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Roczne sprawozdanie
z dzia³alnoœci gminy
Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard

Minął drugi rok od wyborów samorządowych, w których powierzyliście Państwo naszą gminę w ręce nowej Rady Miejskiej oraz mojej osoby. Odpowiedzialność za rozwój gminy przejęli radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego
Stronnictwa Ludowego. Po dwóch latach składam przed Państwem sprawozdanie
z naszej wspólnej pracy, którą traktujemy, jako służbę dla dobra gminy Nowogard
i jej mieszkańców. Tym samym chciałbym Państwa zapewnić, że w dalszym ciągu
bardzo poważnie traktujemy swoje zobowiązania wyborcze. Dlatego też przedstawiam w formie skróconej najważniejsze dokonania, które zostały zrealizowane
w ostatnim roku. Wykonaliśmy je wspólnie z koalicją radnych SLD-PSL.
Mam świadomość, że jest jeszcze wiele do zrobienia. W bieżącym roku kończymy największą inwestycję
w historii gminy Nowogard – rozbudowę szpitala. W połowie 2013 roku nasz szpital będzie jednym z najnowocześniejszych w województwie, nie grozi już mu likwidacja i uratowanych zostanie funkcjonujących
tam ponad 200 miejsc pracy.
Bardzo ważny jest rozwój gospodarczy i nowe stanowiska pracy. W tym roku uruchomiony będzie zakład
w Słajsinie zajmujący się gospodarką odpadami. Planowane zatrudnienie to 100 osób. Czynimy też starania,
aby w Nowogardzie wzorem sąsiedniego Goleniowa uruchomić strefę ekonomiczną i park przemysłowy.
Poczyniliśmy wszystkie niezbędne ustalenia i skompletowaliśmy niezbędną dokumentację. Żywię nadzieję,
że nasze zabiegi znajdą akceptację w rządzie i strefa ekonomiczna zostanie uruchomiona.
Przed nami następne 2 lata tej kadencji samorządu. Jestem pewny, że w tym czasie najważniejsze problemy
gminy i jej mieszkańców zostaną rozwiązane, a inwestycje wykonane. Jednocześnie deklaruję w dalszym
ciągu ciężko pracować na rzecz naszego samorządu, tak, aby za 2 lata móc powiedzieć: deklaracje i program
wyborczy wypełniłem. Moją funkcję traktuję, jako służbę Państwu i naszej gminie.

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego
Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Przed remontem...

...i po remoncie
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Podpisanie umowy na rozbudowę i przebudowę
Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w
Nowogardzie nastąpiło w dniu 21.04.2011 r. – wartość
kontraktu 18.951.528 zł. Wykonawcą robót została firma
Skanska S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Lesznie.
W okresie od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. zrealizowany został największy zakres zaplanowanych do
wykonania robót, w szczególności dotyczący przebudowy nowego budynku, budowy łącznika z budynkiem
starym, wyposażenia trafostacji, hydroforni, wykonane
zostały nowe nawierzchnie na drogach wewnętrznych
oraz parkingi.

1. Nowy budynek

W całym budynku zakończone są wszystkie prace instalacyjne, inst. elektryczna, sanitarna, wentylacji, centralnego ogrzewania, gazów medycznych. Wykonano wszystkie
tynki i posadzki, zakończono roboty izolacyjne, zamontowano nową stolarkę okienną, wykonano elewację.
Piwnice - zakończono malowanie sufitów i ścian.
Pomieszczenia są przygotowywane do układania wykładzin. W piwnicach mieszczą się pomieszczenia szatni
centralnej (dla lekarzy, personelu medycznego, personelu
pomocniczego) wraz zapleczem sanitarnym, centralna
sterylizatornia, centralna stacja łóżek.

intensywnej terapii wyposażony jest w salę trzyosobową
wraz łazienkami i stanowiskiem dozoru pielęgniarskiego.
Oddział chorób wewnętrznych posiada pokoje chorych 2
i 3 osobowe wraz z łazienkami.
Izba przyjęć zlokalizowana jest w części parteru łącznika wraz z gabinetami lekarskimi i pracowniami RTG,
USG, EKG.
I piętro – oddział chirurgiczny z blokiem operacyjnym
oraz gabinety chirurgiczne i pracownie endoskopowe.
We wszystkich pomieszczeniach wykonane zostały sufity
podwieszone, ułożono wykładziny, zakończono prace
malarskie, wykonany został montaż stolarki drzwiowej
oraz pochwytów. W salach operacyjnych podwieszono
do sufitu kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne oraz
zamontowano automatyczne drzwi wejściowe. Oddział
chirurgiczny posiada pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami
dla pacjentów. Jedno pomieszczenie jest przystosowane
dla osoby niepełnosprawnej. Blok operacyjny mieści
dwie klimatyzowane sale operacyjne o powierzchni 36
m2 każda.

Parter – oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
oddział chorób wewnętrznych, izba przyjęć z częścią
gabinetów diagnostycznych. Zakończone zostały prace
związane z wykończeniem sufitów, ścian i podłóg, zamontowano stolarkę drzwiową. Oddział anestezjologii i

II piętro – oddział ginekologiczno-położniczy z neonatologią i zespołem porodowym. W salach i na korytarzach
wykonano sufity podwieszone, ułożono wykładziny, zakończono prace malarskie, zamontowana została stolarka
drzwiowa, pochwyty oraz listwy wykończeniowe. W części
położniczej zostały zaprojektowane pokoje dwułóżkowe
w systemie „matka z dzieckiem”, pokoje posiadają własne
węzły sanitarne oraz stanowiska pielęgnacji noworodka.
Oddział posiada blok porodowy obejmujący salę cięć
cesarskich oraz salę porodową dwustanowiskową, salę

Tak szpital wyglądał w maju 2011 roku

A tak wygląda obecnie
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Przed remontem

i po remoncie

porodów indywidualnych wyposażoną w profesjonalną
wannę porodową. W części ginekologicznej zaprojektowane zostały pokoje 3 osobowe również z własnymi
węzłami sanitarnymi dla pacjentek. W przestrzeni łącznika
obu części szpitala przewidziane zostały funkcje związane
z obsługą osób odwiedzających, poczekalnia i miejsce
spotkań.

