SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI GMINY
W ROKU 2021
Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard
Za nami kolejny rok wytężonej pracy dla całego samorządu. Pomimo panującej nie
tylko w Polsce, ale i na całym świecie pandemii COVID-19, był to również czas realizacji wielu inwestycji, remontów i modernizacji na terenie Gminy Nowogard.
Pomimo ciężkiej sytuacji, podejmowałem wraz ze współpracownikami działania, które były odpowiedzią na Państwa potrzeby. Efekty tej wspólnej pracy mogą Państwo
dostrzec we własnym otoczeniu na ulicach, placach zabaw, w parkach, budynkach
gminnych, oświatowych, w świetlicach i na drogach wiejskich oraz miejskich.
Konsekwentnie dążę też do rozwoju nowogardzkiej strefy ekonomicznej. W ubiegłym
roku pozyskaliśmy do niej kolejnego, dużego inwestora - firmę JMB Wind Engineering,
w której pracę znajdzie docelowo 400 mieszkańców naszej gminy. To oznacza jeszcze
mniejsze bezrobocie na naszym terenie, a co za tym idzie – zwiększenie zamożności
nowogardzkich rodzin.
Praca jednak to nie wszystko. Nasi mieszkańcy, niezależnie od wieku, mogą cieszyć
się wypoczynkiem nad nowogardzkim jeziorem, ale i na spacerach po ścieżce dookoła
niego. Udało mi się bowiem, zgodnie z moją obietnicą, dokończyć budowę wspomnianej wyżej ścieżki i można już, bez żadnych problemów, obejść czy też objechać całe
nasze jezioro.
Poniżej przedstawiam Państwu, w formie skróconej, najważniejsze inwestycje, które
dla Państwa zrealizowałem w roku 2021.
Robert Czapla

Burmistrz Nowogardu
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Ścieżka dookoła jeziora
Koszt całkowity inwestycji: 5 000 000 zł
Po wielu latach podejmowanych przeze mnie starań, aby budowa długo oczekiwanej
przez mieszkańców ścieżki dookoła jeziora mogła ruszyć, dziś informuję, że oczekiwana
przez Państwa inwestycja została przeze mnie zakończona.
Trwało to trochę czasu. Najpierw wyremontowane zostały
wszystkie alejki nad jeziorem
w części miejskiej.
Kolejnym etapem było zaprojektowanie nowego przebiegu ścieżki od ul. Kilińskiego,
przez teren DPS, „dziką plażę”
do ul. Promenady. Pod koniec
roku 2016 projekt był już gotowy. Wykupione zostały też grunty pod ścieżkę od ich właścicieli,
jednak Rada Miejska nie zgodziła się na jej realizację, przez
co inwestycja ta była opóźniona. Pomimo to udało mi się
pozyskać od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dofinansowanie na ścieżkę
w kwocie blisko 3 mln zł i prace
mogły w końcu ruszyć. Zrealizowały je dwie nowogardzkie firmy: PRD NOWOGARD S.A. oraz
ADN NOWOGARD do października 2018 roku. Pozostał jeszcze
jeden odcinek do budowy (V) fragment ścieżki, który biegnie
przez teren DPS. Dzięki dofinansowaniu z funduszu Covidowego, z którego pozyskana została
kwota 1 431 660 zł, mogliśmy
zrealizować budowę ostatniego
odcinka. Ostatecznie przetarg
wygrała firma ARDEN za kwotę
622 931 zł.
W ten sposób zakończyłem inwestycję trwającą blisko 10 lat o
łącznej wartości około 5 000 000
zł, przy czym należy wspomnieć
że lwią część tej kwoty w wysokości 3 500 000 zł pozyskaliśmy
ze źródeł zewnętrznych.
www.nowogard.pl
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Przypomnijmy sobie początki…
Prace nad tworzeniem ścieżki
rozpoczęły się już w 2011 roku.
Była to reakcja na zgłaszany przez
mieszkańców pomysł zagospodarowania terenu dookoła jeziora.
Zaczęły się pierwsze prace z tym
związane. Podczas oględzin terenu, przez który miała przechodzić

ścieżka okazało się. iż nie ma
możliwości poprowadzeina jej
w miejscu istnienia oczyszczalni ścieków na terenie Domu
Pomocy Społecznej. Dlatego
już w lipcu 2012 roku skierowałem pismo do Starostwa
Powiatowego w sprawie nie-

ROK 2012

www.nowogard.pl

odpłatnego przekazania na rzecz
gminy Nowogard działek, a także
ustalenia służebności gruntowej
celem przejazdu i przejścia przez
działkę leżącą na terenie DPS,
która miała stanowić w części
planowaną trasę spacerową. I od
tego wszystko się zaczęło.
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Pierwszy etap prac związany był z porządkowaniem terenu ścieżki rowerowej na odcinku od
końca plaży, wzdłuż ul. Promenady aż do Sarniego Lasu. Na przełomie kwietnia i maja 2014 roku,
przeprowadzony został remont ul. Promenady
na odcinku od zjazdu z ul. Wojska Polskiego do
działek budowlanych, znajdujących się nad jeziorem przy Sarnim Lesie za kwotę 87 663 zł. Droga

ta została wyrównana i utwardzona. Ostatnim
etapem w roku 2014, związanym z tworzeniem
ścieżki dookoła nowogardzkiego jeziora, był remont alejki na odcinku od restauracji Przystań
do ul. Kilińskiego. Remont ten kosztował Gminę
459 388 zł. Wyremontowane również zostały
w tym czasie alejki przy murach.

