
Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard!
Za nami dwa i pół roku od kiedy po raz kolejny zaufaliście mi Państwo 
i wybraliście Burmistrzem Nowogardu. Jest to dobry moment aby 
na półmetku kadencji przedstawić Państwu co zrealizowałem w tym 
okresie.

Tak, jak zapowiadałem w swojej kampanii wyborczej, konsekwent-
nie realizuję kolejne zadania. Począwszy od inwestycji przekładają-
cych się na rozwój terenów miejskich i wiejskich oraz powstawanie 
nowych miejsc pracy, poprzez edukację, kulturę, sport i pomoc spo-
łeczną. Wszystko to sprawia, że Gmina Nowogard nie tylko pięknie-
je, ale mieszka się w niej coraz lepiej. Z satysfakcją przedstawiam 
Państwu częściowe sprawozdanie z tego, co już zostało zrealizowane. 

Przed nami dużo nowych zadań, prac do wykonania, pojawiają się nowe tematy, nowe okoliczności, 
a ja wraz z moimi współpracownikami nieustannie wsłuchujemy się i wychodzimy naprzeciw Państwa 
potrzebom i oczekiwaniom.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, pojawiła się potrzeba pilnego wsparcia służby zdrowia, 
oświaty, przedsiębiorców. Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że stanęliśmy na wysokości 
zadania. Powołałem sztab antykryzysowy, wsparłem w walce z koronawirusem nowogardzką służbę 
zdrowia, zarówno szpital jaki i pogotowie ratunkowe. Wsparłem gminne placówki oświaty, wyposa-
żając je w niezbędny sprzęt do pracy a także w środki ochrony. Wsparłem Was mieszkańców, począw-
szy od maseczek aż po telebim informacyjny, dzięki czemu trafiają do Państwa bieżące i sprawdzone 
informacje. To wszystko powstało z myślą o Państwa bezpieczeństwie i zdrowiu.

Niestety, obostrzenia związane z koronawirusem, pokrzyżowały część naszych planów. Niektóre inwe-
stycje rozciągnęły się w czasie, nie mogliśmy zakończyć zadań w pierwotnie zakładanych terminach. 
Niektórzy pracownicy, zarówno nasi jak i naszych wykonawców, przebywali na wielotygodniowych 
kwarantannach i zwolnieniach lekarskich, pojawiły się przestoje w pracy. Mimo tych trudności, jest 
czym się pochwalić. Dzięki sprawnej organizacji pracy Urzędu Miejskiego, większość zadań zostało 
zakończone, czego efekty mogą Państwo zauważyć na ulicach naszej Gminy. 

Koronawirus to nie tylko przestoje i spowolnienie w temacie inwestycji. Zamknięte szkoły, przedszko-
la, a także ograniczenia w funkcjonowaniu niektórych instytucji, spowodowały, że nasze życie bywa 
mocno utrudnione. Chciałbym jednak, żeby Państwo wiedzieli, że wszystkie decyzje o czasowych 
ograniczeniach, wynikają z troski o Państwa zdrowie i z uwagi na Państwa bezpieczeństwo. Mam 
nadzieje, że niebawem sytuacja wróci do normy i znów będziemy mogli w pełni uczestniczyć, zarówno 
w życiu zawodowym jak i społecznym, czego Państwu oraz sobie życzę i jeszcze raz dziękuję za oka-
zane zaufanie.
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Budowa boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni
na Stadionie Miejskim w Nowogardzie

 W lutym 2019 roku podpisałem umowę na 
aktualizację dokumentacji budowy boiska ze 
sztuczną nawierzchnią na Stadionie Miejskim 
w Nowogardzie. Aktualizację dokumentacji wy-
konała pracownia Jackowski Studio. Wartość 
umowy to 12.300 złotych. W listopadzie 2019 r. 
wyłoniony został wykonawca robót: firma ELSIK 
Sp. z o.o., która za cenę 2 349.999,99 zł. W termi-
nie do marca 2020 r. zobowiązana była wykonać 
budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią. W dniu 
13 listopada 2019 r. podpisałem umowę na nad-
zór inwestorski z firmą WMB Sp. z o.o. za cenę 
21.336 złotych. 
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Remonty i modernizacje
w szkołach 

 25 marca 2019 roku zakończyłem prace zwią-
zane z wykonaniem modernizacji budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Nowogardzie etap II. Prace 
wykonała firma Demgrad z Nowogardu.