Obecnie na tym odcinku trwają prace instalacyjne, roboty
murowe, prace związane z montażem fasady przy wejściu
głównym oraz montaż dźwigu windy.

III piętro – dział administracyjny: zakończone zostały
prace związane z montażem stropów podwieszonych , pomieszczenia zostały pomalowane, zakończono układanie
wykładzin, zamontowana została stolarka drzwiowa. W
części administracyjnej oprócz pokoi biurowych ulokowano: pomieszczenie rejestru usług medycznych, statystyki
medycznej, serwerownię, archiwum, salę konferencyjną,
pomieszczenia socjalne oraz toalety.

Łącznik – obiekt łączący część przebudowywaną z częścią funkcjonującą szpitala

Po wcześniejszym wyburzeniu części starego budynku, wykonaniu niezbędnych prac instalacyjnych oraz
fundamentowych, zakończono budowę stanu surowego
łącznika. W dwukondygnacyjnej części obiektu od strony
ul. Wojska Polskiego wykonano instalacje wewnętrzne:
wodno-kanalizacyjne, elektryczne, centralnego ogrzewania, gazów medycznych. Zakończono roboty murarskie,
wykonano tynki i posadzki, osadzono stolarkę okienną,
wykonano elewację, oraz stropodach. W części łącznika od
strony południowej zakończone zostały roboty żelbetowe,
wylano wszystkie słupy oraz stropy, wykonano szyb windy.

Hydrofornia

Zakończono prace związane z modernizacją hydroforni. Zamontowane zostały urządzenia do filtrowania i
uzdatniania wody pobieranej ze studni głębinowej.

Trafostacja

Zakończone zostały prace elektryczne w budynku
trafostacji i nastąpiło docelowe przełączenie energii
elektrycznej. Zamontowano i podłączono agregat prądotwórczy, który stanowić będzie alternatywne źródło
zasilania dla szpitala w przypadku braku energii elektrycznej w sieci.

Parkingi i drogi dojazdowe

Zakończono prace przy budowie części parkingów (na
dzień dzisiejszy wykonano 45 nowych miejsc postojowych
w tym 6 dla osób niepełnosprawnych) oraz wewnętrznych
dróg dojazdowych. Wykonano nawierzchnie asfaltowe,
nawierzchnie z kostki polbruk oraz nawierzchnie z kostki
polbruk ażurowej w miejscach przeznaczonych pod parkingi. Przy parkingach zostały ustawione nowe lampy
oświetleniowe oraz wykonano nasadzenia. Wykonany
został również odcinek chodnika przy istniejącym budynku szpitala od strony wejścia do kuchni do obecnej
izby przyjęć.
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Zagospodarowanie terenów nad jeziorem

W roku 2012 kontynuowaliśmy, rozpoczęte w 2011 roku, zagospodarowanie terenów nad jeziorem.
W ramach tego zadania wykonaliśmy inwestycje:
Alejki nad jeziorem
Pod koniec maja rozpoczęły się prace związane z wymianą nawierzchni asfaltowej alejek wzdłuż murów obronnych
nad nowogardzkim jeziorem. W ramach prac zrywano dotychczasową nawierzchnię oraz wykonywano cięcia korekcyjne
korzeni, zabezpieczające system korzeniowy drzew przed ułożeniem nowej nawierzchni alejek. Nowe alejki położono od
początku murów od strony straży pożarnej do ulicy Czarneckiego. W roku 2013 remont alejek będzie kontynuowany.

Ulica Blacharska
Wykonano remont chodnika przy Placu Szarych Szeregów i ul. Blacharskiej – na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Kard.
Stefana Wyszyńskiego. Koszt remontu – 61.656 zł brutto.

Pomost nad jeziorem
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. W odróżnieniu
do pierwszego etapu wykonanego przed kilku laty, kiedy
pomost zrobiono z topoli, tym razem do budowy pomostu
zastosowano sosnę, co zwiększy wytrzymałość i tym samym
„żywotność” pomostu. Koszt inwestycji 43 335 zł.

Budowa nowego mola na plaży miejskiej
W 2012 roku ogłosiłem przetarg i podpisałem umowę
na budowę nowego mola na kąpielisku. Stare mole
zostanie wyburzone, a dno po nim oczyszczone. W to
miejsce powstanie nowy pomost w kształcie litery „U”.
Molo stanie, nie tak, jak dotychczasowe na drewnianych,
lecz na betonowych palach. Zapewni to trwałość budowli
na co najmniej kilkadziesiąt lat. Dzięki nowej inwestycji
kąpielisko miejskie będzie poszerzone.
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Kanalizacja deszczowa i sanitarna
Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej
na sieć instalacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej.
Prace prowadzono na terenach przyległych do jeziora.
Na zadanie uzyskano kredyt z WFOŚ i GW w wysokości
200 000 złotych. Inwestycja wpłynie na osuszenie terenów
nad jeziorem oraz poprawi czystość samego jeziora. Wartośc
zadania to 480 000 zł
Dzięki inwestycji po opadach deszczu ścieki nie będą
wybijały ze studzienek kanalizacyjnych nad murami, a woda
opadowa przed odprowadzeniem do jeziora będzie oczyszczana przez specjalne separatory.

Inwestycje i remonty
Ulica Kowalska
Uwzględniając wnioski mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej, przy ul. Kowalskiej 1, w roku 2011 wyremontowaliśmy
przyległy do wspólnoty chodnik. W 2012 roku przebudowany został parking, w wyniku czego uporządkowano postój
samochodów przed budynkiem. Ilość miejsc parkingowych 21, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Pozwoliło to na
wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu, obecnie ruch na tym odcinku ul. Kowalskiej jest dwukierunkowy. Koszt
inwestycji 84 872 zł.