ROK 2011 - 2014

www.nowogard.pl
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W dniu 12 marca 2015 roku, Zarząd Powiatu na
posiedzeniu wyraził zgodę gminie Nowogard na
dysponowanie nieruchomością na terenie DPS na
cele budowlane tj.: wycinkę drzew i krzaków oraz
przebudowę ogrodzenia. W kolejnych latach nadal
przeprowadzano weryfikację przebiegu ścieżki. Dokonywano kolejnych poprawek w dokumentacji. Na
dobre budowa ścieżki ruszyła w roku 2018, gdy udało mi się pozyskać na jej budowę blisko 3 mln złotych dofinansowania od Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego. Po ogłoszeniu przetargów
wyłoniono wykonawców, trzy nowogardzkie firmy:
PRD, ADN i Dro-Most. Ta ostatnia firma wykonała
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odcinek z podłożem mineralnym od końca promenady do „dzikiej plaży”. Budową odcinka „leśnego”,
od „dzikiej plaży” do bramy DPS zajęła się firma ADN,
która zastosowała również technologię nawierzchni
mineralnej. Przy ścieżce zbudowano też miejsca do
odpoczynku (obok „dzikiej plaży”). Równocześnie,
po drugiej stronie jeziora (od ul. Kilińskiego, obok
ogrodów działkowych w kierunku Olchowa, do bramy DPS) ścieżkę budowała firma PRD. W niektórych
częściach zastosowano nawierzchnię mineralną i asfaltową. Zwieńczeniem tego odcinka było wybudowanie przy bramie DPS miejsca na ognisko z dwiema wiatami.

ROK 2018

www.nowogard.pl
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ROK 2021

1 lutego 2021 roku, oficjalnie rozpoczęta została budowa ostatniego odcinka ścieżki - przez
las na wysokości Domu Pomocy Społecznej.
Inwestycję tę zrealizowała firma Transgryf2.
Odcinek ten posiada także żwirową nawierzchnię typu HanseGrand. Koszt tego odcinka to 623
000 zł (z czego większość pokryta została z tzw.
funduszy covidowych).

Sprawą ścieżki, a dokładniej przekazaniem
pieniędzy na stworzenie dokumentacji technicznej oraz na jej budowę, zajmowali się radni wielokrotnie. Bywało jednak często tak, że nie wyrażali oni zgody na zabezpieczenie potrzebnych
środków na realizację tego zadania. Pomimo
tego obiecaną inwestycję zrealizowaliśmy.

Serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy podpowiadali, wspierali i dopingowali nas na każdym etapie powstawania ścieżki.
Dziękujemy zarówno organizacjom jak i osobom
indywidualnym. Szczególne podziękowania przesyłamy do osób, które zaangażowały się w zbieranie
podpisów za budową ścieżki. Bez Państwa pracy

sukces jakim jest powstanie ścieżki oczekiwanej już
od kliku pokoleń byłby niemożliwy.
A teraz niespodzianka! Już niebawem na całej
długości ścieżki będzie funkcjonowało oświetlenie
co poprawi widoczność i bezpieczeństwo oraz pozwoli na korzystanie ze ścieżki również po zmroku.

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

sowanie w kwocie blisko 1,5 mln zł od Wojewody
Zachodniopomorskiego. Następnie dzięki pozyskanym od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego blisko 2 mln zł, mogłem podpisać
umowę na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej
w strefie. Podejmowane decyzje w ostateczności
spowodowały, że pod koniec 2017 roku pozyskaliśmy do nowogardzkiej strefy inwestora, który
stworzył 320 miejsc pracy – firmę Press Glass.

W październiku 2021 do budowy fabryki w naszej
strefie przystąpił kolejny inwestor - JMB Wind Engineering. Planowane jest, że do połowy lipca br.
prace budowlane będą skończone i linia produkcyjna równolegle zostanie zamontowana. Wówczas uruchomiona ma być produkcja. Ma to być
jedna z najbardziej nowoczesnych fabryk na świecie w przemyśle wiatrowym zajmującą się produkcją pianki do wypełniania łopat wiatrowych. Firm
zajmujących się produkcją tego rodzaju jest niewiele na całym świecie, co oznacza, że nowogardzka fabryka będzie rozpoznawalnym zakładem na
rynku krajowym i zagranicznym. Jednak to nie jest
koniec, bo kolejni inwestorzy są zainteresowani
budową swych fabryk w naszej – Nowogardzkiej
Strefie Ekonomicznej.

www.nowogard.pl
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Budowa parkingu wraz z chodnikiem na osiedlu Bema
Koszt inwestycji: 625 900 zł

Po:

Przed:

W kwietniu 2021 roku dokonaliśmy odbioru
parkingu wraz z chodnikiem przy ulicy Leśnej na
osiedlu Bema w Nowogardzie. Zakończone prace
obejmowały m.in wykonanie jezdni o szerokości
5,5 m i długości 281 m, 64 miejsc postojowych
w tym 3 dla osób niepełnosprawnych. Postępowanie sfinalizowała firma PRD Nowogard Spółka
Akcyjna.

Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego
Koszt inwestycji: 279 210 zł

Po:

Przed:

W maju 2021 została oficjalnie odebrana ulica
Kazimierza Wielkiego, której remont ogłosiłem
w 2020 roku. Zadanie polegało na budowie ciągu
pieszo-jezdnego wraz z przebudową zjazdów do
posesji oraz fragmentu chodnika na włączeniu do
ulicy 3 Maja. Całkowita powierzchnia ciągu pieszo-jezdnego wynosi 1032 m2 z czego powierzchnia przeznaczona do ruchu pojazdów wynosi
590 m2, powierzchnia pasa ruchu pieszego
338m2, a powierzchnia zjazdów 104 m2.
Wykonawcą prac była firma FHU „PAWTER”,
która zaoferowała nie tylko najniższą cenę, ale

również siedmioletni okres gwarancji na wykonane roboty.

www.nowogard.pl
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Budowa odwodnienia i dróg dojazdowych do garaży
przy ul. Zamkowej
Koszt inwestycji: 68 567 zł
Pod koniec ubiegłego roku wykonaliśmy przedostatni etap dotyczący „Budowy odwodnienia
i dróg dojazdowych do garaży przy ul. Zamkowej”. Prace wykonała firma Pana Sławomira
Serafina „Dro- Most” z Nowogardu. Do zakończenia całości remontu pozostał tylko ostatni odcinek zlokalizowany przy ogrodach działkowych.
Przed:

Po:

Remont drogi w miejscowości Żabowo
Koszt inwestycji: 59 985 zł

Po:

Przed:

W listopadzie 2021 r. rozpoczęliśmy roboty
remontowe na drodze za kościołem w Żabowie.
Remont drogi polegał na wymianie starej nawierzchni z kruszywa na nową nawierzchnię asfaltową na najgorszym odcinku drogi wraz z nadaniem odpowiednich spadków, zapewniających
odprowadzanie wód opadowych. Pozostały odci-

nek drogi o nawierzchni z brukowca został miejscowo wyrównany, a brakujący materiał na tym
odcinku został uzupełniony. Prace zostały ukończone pod koniec listopada 2021r.
Prace remontowe wykonała firma Dro-Most
Sławomir Serafin z Nowogardu.

www.nowogard.pl
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Remont ulic:
Zamkowej, 15 Lutego i Wojska Polskiego
Koszt robót: 755 831 zł
Pod koniec roku 2021, wykonano remont
ulic: Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do ulicy Traugutta oraz na ulicy 15 Lutego na odcinku od ulicy
Żeromskiego do ulicy Mickiewicza, a także na

ulicy Zamkowej na odcinku od wjazdu do Zakładu Karnego do zjazdu na Rodzinne Ogrody Działkowe. Wykonawcą prac była firma
PRD SA Nowogard.

Ulica Zamkowa

Ulica 15 Lutego

Ul. Wojska Polskiego

www.nowogard.pl
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Budowa chodnika przy ul Leśnej
Koszt inwestycji: 105 157 zł
Przed:

Po:

Od marca do listopada 2021 trwał na ulicy LeW czasie remontu wymieniono istniejącą naśnej remont chodnika oraz budowa miejsc posto- wierzchnię chodników oraz zjazdów. Z prawej strojowych. Wykonawcą inwestycji była firma Prace ny jezdni zaprojektowano miejsca postojowe. ŁączZiemne Sławomir Liszewski.
nie wykonanych zostało 6 miejsc parkingowych

Chodnik pomiedzy Karskiem a Warnkowem
Koszt inwestycji: 400 000 zł
Bardzo dobra współpraca z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego zaowocowała pod koniec ubiegłego roku budową chodnika
miedzy Warnkowem a Karskiem. Dzięki temu
można w bezpieczny sposób przejść z Nowogardu poprzez Warnkowo do Karska. Inwestycję zrealizowała firma PRD Nowogard.

Remont przepustów drogowych
Koszt inwestycji: 279 248 zł
W roku 2021 dokonałem odbioru dwóch wyremontowanych przepustów na terenie Gminy Nowogard.
- w Błotnie - wykonawcą była firma DRO-MOST
Sławomir Serafin za kwotę 150 000 zł.
- w Boguszycach na rzece Gardomince - podpisałem porozumienie z firmą Rock Capital Spółka z.o.o.
Przed:

z Warszawy, która wykonała rozbiórkę pozostałości
po istniejącym przepuście, a następnie wykonała nowy przepust wraz z przywróceniem do stanu
poprzedniego drogi wewnętrznej, zgodnie z projektem. Koszt tej inwestycji to ponad 129 tys. zł.
Po:

www.nowogard.pl
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Modernizacja oświetlenia drogowego w Nowogardzie
Koszt inwestycji: 1 547 000 zł