 W 2019 wydatkowano środki w wysokości 
713.183,54 zł na modernizację oraz 13.899 zł na 
nadzór inwestorski. 15.480 zł kosztował wykona-
ny w maju demontaż naczynia zbiorczego (sta-
rego zbiornika wyrównującego ciśnienie wody). 
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawo-
wej nr 2 oraz zagospodarowanie terenu przy 
szkole, to jedna z większych w ostatnich latach 
inwestycji w nowogardzkiej oświacie. Prace re-
montowe rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku, 
kiedy to podpisałem umowę na modernizację 

Tak było

budynku szkoły. Na wykonanie tego zadania za-
bezpieczono w budżecie ponad 1,3 mln zł. W ra-
mach modernizacji wykonano kompleksowe 
ocieplenie i pomalowanie całej bryły budynku, 
zabezpieczono fundamenty szkoły. Teren wokół 
szkoły również nabrał nowego wyglądu: pojawi-
ły się ścieżki, ławeczki i nasadzenia drzew i krze-
wów w tym ozdobne wiśnie, lawendy, trawy 
i inne bezpieczne dla dzieci gatunki roślin. 

Tak jest
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 W maju 2019 roku podpisałem dwie umowy 
na wykonie prac w II Liceum Ogólnokształcącym 
w Nowogardzie (Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych.). Firma HURT-DETAL Usługi Transportowe 
Piotr Łokaj z Nowogardu zrealizowała wymianę 
stolarki drzwiowej. Za cenę 38.666,60 zł wymie-
niono 18 sztuk drzwi do sal lekcyjnych i WC. Fir-
ma Facit Usługi Budowlano Remontowe doko-
nała wymiany wykładzin podłogowych w ośmiu 
salach lekcyjnych na I piętrze budynku o łącz-
nej powierzchni 432,680 m2. Koszt inwestycji: 
55.508,42 zł. Prace wykonane zostały w okresie 
wakacyjnym.

Budowa placów zabaw
w Przedszkolu nr 1 oraz w Błotnie

 W marcu 2019 roku podpisałem z Pracow-
nią Architektoniczną Krajobrazu TRZY MAŁE 
DRZEWKA Natalia Maćków umowę na wykona-
nie dokumentacji projektowo kosztorysowej na 
budowę placów zabaw przy Przedszkolu nr 1 
w Nowogardzie oraz w Błotnie. Wartość umów 
8.610 złotych. W listopadzie 2019 r. wyłoniona 
w przetargu firma Magic Garden Sp. z o.o. przy-
stąpiła do wykonania placu przy Przedszkolu nr 1 
za cenę 49.200 złotych i placu w Błotnie za cenę 
44.403,00 zł. Prace zostały wykonane w grudniu 
2019 roku. Obecnie place zabaw przy Przedszko-
lu nr 1 oraz w Błotnie służą już dzieciom. Łączna 
wartość inwestycji to 102.213 złotych.

 Również w okresie wakacyjnym na podstawie 
podpisanych przeze mnie umów, firma FACIT 
Usługi Budowlano-Remontowe wykonała wy-
mianę 415 m2 starych płytek PCV na nowe wy-
kładziny podłogowe w Szkole Podstawowej nr 3 
w Nowogardzie za kwotę 55.816,88 zł, a firma 
P.P.H.U Marpol-Okna S.C Janusz Rojek, Marek 
Szturo z Nowogardu wykonała wymianę sto-
larki okiennej w Szkole Podstawowej w Długo-
łęce (6 sztuk okien o powierzchni 70,86 m2) za 
kwotę 32.607,92 złotych. Łącznie w 2019 roku 
na poprawę warunków nauczania w szkołach 
wydatkowano środki w wysokości: 925.161,98 
złotych.
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Remont schodów terenowych
przy ul. Zielonej w Nowogardzie

W dniu 19 kwietnia 2019 roku podpisałem umowę na remont schodów przy ul. Zielonej w Nowogardzie. 
Wykonawcą była firma P.P.H.U. POL-MAR Marek Niedźwiedzki. Wartość umowy to 45.000 złotych z ter-
minem zakończeni do 19 czerwca 2019 roku. Prace wykonano w terminie. 