Ulica Kościelna
Przebudowano ul. Kościelną w Nowogardzie. Zakres robót obejmował wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej
typu Polbruk, ułożenie nowej nawierzchni mineralno – asfaltowej na jezdni, wyznaczanie 15 miejsc parkingowych, w tym
jedno dla osoby niepełnosprawnej, ułożenie nowej nawierzchni mineralno – asfaltowej na parkingu. Koszt przebudowy
– 141.050 zł. brutto.

6

Remont dróg dojazdowych do garaży przy ulicy Zamkowej
Zakończyliśmy kolejny, już czwarty etap budowy dróg dojazdowych do garaży przy ul. Zamkowej. W ramach prac wykonano dwa odcinki dróg o długości (łącznie 152 m) i kanalizację deszczową (kolektory, wpusty i przykanalik).
Koszt inwestycji 366 511 zł.

Nowe parkingi na Bankowej
W okresie wakacyjnym wybudowaliśmy nowe parkingi przy ulicy Bankowej. Zakres prac obejmował budowę chodnika o
pow. 398 m2 oraz miejsc parkingowych o pow. 181 m2 (14 miejsc postojowych w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej). Inwestycja została zrealizowana wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „GARDNO”, która opracowała dokumentację
techniczną. Koszt zadania to 94.537 zł.

Parkingi przy ulicy Zamkowej
Wykonaliśmy parking przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie. Wartość robót w wysokości 83 640 zł w całości została
pokryta z budżetu gminy Nowogard. O inwestycję od wielu
lat wnioskowali mieszkańcy pobliskiego osiedla mieszkaniowego.
Wykonana inwestycja, dzięki której powstało 31 nowych
miejsc parkingowych, jest kolejnym etapem realizacji programu zwiększania miejsc parkingowych na terenie miasta
Nowogard.

Wyniesienie na ulicy Racibora
W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach w marcu
zostało wykonane wyniesienia przejścia dla pieszych przy
ulicy Księcia Racibora I w Nowogardzie. Wykonanie prac
związanych z wyniesieniem przejścia zostały zlecone na
wniosek mieszkańców o spowolnienie ruchu przy ww. ulicy.
Kwota inwestycji - 13 tys. zł brutto.
Jest jeszcze wiele potrzeb zamontowania spowalniaczy
na drogach. Mamy na ten cel pieniądze, jednak właściciel
dróg - Starostwo Powiatowe - niestety nie wydaje na to zgody.
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W ramach prowadzonych bieżących robót remontowych na drogach gminnych i powiatowych w gminie wykonano również remonty chodników:
					
na ulicy Rzeszowskiego chodniki polbrukowe po obu stronach ulicy – idąc od miasta po lewej koło przystanku busów
aż do przystanku PKS i po prawej od baru do zakończenia sadu poczty.

Ulica Nadtorowa
na ulicy Nadtorowej po prawej stronie od zejścia z przejazdu na wysokość wejścia na cmentarz.

Chodnik na placu Wolności
Przeprowadzono remont chodnika na Placu Wolności
od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul.
Wyszyńskiego (przy sklepie Media Ekspert). Kwota inwestycji
25 817 zł.

Wykonaliśmy remont drogi dojazdowej do posesji przy ul. Piłsudskiego. Koszt remontu – 36.699 zł brutto.
Tak droga wyglądała przed remontem			

a tak wygląda po remoncie
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Chodnik na Ofiar Katynia
W październiku zakończono remont chodnika przy placu Ofiar Katynia w Nowogardzie. Prace objęły rozbiórkę istniejącego krawężnika, położenie chodnika z płyt betonowych i nabrzeża betonowego oraz ułożenie nowego chodnika o
nawierzchni z kostki betonowej. Kwota inwestycji 49.000 zł.
Tak chodnik wyglądał przed remontem			
a tak wygląda po remoncie

Remont chodnika przy ul. Stolarskiej i Wyszyńskiego
Wykonano remont chodnika wraz z jego nowym umiejscowieniem (bliżej jezdni) przy ulicy Wyszyńskiego (od ul. Kościelnej do Stolarskiej) oraz chodnik po prawej stronie przy ulicy Stolarskiej (do ul. Warszawskiej).

Remont ulicy Lipowej
Wykonano remont ulicy Lipowej obejmujący mechaniczne plantowanie i zagęszczanie podłoża, utwardzenie powierzchniowe poprzez potrójne utrwalenie emulsją asfaltową i grysem. Łączna powierzchnia remontowanej drogi to 795 metrów
kwadratowych - koszt remontu wyniósł 30.649 zł.
Tak wyglądała ulica Lipowa przed remontem		

a tak wygląda obecnie
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Remont ulicy Blacharskiej
Wyremontowaliśmy ulicę Blacharską w Nowogardzie. Zakres robót obejmował: wykonanie nowej nawierzchni chodników i zjazdów do posesji po stronie prawej jezdni i ułożenie nowej, asfaltowej nawierzchni jezdni, utwardzenie rumoszem
asfaltowym pobocza po lewej stronie jezdni.
Tak chodnik i ulica wyglądała przed remontem		
a tak wygląda po remoncie

Ulica 15 lutego
Wyremontowano chodnik oraz nawierzchnie parkingów i wjazdów po lewej stronie ulicy 15 Lutego w Nowogardzie
(przy blokach mieszkalnych) oraz chodników po prawej stronie ulicy (od wjazdu na parking do sklepu Lidl do skrzyżowania
z ul. Młynarską). Kwota inwestycji 123.782 zł.

Nowe wiaty przystankowe
Przy ulicach: Warszawskiej, Tadeusza Kościuszki, 5 Marca
i na 15 Lutego zleciłem ustawienie nowych wiat przystankowych. Obiekty wykonane są z blachy ocynkowanej lakierowanej, szyby są hartowane o grubości 8 mm.

Na ul. Kowalskiej bajkowo
Wykonano oświetlenie ul. Kowalskiej. Zgodnie z projektem wzdłuż ul. Kowalskiej ustawiono 6 latarni typu parkowego (każda o mocy 72 W) za cenę 31 000 złotych.
Zakończyliśmy budowę oświetlenia w Starych Wyszomierkach. Koszt inwestycji 23 957 zł.