Dofinansowanie zewnętrzne: 1 547 000 zł Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
w Warszawie
W kwietniu 2021 r. podpisaliśmy umowę na
dofinansowanie wymiany oświetlenia w ramach
ogólnopolskiego programu “Sowa”. Tak dużej
inwestycji polegającej na wymianie oświetlenia
ulicznego w Nowogardzie nie pamiętają nawet
najstarsi mieszkańcy. Wielka inwestycja, która
startuje to efekt starań burmistrza Roberta Czapli w celu pozyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 1 mln 547 tys. zł. Za taką kwotę
będzie można wymienić 680 lamp w całym mieście, wraz z szafkami oświetleniowymi i głównymi przewodami.
Obecnie oświetlenie miasta polega głównie na
starych, montowanych w latach 70-80 lampach,
których oprawy się psują, przewody się topią ze
starości, tworzą się zwarcia w łączach biegnących pod ziemią. Nocą w mieście panują egipskie
ciemności, a w dzień, ku zdziwieniu mieszkańców
lampy się świecą. Świecą się ponieważ serwis, aby
wykryć usterkę, musi zapalić oświetlenie w całym
mieście, żeby naprawić pojawiające się awarie.
Bez wątpienia miasto potrzebuje nowego oświe-

tlenia, wymiany starych opraw, słupów, całych
lamp, przewodów, całej nowej infrastruktury, aby
oświetlenie było niezawodne.
W 2019 r. przeprowadzony został audyt energetyczny, który pokazał, że większość lamp jest do
wymiany, część z nich już się nie nadaje do dalszej eksploatacji, a część musi zostać naprawiona.
Dzięki audytowi udało się zidentyfikować te miejsca, które są punktami newralgicznymi i muszą
być wymienione jako pierwsze. Są to ulice: Generała Bema, Norwida, Staszica, Wybickiego, Armii
Krajowej, Roosevelta, Wybickiego, Rataja, Grota
Roweckiego, Głowackiego, Racławicka, Kosynierów, Tadeusza Kościuszki, Zamkowa, Kowalska,
Warszawska, 5Marca, Plac Ofiar Katynia, Stolarska, Blacharska, Plac Szarych Szeregów, Szkolna,
Promenada, Teren nad Jeziorem Nowogardzkim,
Wojska Polskiego, Smużyny, Plac Wolności, Lutyków, Osiedlowa, Zielona, Pileckiego,, Waryńskiego, Fabryczna, 3 maja, Rampa przy PKP, Warszawska, 700 lecia, Bohaterów Warszawy, Radosława,
Jana Pawła II, Krótka, Łąkowa, Racibora, Poniatowskiego, Cmentarna, Ogrodowa.

www.nowogard.pl
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Oświetlenie terenu sportowo-rekreacyjnego
na Placu Szarych Szeregów
Koszt inwestycji: 49 200 zł

Dofinansowanie zewnętrzne: 20 000 zł Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

W sierpniu 2021 roku ogłosiliśmy przetarg
na wykonanie oświetlenia terenu sportowo-rekreacyjnego w rejonie Placu Szarych Szeregów
w Nowogardzie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników.

Przedmiotem niniejszego postępowania było
zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia skateparku oraz kortu tenisowego zlokalizowanych na
Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie. W grudniu
2021 inwestycja została zrealizowana. Wykonawcą
prac była firma Elnet.

Budowa oświetlenia
na ul. Sikorskiego w Nowogardzie
Koszt inwestycji: 83 805 zł
Przed:

Po:

W lutym 2021 roku zleciliśmy wykona- 12 słupów aluminiowych o wysokości 7 metrów,
nie oświetlenia wzdłuż ulicy Sikorskiego. wkopanych bezpośrednio do ziemi wraz z szafką
Wykonawcą prac była firma Elektroinstal oświetleniową.
P.H.U. W ramach inwestycji zamontowano
www.nowogard.pl
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Oświetlenie uliczne
w miejscowości Karsk, Wołowiec i Szczytniki
Koszt inwestycji: 241 992 zł

Dofinansowanie zewnętrzne: 222 637 zł z funduszu przeciwdziałania COVID-19
Szczytniki

Wołowiec

Karsk

W marcu 2021 zlecilismy wykonanie oświetlePostawione zostały 22 lampy. W Karsku –
nia w Karsku, Wołowcu i w Szczytnikach. Wyko- 11 lamp, w Wołowcu 9 zaś w Szczytnikach 2.
nawcą tej inwestycji była firma Wichary Technic Wszystkie lampy zasilane są energią sloneczną
Sp. z o.o.
i wiatrową. Na inwestycję pozyskalismy środki
zewnętrzne w wysokości 222 637 zł. z funduszu
przeciwdziałania Covid-19.