Tak było

Tak jest
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Przebudowa drogi przy
ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie

 24 maja 2019 r. podpisałem z firmą ADN SP. z o.o. z Nowogardu umowę na przebudowę drogi przy 
ul. ks. Racibora I w Nowogardzie etap I. Wykonanie robót budowlanych o wartości 298.777,36 zł za-
kończono 5 lipca 2019 r. Zakres prac objął między innymi budowę drogi z kostki betonowej, budowę 
wjazdów do posesji i garaży, chodnika oraz odcinka kanalizacji deszczowej. Nadzór inwestorski nad 
zadaniem wykonywała firma Investpol, a nadzór i projektowanie Jarosław Jaros za cenę 4.120,00 
złotych. 

Tak było Tak jest

Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy
dla OSP Osowo

 W maju 2019 r. podpisałem z Zarządem Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego, reprezento-
wanym przez pana Stanisława Wziątka, umowę 
na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu 
ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Osowie. Zakupiony po przeprowa-
dzonym przetargu pojazd marki Volvo, posiada 
zbiornik o pojemności 5000 litrów wody oraz 

zbiornik środka gaśniczego o pojemności 500 
litrów. Pozyskałem dofinansowanie do zakupu 
wozu gaśniczego w kwocie 964.801 zł przy cał-
kowitej wartości projektu 1.135.060 złotych. 
Wkład własny Gminy Nowogard wyniósł 170.000 
złotych. Strażacy z OSP Osowo otrzymali tak bar-
dzo potrzebny samochód ratowniczo – gaśniczy, 
jedyny taki w powiecie goleniowskim.
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Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej
miedzy ulicami Zamkowa – Warszawska – Kowalska

 W maju 2019 r. podpisałem z Zarządem Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego reprezentowa-
nym przez pana Stanisława Wziątka umowę na 

Kolejny partner zagraniczny
naszego Miasta

 W dniu 20 września 2019 r. podpisałem wraz 
z Przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem 
Saniukiem porozumienie o współpracy między 
Miastem Nowogard, a rosyjskim Miastem Bałtijsk. 
Ogólne cele współpracy partnerskiej dotyczą na-
wiązywania kontaktów pomiędzy organizacjami 
społecznymi, gminami, grupami amatorskimi 
i szkołami, szczególnie w formie wymiany kultu-
ralnej i sportowej, jak również kontaktów miesz-
kańców miast oraz nawiązywanie kontaktów 
gospodarczych. Bałtyjsk jest siódmym miastem 
partnerskim Nowogardu. Wcześniej nawiąza-
no współprace z Dubrovicą (Ukraina), Gützkow 
(Niemcy), Heide (Niemcy), Kävlinge (Szwecja), Gornji Milanovac (Serbia), Veles (Macedonia). 

dofinansowanie modernizacji kanalizacji desz-
czowej terenu sportowo – rekreacyjnego mię-
dzy ulicami Warszawska – Zamkowa – Kowalska 
w Nowogardzie. W ramach prac, które wykonała 
firma Mazur, wybudowano łącznie 13 studni be-
tonowych i 5 wpustów ulicznych. Nowa kanaliza-
cja powstała na odcinku blisko 350 metrów. War-
tość inwestycji po prowadzonych przetargach 
wyniosła 577.607,46 zł z czego aż 490.966,33 zł 
pozyskałem ze środków Unijnych. Infrastruktura 
wykonana dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, 
wykonana pozwoli na odwodnienie terenów zie-
lonych w okolicy Zakładu Karnego, dzięki czemu 
można będzie rozpocząć prace związane z budo-
wą urządzeń rekreacyjnych. Planuję tam wybu-
dować boisko piłkarskie, plac zabaw, siłownię na 
świeżym powietrzu oraz alejki spacerowe.
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Zagospodarowanie terenu
nad jeziorem Olchowskim - budowa pomostu

 We wrześniu 2019 r zakończy-
łem prace związane z budową 
pomostu nad jeziorem Olchow-
skim. Inwestycję wykonała, na 
podstawie podpisanej przeze 
mnie w dniu 25 czerwca umo-
wy, firma Zbigniew Janecki 
Przedsiębiorstwo robót specja-
listycznych DŻWIGAR. Za kwotę 
255.840,00 zł. wykonawca zbu-
dował pomost w kształcie litery 
„T” o długości 32 metrów i sze-
rokości 2 metrów o konstrukcji 
żelbetowo – drewnianej. Na in-
westycję pozyskałem dofinanso-
wanie z PROW w kwocie 84.330 
złotych. 