10

Estetyka gminy

Staramy się przykładać wielką wagę do wyglądu estetycznego zarówno miasta jak i wsi. Pamiętamy szereg konkursów
organizowanych dla gospodarstw rolnych („Najbardziej przyjazne środowisko”, „Dbaj o siedlisko, bo to twoje środowisko”,
„Najpiękniejsza wieś”). Konkursy z nagrodami dały pożądany
efekt – wiele gospodarstw wypiękniało, wioski zmieniły swój
wygląd, widać było troskę o wygląd estetyczny.
Ważny jest również wygląd miasta, pierwsze wrażenie
jakie odnosi przyjeżdżający to przede wszystkim elewacje
budynków i zagospodarowanie najbliższego otoczenia.

W 2011 roku ogłosiłem konkurs nazwą „Najładniejsza elewacja i najładniejsze otoczenie budynków wielorodzinnych
w 2011 roku”. Ocenie podlegały budynki wyremontowane
do końca 2011 roku oraz zgłoszone przed jego upływem.
Zgłosiły się 4 wspólnoty mieszkaniowe.
I miejsce i nagroda 10 000 złotych trafiła do najwyżej
ocenionej Wspólnoty Mieszkaniowej - ul 5 Marca nr 4.
Wyróżnienie 1 000 złotych Wspólnota przy ul. 3 Maja 4.
Wyróżnienie 1 000 złotych otrzymali mieszkańcy Wspólnoty przy ul. 700 – lecia 8.
Dyplom – wspólnota Kościuszki 4.
Konkurs co roku będzie kontunuowany.

Skwerek przy placu Wolności
Zleciłem remont nawierzchni chodników połozonych przy Placu Wolności 5 w Nowogardzie. Koszt inwestycji 25 817 zł.
Tak wyglądał skwer wcześniej				
a tak wygląda obecnie

Wypiękniały skwerki między blokami przy ul. 700-lecia 23 i 24 oraz 25 i 26. Usunięto stare, już wysłużone ławki i całkowicie zdewastowaną piaskownicę, wyrównano trawniki i zamontowano nowe ławki na utwardzonych kostką miejscach i
do każdej wybudowano dojścia z kostek. Trwały prace związane z wymianą starych ławek przy fontannie oraz wykonaniu
nawierzchni pod nowe ławki wraz z ich montażem.
Tak wyglądały ławki wcześniej				
a tak wyglądają obecnie
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Ulica Waryńskiego
Zleciłem remont chodnika i schodów przy ulicy Waryńskiego. Zakres robót obejmował wymianę istniejącej nawierzchni
z płytek chodnikowych na chodniku i schodach na kostkę betonową z fakturą granitową wraz z wykonaniem nowego
podłoża pod nawierzchnię. Koszt zadania 29 900 zł.
Jezioro jest swoistą wizytówką miasta - przyjezdni zawsze kierują swe kroki w ten rejon dlatego też dążymy do poprawy
estetyki tych terenów - bezpieczne i estetyczne są już cztery zejścia w rejon jeziora z ul.3-go Maja i zejście z ul. Waryńskiego. Gotowe są plany budowy zejścia z ul. Kilińskiego.
Schody przed						

i po remoncie

Nowe bramki do gry w piłkę.
Na placu położonym na osiedlu przy ulicy Waryńskiego
wymieniliśmy bramki. Stare odstraszały swoim wyglądem i
stanowiły realne zagrożenie dla korzystających z nich dzieci. Nowe bramki są solidne dobrze zakotwiczone w podłożu, posiadają estetyczny wygląd oraz siatki, co zapewne
uprzyjemni grę w piłkę.
W parku na tym osiedlu wymieniliśmy 3 ławki na nowe i
estetyczne.

Tereny wiejskie
Remont świetlicy w Trzechlu
Wykonaliśmy remont świetlicy wiejskiej w Trzechlu. Zakres obejmował: wymianę pokryć dachowych, wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, budowę bezodpływowego zbiornika na
ścieki. Zagospodarowany został teren wokół budynku - przed wejściem głównym zainstalowano siedziska i miejsce na
ognisko, a z drugiej strony budynku (wejście przez część świetlicową) przewidziano miejsca do spędzania wolnego czasu.
Ogólny koszt remontu 531 019 zł.
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Biblioteka w Wyszomierzu
Zakończono prace remontowe pomieszczeń w bibliotece w Wyszomierzu. Prace wykonywane były przez mieszkańców
Wyszomierza oraz grupę osadzonych z nowogardzkiego Zakładu Karnego. Podczas prac przeniesiono regały z pierwszego piętra na parter oraz rozebrano trzy piece kaflowe, które obciążały strop.

Remont świetlicy w Czerminicy
W lipcu dokonano odbioru robót polegających na remoncie podłogi w świetlicy w Czermnicy. Zakres prac obejmował
zerwanie istniejącej podłogi, wykonanie nowego podłoża, ułożenie płytek gressowych oraz wymianę wykładziny sceny
na panele. Łączny koszt robót wyniósł 24.950 zł.

Remont świetlicy w Ostrzycy
Wykonaliśmy remont świetlicy i pomieszczeń do niej przylegających w Ostrzycy. W ramach prac wyrównano i pomalowano ściany świetlicy, postawiono ścianki działowe w pomieszczeniach przylegających do świetlicy, doprowadzono
do nich kanalizację oraz położono płytki. Prace wykonywane
były bezpłatnie przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym.

Remont świetlicy w Lestkowie
Wykonaliśmy prace remontowe w świetlicy wiejskiej w
Lestkowie. Prace, podczas których wyremontowano dwa
pomieszczenia świetlicy oraz położono nowy dach na
świetlicy wykonywane były przez osoby osadzone w Nowogardzkim Zakładzie Karnym. W świetlicy wymieniono
również zdewastowane okna, na okna które zostały wymontowane podczas remontu z nowogardzkiego szpitala.
W pażdzierniku zakończyliśmy remont pokrycia dachu
w świetlicy. Koszt 18.735 zł.

