gminy Nowogard. Dodatkowo zakupiono 15 zestawów komputerowych dla
jednostek podległych gminie - komputery otrzymały
szkoły z terenu miasta Nowogard – SP 1 , SP 2, SP 3,
Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2.
478.131 zł na przebudowę drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, boisk Orlik i hurtowni przy ul. Bohaterów Warszawy w Nowogardzie”
145.000 zł na przebudowę świetlicy wiejskiej w Trzechlu.

384.000 zł na budowę budynku socjalnego w Nowogardzie dla mieszkańców z trudnościami materialnymi.
1.343.015 zł na budowę drogi dojazdowej do nowogardzkiej strefy ekonomicznej.
292.643 zł na przebudowę drogi w Olchowie.
1.304.685 zł na przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej w celu ograniczenia dopływu ścieków do
Jeziora Nowogardzkiego oraz zapobieżenia wybijania
ścieków ze studzienek podczas intensywnych deszczy. Projekt obejmował ul. Zieloną, Kazimierza Wielkiego oraz Waryńskiego.
114.210 zł na usuwanie azbestu z terenu Gminy Nowogard.
1.903.292 zł na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej
na terenie nowogardzkiej strefy ekonomicznej.
362.442 zł na inwestycje na terenach wiejskich:
1. Krasnołęka – budowa świetlicy wiejskiej,
2. Długołęka – rozbudowa budynku świetlicowego
o zaplecze sanitarne,
3. Olchowo- wybudowanie mola nad jeziorem,
4. Lestkowo – wybudowanie placu zabaw dla dzieci,
5. Miętno - wybudowanie placu zabaw dla dzieci,
6. Wołowiec – wymiana dachu na świetlicy wiejskiej,
7. Sikorki - przebudowa świetlicy wiejskiej poprzez
zapewnienie toalet i zbiornika bezodpływowego.

www.nowogard.pl

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard,
W ramach niniejszego sprawozdania nie byłem w stanie ująć wszystkich spraw,
którymi zajmował się w minionym roku samorząd gminy. Przedstawiłem więc tylko
te najważniejsze, mające najistotniejszy wpływ na rozwój gminy i życia jej mieszkańców.
Dziękuję Mieszkańcom gminy Nowogard, którzy zgłaszając swoje pomysły i inicjatywy pomagali mi rozpoznawać najistotniejsze potrzeby naszej lokalnej społeczności. Realizacja tychże zadań nie byłaby możliwa bez wsparcia m.in. mjr Mariusza
Dominowskiego - dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie, Małgorzaty Bernackiej z nowogardzkiej filii Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie, wszystkich
pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek gminy: ZBK, OPS, ZEAS, Domu
Kultury i Biblioteki oraz społecznie zaangażowanych sołtysów, którym serdecznie
dziękuję za kompetencje, zaangażowanie i współpracę. Dziękuję również radnym
Rady Miejskiej w Nowogardzie oraz radnym Rady Powiatu w Goleniowie, którzy
wsparli Państwa i moje inicjatywy.
W roku 2018 zamierzam kontynuować prace związane m.in. z:
- budową sieci wodociągowej na odcinku Kolonia Dąbrowa – Ptaszkowo – Bochlin
– Grabin
- rozbudową ścieżki rowerowej wzdłuż jeziora Nowogardzkiego (kolejny etap)
- przebudową dróg i chodników ulicy Żeromskiego
- ściągnięciem kolejnych inwestorów do nowogardzkiej strefy ekonomicznej,
- poprawą infrastruktury drogowej w gminie,
- remontem i modernizacją gminnych obiektów użyteczności publicznej (szpitala,
szkół, przedszkoli, świetlic itp.).
Czeka nas jeszcze wiele do zrobienia. Dzięki wysiłkom i solidnej pracy samorządu, zakres zadań w poszczególnych obszarach będzie sukcesywnie realizowany na
miarę możliwości budżetu gminy Nowogard.
Pragnę zapewnić, że wszystkie zgłaszane przez Państwa problemy, są dla mnie
ważne i nie będę szczędził wysiłków, aby je skutecznie rozwiązywać.
Z poważaniem
Robert Czapla
Burmistrz Nowogardu
www.nowogard.pl