Szkolenia z obsługi programów komputerowych 
dla mieszkańców Gminy Nowogard

 30 września 2019 r. pod-
pisałem umowę o dofinanso-
wanie projektu na przepro-
wadzenie szkoleń z obsługi 
programów komputerowych. 
Pozyskałem na ten cel 100% 
dofinansowanie ze środków 
unijnych w kwocie 105.060 zł 
z Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-

Pomoc dla mieszkańców Gminy Nowogard
w wymianie „kopciuchów”

 W grudniu 2019 r. pozyskałem od Zarządu 
Województwa Zachodniopomorskiego kwotę 
143.000 zł na wymianę przez mieszkańców gmi-
ny Nowogard w 2020 roku starych pieców. Wy-
miana pieców sfinansowana zostanie w ramach 
Zachodniopomorskiego Programu Antysmogo-
wego”. Działanie 2.14 ,,Poprawa jakości powie-
trza”. Chęć udziału w projekcie wymiany pieców 
zadeklarowało 20 mieszkańców gminy. 
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2020).Wsparcie adresowane jest 
do grupy mieszkańców Gminy 
Nowogard w wieku 25+. Szkole-
nia dla 204 osób, w 17 grupach 
(średnio po 12 osób), realizo-
wane były do kwietnia 2020 r. 
Dodatkowo zakupiono sprzętu 
komputerowy na kwotę blisko 
36.000 złotych.



Remont zewnętrznych schodów wejściowych
do budynku przy Placu Wolności nr 5 w Nowogardzie

 W listopadzie 2019 r. zakończono remont zewnętrznych schodów wejściowych do budynku admi-
nistracyjnego przy Placu Wolności 5. Pracę wykonała firmą P.P.H.U. POL-MAR Marek Niedźwiedzki za 
kwotę 49.676,16 zł. 
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Rozbudowa Nowogardzkiego Domu Kultury
 Opracowanie koncepcji dla Nowogardzkiego Domu Kultury jest to realizacja kolejnej mojej obiet-
nicy wyborczej. Coraz więcej młodych osób, ale i nie tylko, realizuje swoje zainteresowania w kołach 
działających na terenie Nowogardzkiego Domu Kultury. Jednak brak pomieszczeń utrudnia swobod-
ne planowanie zajęć. Opracowanie koncepcji, a następnie przygotowanie dokumentacji projektowej 
pozwolą zobaczyć, jakie są możliwości techniczne np. dobudowania kolejnego piętra.
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Przebudowa ul. Topolowej
wraz z kanalizacją deszczową 

 W grudniu podpisałem umowę na przebudowę 
ul. Topolowej wraz z kanalizacją deszcz. w Nowo-
gardzie. Wykonawca firma DRO-MOST Sławomir 
Serafin z Nowogardu, za cenę 1.186.526,74 zł. 
w terminie do 05 kwietnia 2020 r., wykonała 
przebudowę ulicy Topolowej od ul. T. Roosevelta 
do Armii Krajowej na odcinku o długości 429,24 
metrów wraz z budową kanalizacji deszczowej 
o średnicy 250 mm na długości 296,36 metrów, 
która będzie zbierać wody opadowe z jezdni. Na 
tę inwestycję pozyskałem 861.238,97 zł dofinan-
sowania ze środków Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Tak było
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Gazyfikacja
Gminy Nowogard

 Sprawa gazyfikacji terenów wiejskich gminy 
Nowogard była zawsze ważna dla mnie. Stara-
nia w tej kwestii podejmowałem już na początku 
I kadencji, jednak wówczas odpowiedź była ne-
gatywna. Do rozmów powróciłem w kontekście 
budowanego przez Operatora Gazociągów Prze-
syłowych Gaz-System S.A. na terenie naszej gmi-
ny gazociągu wysokiego ciśnienia.
 I tak 7 marca 2019 r., doszło do spotkania 
z Małgorzatą Rutkowską – Pyszorską - Doradcą 
ds. Rozwoju Rynku w PSG. Z informacji przedsta-
wionych przez przedstawicielkę PSG Małgorzatę 
Rutkowską – Pyszorską uzyskaliśmy informację, 
że podjęto pierwsze działania w sprawie gazyfi-
kacji terenów wiejskich. Na obecnym etapie do 
szczegółowej analizy skierowana została kon-
cepcja budowy sieci gazowej dla Słajsina, Wierz-
bięcina oraz Kulic. Kolejną koncepcją ma być ta 
przygotowana dla sieci Krasnołeka-Długołęka
-Wyszomierz-Olchowo. Wstępne badania poten-
cjalnego rynku odbiorców rozpoczęto także dla 
okolic Strzelewo/Świerczewo.