Remont remizy w Orzechowie
Wyremontowaliśmy budynek remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Orzechowie. Prace budowlane polegały na wykonaniu ocieplenia ścian budynku płytami styropianowymi
gr. 12 cm., położenia wyprawy elewacyjnej oraz wymianie
obróbek blacharskich (rynien i rur spustowych). Wykonano
również nową opaskę żwirową wokół budynku. Wartość
wykonanych robót wyniosła 22.661 zł.
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Orzechowo. Park na użytek mieszkańców
W Orzechowie znajduje się piękny park położony na skraju
wsi w sąsiedztwie poważnie zniszczonego dworku. Za czasów
niemieckich było to piękne miejsce spacerowo-rekreacyjne.
Rozpoczęły się negocjacje z Spółdzielnią Kółek Rolniczych
w Nowogardzie, zakończone korzystnie dla obu stron – SKR
przekazał gminie park, a gmina w zamian przekazała nie
wykorzystywany dotąd teren rolniczy przyległy do gruntów SKR. Po podpisaniu stosownego aktu notarialnego
park stał się własnością gminy i w dniu 16 marca przekazaliśmy go w 10-letnie użytkowanie sołectwu Orzechowo.

Olchowo
Wykonaliśmy prace w Olchowie na terenie przy jeziorze jak i na boisku oraz odnowiliśmy pomieszczenie służące mieszkańcom za świetlicę.

Nowe boisko w Karsku
W sierpniu br., podczas spartakiady LZS odbyło się oficjalne otwarcie boiska w Karsku. Boisko przystosowane
jest do gry w siatkówkę, na którym również umieszczono
kosze do gry w koszykówkę.

Nowy wóz strażacki w OSP Osowo
W październiku przekazaliśmy OSP Osowo nowy wóz strażacki. Wspólnie z Radą Miejską udzieliliśmy finansowego wsparcia i przekazaliśmy 25 tysięcy złotych na przebudowę i modernizację pojazdu umożliwiające montaż strażackich urządzeń.
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W roku 2012 na tereny wiejskie wydatkowaliśmy kwotę 206.069 zł w ramach tzw.: „Funduszu sołeckiego”. Dzięki tym środkom, wspólnie z sołtysami m.in.:
• ogrodziliśmy i wyposażyliśmy boisko sportowe w Błotnie,
• wyposażyliśmy plac zabaw i świetlicę w Dąbrowie Nowogardzkiej,
• wyposażyliśmy plac zabaw i świetlicę w Długołęce,
• zakupiliśmy i zamontowaliśmy stolarkę okienną w świetlicy w Grabinie,
• wyposażyliśmy świetlicę w Jarchlinie,
• wybudowaliśmy wiatę drewnianą na cele rekreacyjne w Krasnołęce,
• ogrodziliśmy plac zabaw w Kulicach,
• wyremontowaliśmy świetlicę w Lestkowie,
• i wykonaliśmy remont chodnika przy kościele w Olchowie
• wyremontowaliśmy świetlicę w Słajsinie,
• dodatkowo wyposażyliśmy świetlicę w Trzechlu,
• wykonaliśmy wiatę drewnianą na terenie boiska sportowego w Wierzbięcinie,
• zamontowaliśmy okna w świetlicy w Wojcieszynie,
a także wykonaliśmy wiele innych niezbędnych remontów na terenie wiejskim, których wszystkich nie sposób wymienić w tak
krótkim sprawozdaniu. W roku 2012 sołectwa gminy Nowogard zdecydowanie zmieniły swoje oblicze na plus.

PLACE ZABAW
W sierpniu oddaliśmy do użytku nowy, największy w mieście plac zabaw nad nowogardzkim jeziorem. Zakres prac
obejmował montaż urządzeń w tym: 2 zestawy zabawowe, huśtawki, 3 bujaki sprężynowe, 2 huśtawki typu ważka, karuzela,
zjeżdżalnia, ogrodzenie placu zabaw, wykonanie dojścia z kostki brukowej oraz budowę boiska do plażowej piłki siatkowej
o pow. 222 m2. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 202.173 zł.

We wrześniu dokonano odbioru technicznego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie. Inwestycja
jest realizowana w ramach rządowego programu pn.: „Radosna szkoła”. Realizowany plac ma powierzchnię ok. 500 m2, na
całej jego powierzchni ułożono bezpieczną nawierzchnię syntetyczną, zamontowano 7 urządzeń zapewniających dzieciom
bezpieczną zabawę z prostymi ćwiczeniami rozwijającymi sprawność ruchową. Dookoła placu wykonano nawierzchnie
trawiastą wraz z nasadzeniami zieleni. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 180.030 zł.
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Place zabaw są przygotowane do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych, poprzez wyposażenie w
różnorodny sprzęt, a także bezpieczne dzięki zastosowaniu nowoczesnej, amortyzującej nawierzchni pod urządzeniami
i właściwemu rozmieszczeniu sprzętu. Dzieci mogą korzystać z placów zabaw w trakcie i po zakończeniu zajęć szkolnych
oraz w dni wolne. Place zabaw są do dyspozycji nie tylko uczniów danej szkoły przy której funkcjonują ale dla wszystkich
chętnych dzieci. Są to bowiem obiekty ogólnodostępne, otwarte 7 dni w tygodniu, bez ograniczeń czasowych. W związku
z powyższym zachęcamy do korzystania z wybudowanych obiektów rekreacyjnych i życzymy miłego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu!
Oprócz placu zabaw przy SP nr 2 warto przypomnieć, iż powstał również plac przy Szkole Podstawowej w Długołęce
Na najblizsze dni przewidziany jest odbiór placu zabaw przy Szczytnikach i w Ostrzycy.