Budowa oświetlenia w miejscowościach:
Długołęka, Wyszomierz, Wierzchy
Koszt inwestycji: 68 567 zł

W miejscowościach: Długołęka i Wyszomierz
wykonano oświetlenie składające się z 2 lamp solarnych. W miejscowości Wierzchy postawiona
została jedna lampa hybrydowa z oprawą LED.
Wszystkie lampy zasilane są energią sloneczną
i wiatrową.
Wyszomierz:

W grudniu 2021 zleciliśmy wykonanie oświetlenia solarnego w miejscowościach Długołęka, Wyszomierz i Wierzchy. Wykonawcą inwestycji była
firma AKADEMIA SŁOŃCA.
Długołęka:

www.nowogard.pl

Sprawozdanie

15

Oświetlenie na ulicy Promenady
W ramach likwidacji ciemnych miejsc zleciłem opracowanie dokumentacji na rozbudowe
oświetlenia ulicy Promenady w Nowogardzie.
Po wykonaniu dokumentacji ogłosimy przetarg
i oświetlenie zostanie wykonane. Jest to kolejne zadanie, które ma rozświetlić „ciemne” zaułki
naszego miasta, a przez to zwiększyć bezpieczeństwo mieszkających przy tych ulicach mieszkańców.

Budowa placu zabaw w miejscowości Żabowo
Koszt inwestycji: 56 959 zł
W grudniu 2021 zakończona została budowa nowego placu nie dokumentacji projektowo
zabaw w Żabowie. Zrealizowana inwestycja zakładała: wykona- -kosztorysowej, wykonanie nawierzchni piaskowej, dostawę
Przed:
Po:
oraz montaż nowych urządzeń
placu zabaw w postaci: 2 bujaków sprężynowych, 2 huśtawek
wagowych, podwójnej huśtawki
z płaskim i kubełkowym siedziskiem, huśtawki ptasie gniazdo,
sześcianu
sprawnościowego,
zjeżdżalni, karuzeli oraz tablicy
informacyjnej.

Budowa placu zabaw w miejscowości Wojcieszyn
Koszt inwestycji: 60 090 zł

W maju 2021 przekazałem najmłodszym
mieszkańcom Wojcieszyna nowy plac zabaw.
Wykonawcą inwestycji była firma SIMBA S.C M.
Inwestycja ta polegała na wykonaniu nawierzchni
piaskowej placu zabaw, dostawie i montażu nowych

urządzeń placu zabaw: zestawu sprawnościowego,
huśtawki składającej się z segmentów: bocianie gniazdo, huśtawki kubełkowej karuzeli, zjeżdżalni, huśtawki-sprężynowca, ławki, kosza na śmieci, wykonanie
ogrodzenia wraz z furtką i tablicą informacyjną.

www.nowogard.pl
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Budowa nowego pomostu nad jeziorem w Karsku
Koszt inwestycji: 31 557 zł
Pozyskane fundusze zewnętrzne: Grant Sołecki 10 000 zł
W grudniu 2021 zakończyła dzony jest dzięki 6 kotwom Po:
się budowa pomostu na jezio- wkręcanym w dno.
rem w Karsku. Mieszkańcy na ten
cel pozyskali Grant Sołecki wyso- Przed:
kości 10 tys. zł, resztę dołożyła
Gmina. Wykonawcą inwestycji
była firma Bergan. Wybudowany
został pomost pływający, składający się z trzech modułów o długości 4m, szerokości 2,2m każdy.
Moduły mogą być połączone ze
sobą w dowolnym kształcie. Trap
dojściowy ma długość 3m i szerokości 1,5m. Pomost przytwier-

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej
w Słajsinie
Koszt inwestycji: 4 425 382 zł
Pozyskane fundusze zewnętrzne:
1 931 953 zł - od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
668 505 zł - z Celowego Związku Gmin R-XXI

W listopadzie 2021 zakończyła się inwestycja polegająca
na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej na odcinku 2 395 mb.,
3 przepompowni ścieków, przyłączy do budynków mieszkalnych
oraz mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków o przepustowości 50 m3/dobę. Teren oczyszczalni został ogrodzony. Został

także wykonany zjazd z drogi
gminnej na teren oczyszczalni. Realizacja inwestycji była
możliwa dzięki zdobytemu
przeze mnie dofinansowaniu od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
(1 931 953 zł) i z Celowego
Związku Gmin RXXI (668 505
zł). Dzięki tej inwestycji cała
miejscowość została podłąwww.nowogard.pl

czona do sieci kanalizacyjnej.
Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Usługowe Tadeusz Błaszczyk, zaś nadzór inwestorski
pełniła firma KOLBEK BUD-PLAN
Sp. z o.o. za kwotę 26 735 zł.