 Podczas spotkania padła też sprawa Warn-
kowa, które mogłoby zostać również objęte ga-
zyfikacją tym bardziej, że rozbudowuje się tu 
mieszkalnictwo jednorodzinne (osiedle Słonecz-
ne) oraz wielorodzinne (bloki na terenie dawnej 
winiarni).
 Proces decyzyjno-inwestycyjny jest jednak 
długi i musimy być bardzo cierpliwi. Pierwsze 
kroki zostały poczynione i miejmy nadzieję, że 
gaz ziemny zacznie trafiać również i do domostw 
na terenie sołectw gminy Nowogard.

Kolejny sezon zimowy
z lodowiskiem

 Za nami siódmy sezon funkcjonowania miej-
skiego lodowiska. Najczęstszym komentarzem, 
jaki było słychać w latach ubiegłych, odnośnie 
jego funkcjonowania to: była to w 100% trafna 
decyzja. Ponieważ powstanie lodowisko w na-
szym mieście jest przede wszystkim inwestycją, 
która jest korzyścią dla mieszkańców, a to jest 

najważniejsze. Już na etapie pomysłu, nowo-
gardzkie lodowisko cieszyło się sporym zainte-
resowaniem. Przecież miasto to nie tylko drogi. 
Trzeba pamiętać też o miejscach atrakcyjnych 
dla mieszkańców, gdzie będą mogli odpocząć lub 
aktywnie spędzać czas. Każdego dnia korzystało 
z niego kilkadziesiąt osób. Jako burmistrz zawsze 
z uwagą wsłuchuję się w głos mieszkańców i bio-
rę pod uwagę ich obserwacje i spostrzeżenia. 
Stąd też pomysł, aby w minionym roku urucho-
mić szkołę nauki jazdy na łyżwach.
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Osiedle Gryfitów z przebudowaną drogą
i nowymi parkingami

 Z początkiem kwietnia 2020 roku odebrałem 
długo oczekiwaną inwestycje pn.: „Przebudo-
wa drogi i miejsc postojowych przy ul. Gryfitów 
m. Nowogardzie”. Wykonawcą robót była fir-
ma „Widrog” Karol Wiśniewski z Nowogardu. 
Koszt wykonanych prac to kwota 431.848,08 zł. 
W ramach inwestycji wykonano: przebudowę 
drogi i ułożono nową nawierzchnię z kostki beto-
nowej typu polbruk o długości 230 mb. Ponadto 
w wyniku przebudowy drogi powstały wydzielone 
parkingi o łącznej liczbie miejsc postojowych 44.
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Zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców najważniejsze
 Mając na uwadze zdrowie i bezpie-
czeństwo mieszkańców w połowie mi-
nionego roku oficjalnie oddałem do 
użytku nowoczesny defibrylator. Urzą-
dzenie znajduje się na zewnętrznej ścia-
nie budynku Urzędu Miejskiego, (na-
przeciwko dawnego hotelu Cisy).

 Stawiamy na ochronę zdrowia, bo 
jest ono najważniejsze. W związku 
z tym, zamontowaliśmy zewnętrzny de-
fibrylator, który jest dostępny, w razie 
potrzeb, 24 godziny na dobę. Po jego 
uruchomieniu, w bezpieczny sposób 
każdy z nas jest w stanie przeprowadzić 
akcję ratowniczą dla osoby potrzebują-
cej pomocy np. w przypadku zatrzyma-
nia krążenia. Jest to urządzenie, które 

Wystartował program
Zdrowy Nowogard  Dla zdrowia i życia naszych mieszkańców od 

lat robimy wiele. W związku z tym prowadzimy 
kolejny element programów prozdrowotnych 
w Nowogardzie, skierowany był do wszystkich 
mieszkańców, jednak w pierwszej kolejności 
chcieliśmy dotrzeć do osób samotnych, do se-
niorów i do osób niepełnosprawnych. Program 
„Zdrowy Nowogard” to koperta, w której cho-
wamy podstawowe informacje medyczne, dzię-
ki której ratownicy uzyskują podstawowe infor-
macje o aktualnym przebiegu leczenia. Jest to 
ogromna pomoc dla obsługi karetki w momen-
cie, kiedy walczą o nasze życie. Program był bez-
płatny. Cieszy fakt, że program spotkał się bardzo 
pozytywnym odzewem i skorzystało z niego tak 
wielu naszych mieszkańców.

po otwarciu kapsuły i włączeniu informuje nas, krok po 
kroku za pomocą wyraźnych poleceń głosowych, co robić.