Oświata
Projekty Unijne
Szkoły Podstawowe Gminy Nowogard zakończyły I etap
projektu unijnego „Wczesnoszkolna indywidualizacja
– wysokiej jakości edukacja”. Projekt skierowany jest
dla dzieci klas I-III dziesięciu szkół podstawowych gminy
Nowogard. Szkoły realizują zajęcia dodatkowe, wspierające
indywidualizację procesu dydaktycznego na podstawie
opracowanych przez zespoły nauczycieli programów
indywidualizacji zajęć. Swoim działaniem obejmuje 388
uczniów. W projekcie zajęcia realizowane są w 93 grupach
ćwiczebnych. W pierwszym etapie projektu wrzesień – grudzień każda grupa ćwiczebna zrealizowała po 20 godzin lekcyjnych zajęć. Szkoły wzbogaciły się o nowe pomoce, sprzęt
i materiały dydaktyczne na łączną sumę 179.940 złotych.
Projekt całościowo opiewa na sumę 413 433 zł, które
pozyskaliśmy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pozyskaliśmy unijne dofinansowanie w wysokości
2.634.140 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na zajęcia dydaktyczne
z dziećmi i młodzieżą oraz zakup pomocy dydaktycznych i
wyposażenia dla szkół. Wniosek złożony w dniu 26 czerwca
br. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie o dofinansowanie projektu „Szkoły nowogardzkiej gminy na
edukacyjne wyżyny” został pozytywnie oceniony przez
Komisję Oceny Projektów, uzyskując łącznie 112 punktów.
Projekt realizowany jest w okresie od września 2012 r. do
31 lipca 2015 r. w 10 szkołach podstawowych oraz 3 gimnazjach na terenie gminy.
Celem głównym projektu jest podniesienie wyników egzaminów zewnętrznych szkół gminy Nowogard w obszarach
wsparcia edukacyjnego przez zastosowanie nowoczesnych
technik pracy z uczniem, metod aktywizujących oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce. Projekt obejmuje 1569 uczniów
szkół Gminy Nowogard w tym 740 ze szkół podstawowych
i 829 z gimnazjów.

Szkoła Podstawowa w Strzelewie otrzymała nowe
poszycie dachowe
Wykonaliśmy wymiany pokrycia dachu wykonanego
z eternitu zawierającego azbest. Zakres prac obejmował
zdjęcie starego pokrycia dachu, ułożenie nowej blachy dachówkopodobnej, wymianę obróbek blacharskich, montaż
okienek wyłazowych. Całkowity koszt prac wyniósł 82.633zł.
(zdjęcie obok)
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Jedynka „Szkoła Odkrywców Talentów”
W grudniu br., w holu Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie
odbyło się uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy„Szkoła Odkrywców Talentów”. Tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów” stanowi
wyróżnienie dla szkół, które w istotny sposób przyczyniają się
do odkrywania i wspierania zainteresowań, pasji oraz uzdolnień
dzieci i młodzieży. Akcję zapoczątkowało Ministerstwo Edukacji
Narodowej, a teraz kontynuuje ją Ośrodek Rozwoju Edukacji w
Warszawie. Ponadto tytuł jest przyznawany szkołom w których
systematyczna praca z uczniami uzdolnionymi daje konkretne
osiągnięcia w tym obszarze działalności pedagogicznej.
Właśnie taką szkołą okazała się nowogardzka „jedyneczka”,
która jako pierwsza spośród wszystkich innych szkół podstawowych w naszej gminie otrzymała to zaszczytne miano
w listopadzie 2012 r.
Jest to już drugi tytuł dla szkoły gminnej. W 2011 roku otrzymał go Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie.

Nowa świetlica w SP nr 1
6 września br. oddano w użytkowanie nową świetlicę przy
Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, wygospodarowaną z pomieszczeń gospodarczych. Wartość zadania to
24.630zł. Do tej pory w SP nr 1 w Nowogardzie nie funkcjonowała świetlica. Prace remontowe wykonywała grupa
osadzonych w ramach systematycznej współpracy władz
samorządowych z tutejszym Zakładem Karnym.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych
Z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
– eInclusion na projekt pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu
Gminy Nowogard pozyskaliśmy fundusze na zakup komputerów i podłączenie ich do internetu dla 40 gospodarstw domowych, które nia mają środków na ten cel. Dodatkowo po 5 komputerów zostanie przekazanych do szkół wiejskich (w
Błotnie, Długołęce, Orzechowie, Strzelewie, Wierzbięcinie i Żabowie) oraz do biblioteki w Nowogardzie.
Całkowity koszt projektu – 519.890 zł.
Dofinansowanie – 441.907 zł.
2. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014 pozyskaliśmy fundusze na projekty:
1) „Budowa placu zabaw w miejscowości Szczytniki”.
Całkowity koszt projektu – 34.847 zł.
Dofinansowanie – 9.273 zł.
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2) „Budowa placu zabaw w miejscowości Ostrzyca”
Całkowity koszt projektu – 18. 804 zł.
Dofinansowanie – 10 393 zł

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i
rozwój wsi pozyskaliśmy fundusze na projekt pn. ,,Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzechel’’.
Całkowity koszt projektu - 492 481 zł
Dofinansowanie - 147 262 zł
Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekty:
1) „Oznaczenie i promocja Zielonej Klasy na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Sarni Las w Nowogardzie”.
Całkowity koszt projektu – 10 674 zł
Dofinansowanie – 5 338 zł
2) „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej – etap II’”.
Całkowity koszt projektu – 480 000 zł
Pożyczka – 199 000 zł. Pożyczka jest umażalna w 30 %, więc bezzwrotnych funduszy otrzymaliśmy ok. 60 tys. zł.
Z ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskaliśmy fundusze na projekt pn. „Podążając za potrzebami społeczeństwa lokalnego‘’ na zakup wyposażenia Nowogardzkiego Domu Kultury”.
Całkowity koszt projektu – 168 250 zł
Dofinansowanie – 136 000 zł
Pozyskaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotację na zadanie
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard – etap II” w kwocie 25 573 zł. W drodze zapytania
ofertowego wyłoniony został wykonawca zadania tj. firma E-PIK Usługi Ekologiczne, Sp. z o.o. ze Środy Wielkopolskiej. Prace
były realizowane w terminie 17.09 – 31.10.2012 r. Usługa obejmuje nieodpłatny demontaż, transport i utylizację wyrobów
azbestowych z terenu 14 nieruchomości miasta i gminy Nowogard, których właściciele złożyli wniosek o przyznanie dotacji
na powyższe zadanie. W bieżącym roku prawdopodobnie będzie ostatnia edycja tego konkursu.