Sprawozdanie

17

Remont OSP Ostrzyca

Koszt inwestycji: 98 192 zł
28 grudnia ubiegłego roku zakończyliśmy remont remizy strażackiej w Ostrzycy. Remont na kwotę
98 192 zł (67 993 zł - termomodernizacja, 30 199 zł - wymiana poszycia dachowego) wykonała firma
„Demgrad” Sp. c. Adama i Marii Dembińskich z Nowogardu.
Po:
Przed:

Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji
sanitarnej, przy ulicy Kilińskiego w Nowogardzie
Koszt inwestycji: 982 382 zł
W lipcu 2021 roku rozpoczęliśmy prace związane z przebudową
kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział
sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard. Przebudowana zostanie sieć wodociągowa
z przyłączami o długości 323 m a także zostanie wybudowana sieć
kanalizacji deszczowej o łącznej długości 354 m w celu umożliwienia
dokonania rozdziału istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową.
Wykonawcą prac jest firma Tauber Polska Sp. z o.o. za kwotę 982
382 zł. Zakończenie prac jest przewidziane na koniec kwietnia br. Na
wykonaną inwestycję zostanie udzielona gwarancja jakości na okres
5 lat. Na realizację zadania Burmistrz Nowogardu pozyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie pożyczkę na okres 5 lat.

Rozbudowa świetlicy w Karsku
Pod koniec 2021 roku zleciliśmy opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w Karsku. Oobiekt zostanie
rozbudowany o dodatkowe skrzydło, w którym będzie
można urządzać różnego rodzaju imprezy. Obecnie wykorzystywane na ten cel pomieszczenie przeznaczone
zostanie wówczas na część socjalno - kuchenną. Projekt
rozbudowy świetlicy ma być w gotowy w roku bieżącym
co pozwoli na rozpoczęcie starań o pozyskanie funduszy
na wykonanie inwestycji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, prace ruszą jeszcze w tym roku.
www.nowogard.pl
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Budowa świetlicy w Maszkowie
Koszt inwestycji: 813 454 zł
Pod koniec grudnia ubiegłego roku podpisaliśmy umowę na wybudowanie świetlicy w Maszkowie wmiejscu dotychczasowego budynku,
który był w fatalnym stanie technicznym. Koszt
całej inwestycji wyniesie ponad 800 tys. Zł. Nowa
świetlica ma mieć ok. 96 m2 powierzchni użytkowej. Będzie to budynek parterowy ze spadzistym
dachem, wewnątrz wydzielona będzie sala główna, aneks kuchenny, toalety i pomieszczenie na
sprzęt użytkowy. Na elewacji zamontowane będą
listwy imitujące mur pruski. Termin wykonania:
9 miesięcy od daty podpisania umowy.

Budowa świetlicy w Wierzbięcinie
Koszt inwestycji: 345 000 zł
Pozyskane fundusze zewnętrzne: 100 000 zł z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich
W listopadzie ubiegłego roku ogłosiliśmy
przetarg na przebudowę i rozbudowę świetlicy
wiejskiej w Wierzbięcinie. W ramach remontu
kilka małych pomieszczeń zostanie przekształcone w jedno większe z m.in. aneksem kuchennym,
co pozwoli na organizowanie spotkań w dużo
bardziej niż obecnie komfortowych warunkach.
Nowa świetlica będzie gotowa niebawem.

Ściana urnowa na Cmentarzu Komunalnym
Koszt inwestycji: 318.104 zł
W maju 2021 dokonaliśmy odbioru nowo
wybudowanej ściany urnowej na nowogardzkim cmentarzu. Ściana urnowa wyposażona jest
w 120 nisz urnowych po 60 z każdej ze stron. Łączna długość wszystkich części to około 44 m. Wykonawcą inwestycji była firma P.P.U.H. POL-MAR.

www.nowogard.pl
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Nowa alejka na cmentarzu
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców podjęliśmy decyzję o wykonaniu remontu alei na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie łączącej aleję główną z alejką na nowej części
cmentarza. Inwestycja polegała na wymianie na-

wierzchni gruntowej, która w trakcie opadów zamieniała się w błotnistą maź na nawierzchnię asfaltową. Remont obejmował całkowitą wymianę
nawierzchni. Alejka wykonana została z betonu
asfaltowego okolonego obrzeżami.

Przed:

Po:

Prace remontowe i porządkowe
Od pierwszej mojej kadencji, trwa porządkowanie naszej gminy. Przez ten czas przewinęło się
bardzo wiele osób (najczęściej zalegający z płatnością alimentów i osoby skazane wyrokiem sądu
za drobne przewinienia), które na poczet kar
sprzątały i odśnieżały ulice, odchwaszczały chodniki, likwidowały dzikie wysypiska śmieci lub zamalowywały szpecące napisy na elewacjach budynków. Ten czas, to również dobra współpraca

burmistrza z Zakładem Karnym w Nowogardzie,
dzięki któremu osoby odbywające karę pozbawienia wolności, przyczyniały się do upiększania
naszego miasta poprzez pracę na rzecz jej mieszkańców.
Każdego dnia te osoby pracują na naszych ulicach i wnoszą swój wkład w piękno naszego miasta i gminy.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie - remont korytarzy i klatki schdowej
Przed:

Po:

www.nowogard.pl
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Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Orzechowie