Wnioski o dofinansowanie złożone w 2012 roku na projekty - w trakcie rozpatrywania i oceny
”Budowa drogi gminnej przy ul. Jana Pawła II w Nowogardzie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – edycja 2012 - 2015.
Całkowity koszt projektu – 531 919 zł
Dofinansowanie – 265 959 zł
„Budowa Zielonej Klasy na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Sarni Las w Nowogardzie” w ramach dotacji z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Całkowity koszt projektu – 126 179 zł
Dofinansowanie – 107 252 zł
„Budowa drogowego oświetlenia solarnego w miejscowości Żabówko i Kulice” w ramach działania Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.
Całkowity koszt projektu - 259 516 zł.
Dofinansowanie – 158 241 zł.
„Opracowanie dokumentacji technicznej w związku z budową drogi dojazdowej do przyszłej Strefy Ekonomicznej w obrębach Wojcieszyn - Miętno – Gmina Nowogard” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów
inwestycyjnych.
Całkowity koszt projektu – 50 000 zł.
Dofinansowanie – 42 500 zł.
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Prace porządkowe przez grupy osadzonych

Dzięki porozumieniu, które podpisałem z dyrektorem
Zakładu Karnego w Nowogardzie płk. Jerzym Dudzikiem
w ciągu całego roku trwały prace porządkowe, wykonywane bezpłatnie przez osoby osadzone w nowogardzkim
Zakładzie Karnym. Grupy porządkujące wykonywały m.in.:
remont w SP nr 1 - adaptacja pomieszczeń gospodarczych na świetlicę, remont Gimnazjum nr 1 – malowanie
pomieszczeń klasowych i toalet, remont w Gimnazjum nr
3 – malowanie pomieszczeń klasowych, remontowanie
pomieszczeń w SP nr 2, remont holu w Nowogardzkim
Domu Kultury, remont w Ośrodku Pomocy Społecznej,
remont w Wydziale Edukacji UM, odśnieżanie chodników
i przejść dla pieszych na terenie miasta, remont pomieszczeń położonych na parterze Ratusza Miejskiego, zbieranie
śmieci na ulicach gminnych i powiatowych, zbiórka śmieci
za garażami przy ul. Zamkowej do kontenerów, zbieranie
śmieci oraz oczyszczanie chodników z piasku, grabienie
liści nad jeziorem.

Grupy porządkujące wykonały również likwidację wysypisk przy rampie kolejowej, likwidację wysypisk śmieci
– grobla przy ulicy 5-go Marca, oczyszczanie terenu motocrossu, terenu przy ulicy Generała Bema, murach obronnych,
oczyszczanie i pielęgnacja zieleni – wokół terenu Biblioteki,
wokół jeziora, czyszczenie basenu p. poż. w Karsku, oczyszczanie rowów melioracyjnych, brali udział przy budowie
boiska w Karsku, oczyszczanie miasta i ścieżki rowerowej od
Nowogardu do Olchowa.

Porozumienie w sprawie
„Pomocy państwa w zakresie dożywiania”
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11 stycznia 2012 r. podpisałem porozumienie z Wojewodą
Zachodniopomorskim w sprawie przyznania dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w
2012 roku”. Wysokość dotacji przyznanej na mój wniosek to
352 873 zł. Dotacja przeznaczona jest na zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia, uczniom do
czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i
rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym
lub niepełnosprawnym.
Na realizację programu gmina Nowogard zobowiązała się
dołożyć 40 % ze środków własnych. Na 2012 rok zaplanowano objęcie pomocą w formie gorących posiłków i zasiłków celowych na zakup posiłków 1428 osób (dzieci i osoby dorosłe).
Koszt realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (posiłki i zasiłki celowe na zakup żywności) w roku
2012 wyniesie 642 873 zł.
Ponadto w 2012 roku wydatkowaliśmy 718.120 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Inne
•

•

•
•
•

W dniu 24.02.2012 r. podpisałem umowa z Pracownią Projektową PORTAL Sp. k. ze Szczecina na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowego budynku mieszkalnego 12 rodzinnego. Zakres opracowania
obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budynku mieszkalnego oraz zaprojektowanie przyłączy
wod-kan, energetycznego i gazowego. Ponadto dokumentacja obejmuje zaprojektowanie dróg dojazdowych i
chodników, oświetlenia terenu oraz odprowadzenia wód opadowych. Wartość podpisanej umowy wynosi 49.876 zł.
Przeprowadzono eliminacje do 10 edycji konkursu przyrodniczego Eko-Konkurs 2012, organizowanego przez Urząd
Miejski w Nowogardzie przy współpracy z LOP Nowogard. Placówki zgłosiły do udziału w konkursie 587 uczniów ze
wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów gminy Nowogard, spośród których wyłonionych zostanie 84 finalistów.
Finał odbył się 27 kwietnia br. w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości PROFIT w Nowogardzie.
W czerwcu odbyła się wycieczka do Świnoujścia organizowana w ramach EkoKonkursu 2012, w której wzięło udział
102 uczniów wraz z opiekunami. Jest to dodatkowa nagroda dla wszystkich finalistów Ekokonkursu. Wycieczka ma
na celu ukazanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego województwa. Fundatorem był Urząd Miejski.
Podpisałem umowę na wykonanie kompleksowej identyfikacji zwierząt domowych (chipowania) wraz z zapewnieniem prawa do korzystania z aplikacji internetowej umożliwiającej zdalne korzystanie z bazy danych z Tadeuszem
Soroka, Przychodnia Weterynaryjna „Sikorki” z Sikorek na kwotę nieprzekraczającą 16.400 zł brutto.
W roku bieżącym wypłaciliśmy naszym rolnikom ponad 850 tysięcy złotych zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Są to pieniądze, które pozyskujemy z budżetu
państwa, a więc gmina z tego tytułu nie ponosi żadnych kosztów. Corocznie z tych pieniędzy korzysta około 300
rolników.

W październiku 2012 r., w Kołobrzegu odbyło się spotkanie w ramach Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników
ds. NGO podsumowujące ogłoszony w kwietniu br. konkurs pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2012’’.
Gmina Nowogard zajęła II miejsce i uzyskała tytuł Laureata Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
pn. ,,Samorzadowy Lider Współpracy z NGO 2012’’ w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie.
W roku 2012 na realizację zadań przez organizacje pozarządowe
przeznaczyliśmy 684 500 zł:
1. Inicjatywy społeczne i koordynowanie pracy organizacji pozarządowych - 28 000 zł.
2. Wspieranie przedsiębiorczości i rozwój gospodarczy - 15 000 zł.
3. Ochrona zdrowia - 50 000 zł.
4. Opieka społeczna - 45 000 zł.
5.Wspieranie emerytów i rencistów- 10 000 zł.
6. Zajęcia pozalekcyjne- 18 000 zł.
7. Ochrona środowiska - 7 000 zł.
8. Rozwój wsi - 11 500 zł.
9. Kultura fizyczna i sport- 500 000 zł.
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Gmina wspiera powstawanie żłobków
W październiku, odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego niepublicznego żłobka „Maluszkowo” w Nowogardzie.
Placówka może zapewniać opiekę dla dzieci w wieku od 5 miesięcy do lat 3. Obecnie żłobek obejmuje opieką 7 maluchów, jednak docelowo ma ich być 15. Jest to korzystna i potrzebna pomoc dla rodziców pracujących. Powierzając swoje
dzieci na pewno mogą być spokojni o właściwą i troskliwą opiekę. Żłobek spełnia zarówno wymogi sanitarne, jak i ppoż.
Ponadto kolorowe i przestronne pomieszczenia z zabawkami i innymi akcesoriami oraz zapewnione wyżywienie stwarzają ciepłą i domową atmosferę.
Jest to już druga placówka tego rodzaju, która uzyskała wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego
przez burmistrza Nowogardu. W sierpniu br. działalność rozpoczął Klub Malucha „Błękitna Chmurka”, który w obecnej
chwili zapewnia opiekę 10 maluchom.
Zachęcamy rodziców dzieci w wieku do lat 3, do korzystania z tych placówek, gdyż gwarantują kompetentną kadrę
oraz bezpieczne i higieniczne warunki do opieki nad dziećmi. Liczba miejsc jest co prawda ograniczona, ale dołożmy
wszelkich starań, aby powstawały kolejne tego typu placówki. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, podjętą jednogłosnieprzez wszystkich radnych, Gmina dopłaca do każdego
dziecka w żłobku 250 zł miesięcznie, a do dziecka w Klubie
Dziecięcym 499 zł miesięcznie (do października). W ten sposób realnie obniżamy koszty pozostania dzieci w tych placówkach dla rodziców.
Na wrześniowej sesji Rady Miejskiej zmniejszyliśmy stawkę
opłaty adiacenckiej z 30% do 20% co odciąży finansowo
właścicieli nieruchomości i jednocześnie wspierać będzie
budownictwo mieszkaniowe.
Uruchomiliśmy zinformatyzowaną numerację adresową prowadzoną w systemie IMPA (Internetowy Manager Punktów
Adresowych). Portal mapowy służy do prowadzenia rejestru miejscowości, ulic, adresów, a także numerów porządkowych
nieruchomości w postaci elektronicznej, co pozwala w prosty sposób zlokalizować po numerze adresowym nieruchomość. Dodatkowym atutem wdrożenia systemu teleinformatycznego jest stała aktualność bazy numerów adresowych
- zmiana lub nadanie nowego adresu przez gminę zostanie automatycznie umieszczone na mapie. Adres strony to www.
nowogard.e-mapa.net.

Dobra wiadomość dla budujących domy w rejonie
Warnkowa i Wojcieszyna
29 lutego 2012 r. na Sesji Rady Miejskiej uchwalono Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych. Co to oznacza dla inwestorów? Najprościej mówiąc będą mogli rozpoczynać budowy w rejonie
Warnkowa i Wojcieszyna – PUWiS będzie mógł wydawać stosowne zaświadczenia potrzebne do otrzymania zezwolenia
na budowę.
Z planu wynika, że w okresie od kwietnia 2012 do kwietnia 2013 roku budowana będzie kanalizacja sanitarna Nowogard – Warnkowo kosztem 500 tysięcy złotych. W tym samym czasie kosztem 230 tysięcy złotych opracowana będzie
dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej od ul. Armii Krajowej w kierunku Wojcieszyna, a w roku 2014 rozpocznie
się realizacja tej inwestycji. Budowa kanalizacji w kierunku Wojcieszyna będzie także ważnym krokiem zbrojenia terenów pod przyszły Park Przemysłowy. Opracowany przez PUWiS i przyjęty przez radnych plan przyspieszy możliwości
rozwoju budownictwa jednorodzinnego w tych obrębach.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard,
Zdaję sobie sprawę, że w tak krótkim sprawozdaniu nie jesteśmy w stanie przedstawić Państwu wszystkich spraw,
którymi zajmowaliśmy się wspólnie z koalicją SLD-PSL w minionym roku. Są to jedynie tematy wiodące, mające
na celu ukazanie całościowego przekroju realizowanych inwestycji. Wszystkie wykonane zadania są pokazywane
na bieżąco na stronie internetowej naszej gminy: www.nowogard.pl oraz przedstawiane w „Wiadomościach
Samorządowych”. Wiemy, że obecnie i w przyszłości jest jeszcze wiele do zrobienia. W imieniu koalicji oraz swoim
własnym pragnę zapewnić, że wszystkie zgłaszane problemy są dla nas ważne i będziemy czynić wszystko, aby
je skutecznie rozwiązać.
Z poważaniem,
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