Ocieplenie Przedszkola przy ulicy Żeromskiego

Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie

Remont pomieszczeń w II LO

www.nowogard.pl
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Inwestycje w ramach programu
Polski Ład
W ramach programu Polski Ład uzyskaliśmy dofinansowanie na zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szpitala Rejonowego, placówek edukacyjnych i Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Projekt obejmuje głęboką termomodernizację 3 budynków szpitala: budynku głównego, przychodni
i administracji oraz diagnostyki, szkół: SP 3 i LO 2 w Nowogardzie, a także budynku UM w Nowogardzie
przy placu Wolności 5. Rezultatem zaplanowanej inwestycji będzie zmniejszona energochłonność
budynków oraz likwidacja najbardziej szkodliwych źródeł zanieczyszczeń. Przewidywana wartość inwestycji to ok. 5 mln złotych.
Szpital
Szpital

Szpital

Budynek Urzędu Miejskiego

Szkoła Podstawowa nr 3 i Liceum Ogólnokształcące nr 2

www.nowogard.pl
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Pozyskane
środki zewnętrzne
Szanowni Mieszkańcy,
poza wykonywaniem inwestycji, ważne jest również pozyskiwanie na ich realizację
dofinansowania z Unii Europejskiej oraz z pozostałych źródeł zewnętrznych. W ten
sposób wraz ze współpracownikami pozyskaliśmy w roku 2021, pomimo panującej na świecie pandemii, kwotę 10 229 651 zł.
Te najważniejsze przedstawiam Państwu poniżej:

4 995 000 zł - na projekt - „Zwiększenie efek-

tywności energetycznej budynku Szpitala Rejonowego, placówek edukacyjnych i Urzędu Miejskiego w Nowogardzie”.
Projekt obejmuje głęboką termomodernizację
3 budynków szpitala- budynku głównego, przychodni i administracji oraz diagnostyki, szkół:
SP 3 i LO 2 w Nowogardzie, a także budynku UM
w Nowogardzie przy placu Wolności 5. Rezultatem zaplanowanej inwestycji będzie zmniejszona
energochłonność budynków oraz likwidacja najbardziej szkodliwych źródeł zanieczyszczeń nastąpi obniżenie m.in. stężeń pyłu zawieszonego
PM10, PM2,5, benzeno(a)pirenu, tlenków siarki.
Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja
pierwsza

1 547 000 zł - na modernizację oświetlenia
w mieście Nowogard.
Za taką kwotę będzie można wymienić 680 lamp
w całym mieście, wraz z szafkami oświetleniowymi i głównymi przewodami.
Źródło dofinansowania: pożyczka z Programu
SOWA – NFOSIGW.

1 431 660 zł

- z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego do końca 2021
roku. Środki przeznaczone zostały na wykonanie
ostatniego etapu ścieżki wokół jeziora nowogardzkiego wraz z oświetleniem.

899 338 zł - na przebudowę kanalizacji w uli-

cy Kilińskiego.
Projekt dotyczy rozdziału sieci ogólnospławnej
na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Kilińskiego w Nowogardzie. Jest to
8 etap realizowanego od 2011 r. kompleksowego

projektu przebudowy kanalizacji ogólnospławnej
w mieście Nowogard.
Źródło dofinansowania: pożyczka z WFOSIGW.

735 450 zł - na wsparcie cyfrowego rozwoju
Gminy Nowogard.
Projekt zakłada kompleksowe wdrożenie cyfryzacji instytucji poprzez: modernizację i rozbudowę
wewnętrznej sieci strukturalnej LAN Urzędu, zakup nowych serwerów, systemów operacyjnych,
switchy, firewalli UTM - wymiana komputerów na
nowe, zakup i wdrożenie systemów e-sesja, zakup i wdrożenie Gminnego Portalu Podatkowego
SIGID, wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa.
Źródło dofinansowania: Program Operacyjny
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
429 699 zł - na budowę świetlicy wiejskiej

w Maszkowie. Źródło dofinansowania: PROW.

20 000 zł - granty sołeckie w miejscowościach
Karsk (10 tys.) i Olchowo (10 tys.) - pomost nad
jeziorem w Karsku i świetlica plenerowa na terenie działki nr 326 w Olchowie).
33 333 zł - na realizację programu „Leczenie

niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gminy Nowogard w latach 2020-2022”.
Źródło dofinansowania: Budżet Województwa
Zachodniopomorskiego.
Program obejmuje 3 lata i jest dofinansowany
w łącznej kwocie 100 tys. zł. dofinansowania. Drugie 100 tys. to wkład własny gminy Nowogard.

30 000 zł - na realizację Programu „Czyste Powietrze”. Źródło dofinansowania: WFOSIGW.
Grant na prowadzenie biura doradczego dla
mieszkańców gminy Nowogard, chcących skorzy-

www.nowogard.pl
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stać z programu wymiany pieców i termomodernizacji budynków mieszkalnych.

28 733 zł - na termomodernizację remizy OSP
w Ostrzycy. Źródło dofinansowania: WFOSIGW.
Gmina Nowogard wykonała docieplenie ścian
i wymiany stolarki okiennej w budynku OSP
w Ostrzycy. Zakończenie prac nastąpiło pod koniec 2021 r.
20 245 zł - na usuwanie Barszczu Sosnowskiego. Źródło dofinansowania: WFOSIGW.
Jest to 6 etap realizowanego od 2015 r. Progra-
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mu zwalczania tej niebezpiecznej rośliny na powierzchni ponad 4 ha w sołectwach Długołęka,
Olchowo, Wyszomierz i Krasnołęka.

20 000 zł - na wykonanie oświetlenia terenu

sportowo-rekreacyjnego w rejonie Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie.
Źródło dofinansowania: Budżet Województwa
Zachodniopomorskiego.

39 193 zł - na projekt „Usuwanie wyrobów za-

wierających azbest z terenu Gminy Nowogard”.
Źródło dofinansowania: NFOSIGW i WFOSIGW.

Programy społeczne
Oprócz inwestycji prowadzimy szereg programów
mających na celu zaspokajanie lokalnych potrzeb
społecznych. Poniżej prezentujemy kilka z nich:

•
• Invitro - program mający dać parom z gminy
Nowogard możliwość skorzystania z najskuteczniejszych rozwiązań medycyny w kwestii
leczenia niepłodności.
•
• Przydomowe oczyszczalnie ścieków - program •
finansowany ze środków Gminy Nowogard.
Uczestniczyć w nim może każdy mieszkaniec
Nowogardu posiadający nieruchomość na terenie Gminy Nowogard.
•
• Sadzimy drzewa – w ramach programu możecie Państwo zgłaszać propozycje miejsc w Nowogardzie, gdzie Waszym zdaniem warto posadzić drzewo lub krzew. Dzięki wspólnemu
sadzeniu drzew i krzewów możemy zaangażować się w tworzenie i adaptację przestrzeni miejskiej. Razem możemy kształtować tereny zieleni znajdujące się w pobliżu naszych

mieszkań, pracy czy szkoły oraz dbać o nasze
zdrowie ciesząc się czystym powietrzem bez
smogu.
Zdrowe powietrze – celem programu jest zachęcenie mieszkańców naszej gminy do wymiany starych pieców tzw. „kopciuchów” na
nowe.
Bezpłatne leczenie stomatologiczne uczniów
Coroczne badania profilaktyczne wad postawy w ramach realizacji Programu Profilaktyki
i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej
Gminy Nowogard
Szczepienia przeciw Covid-19 – w ubiegłym
roku odebrałem z rąk wojewody zachodniopomorskiego czek wartości miliona złotych w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” - za
najszybciej rosnącą liczbę zaszczepionych.
Konkurs Rosnąca Odporność premiuje gminy, które osiągną najwyższy wzrost poziomu
zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy
1 sierpnia a 31 października 2021 r.

www.nowogard.pl

24 Sprawozdanie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard,
W ramach niniejszego sprawozdania nie mam
możliwości ujęcia wszystkich spraw, którymi zajmowaliśmy się wraz z moimi współpracownikami
w ciągu minionego roku.
W niniejszym Sprawozdaniu Rocznym przedstawiłem jedynie te najważniejsze inwestycje,
mające wpływ na rozwój gminy i jej Mieszkańców. Pragnę zapewnić, że wszystkie zgłaszane
przez Państwa problemy, są dla mnie równie
ważne i nie będę szczędził wysiłków, aby je skutecznie rozwiązywać.
Przed samorządem gminnym stoi w roku 2022
wiele zadań do zrealizowania. Jednak zmiany
związane z Polskim Ładem oraz sytuacja w naszym kraju, spowodowana pandemią Covid-19,
stawia przed nami nie lada trudności. Jestem
przekonany, że z Państwa pomocą zrobimy
wszystko, aby polepszać przestrzeń życiową, która jest wokół nas. Wiele już zrobiliśmy. Dokończyliśmy budowę ścieżki dookoła jeziora, a przed
nami jej oświetlenie.
Chciałbym w tym roku, kontynuować pozyskiwanie środków zewnętrznych co pozwoli nam
rozpocząć realizację m.in.: długo wyczekiwanej
przez Mieszkańców przebudowy Placu Wolno-

ści, rozbudowy Nowogardzkiego Domu Kultury,
wprowadzenie kolejnego inwestora do strefy
ekonomicznej.
Dziękuję wszystkim Mieszkańcom gminy Nowogard za zgłaszane pomysły i inicjatywy. Dzięki temu mogłem poznać Państwa potrzeby, co
było pomocne w wyznaczeniu kierunku naszych
działań. Realizacja tychże zadań nie byłaby jednak możliwa bez wsparcia między innymi: nowogardzkiej filii Powiatowego Urzędu Pracy
w Goleniowie, wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek gminy: ZBK, OPS,
ZEAS, Domu Kultury i Biblioteki, Dyrekcji Zakładu
Karnego w Nowogardzie oraz społecznie zaangażowanych sołtysów, którym serdecznie dziękuję
za kompetencje, zaangażowanie i współpracę.
Dziękuję również: radnym Rady Miejskiej
w Nowogardzie, radnym Rady Powiatu w Goleniowie oraz Radnemu Sejmiku Wojewódzkiego
Adamowi Fedeńczakowi, którzy wsparli Państwa
i moje inicjatywy. Bez Państwa pomocy nic by się
nie udało, bo tylko razem możemy więcej!

www.nowogard.pl

Z poważaniem
Robert Czapla
Burmistrz Nowogardu