 W połowie czerwca minionego roku podpi-
sałem z wykonawcą, nowogardzką firmą ZPUH 
DEMGRAD S.C., umowę na budowę świetlicy 
w Wyszomierzu. Koszt inwestycji to 793.777,51 zł. 
W sumie gmina zmuszona była ogłosić aż 4 postę-
powania przetargowe, na które wpłynęło łącznie 
12 ofert. Tylko jedna z tych ofert, złożona przez 
nowogardzką firmę, nie przewyższała zabezpie-
czonej kwoty w budżecie gminy. Świetlica w Wy-
szomierzu to kolejny przykład prowadzonych in-
westycji na terenach wiejskich.

Wystartowała budowa świetlicy w Wyszomierzu
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Zdrowa i bezpieczna rodzina
Nowogardzka służba zdrowia

 Ostatnie dwa lata stanowiły kontynuację po-
mocy dla nowogardzkiego szpitala. Pomoc jaką 
niesiemy szpitalowi, to nie tylko pomoc finan-
sowa, a więc poręczenie kredytu, czy spłata po-
niesionej przez szpital w 2019 roku straty, ale też 
zakup sprzętu medycznego i środków ochrony 
osobistej, bez którego w obecnej sytuacji epi-
demiologicznej szpital nie byłby w stanie praw-
idłowo funkcjonować. Zdrowie mieszkańców jest 
dla mnie zawsze priorytetem, a w tak szczególnie 
ciężkim okresie, który nas zaskoczył w zeszłym 
roku, szpitalowi i służbom medycznym należy się 
szczególna pomoc. 
 W marcu 2020 r. zakupiliśmy dla szpitala 3 respi-
ratory i 5 kardiomonitorów, 50 kombinezonów 
ochronnych i 500 sztuk masek ochronnych. 
Zakup tego rodzaju sprzętu medycznego to ko-

szt blisko 250 tys. zł. Kolejno w kwietniu wy-
posażyliśmy szpital, oraz pogotowie ratunkowe 
w ozonatory, dzięki którym możliwe jest dezyn-
fekowanie pomieszczeń w tych, jakże ważnych 
w tym okresie, pracujących na pełnych obrotach, 
placówkach. 



Sprawozdanie 15

www.nowogard.pl

Dofinansowanie programu In vitro

Od początku grudnia 2020 r. zgłaszają się do nas pary borykające się z prob-
lemem niepłodności. Rozumiejąc jak wspaniałą sprawa jest posiadanie 
dziecka wyszedłem naprzeciw potrzebom mieszkańców przygotowując 
wraz z moimi współpracownikami „Gminny program leczenia niepłodnoś-
ci metodą in vitro”. Dzięki programowi możemy pomóc tym parom po-
przez dofinansowanie kosztów ich leczenia. Program przewiduje niesienie 
pomocy w tej delikatnej, ale jakże ważnej dla mieszkańców kwestii, przez 
kolejne dwa lata. Gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 100 tys. zł, a drugie 
tyle dokłada Urząd Marszałkowski. Liczymy na to, że w pierwszych latach 
programu z pomocy skorzysta około 20 nowogardzkich par.

Objęcie opieką stomatologiczną 
uczniów szkół gminnych

 Profilaktyka stomato-
logiczna gwarantowana 
świadczeniami NFZ nie 
jest pełna, istnieje re-
alna potrzeba zadbania 
o kolejne zęby w szerszej 
grupie wiekowej, nie ob-
jętej świadczeniami NFZ. 
Razem z moimi współpra-
cownikami, opracowałem 
i wdrożyłem „Program 
profilaktyki próchnicy zę-
bów dla uczniów szkół z terenu gminy Nowogard 
na lata 2020 – 2022”.  Teraz nie dość, że dzieci 
szkolne mogą za darmo leczyć próchnicę, to do-
datkowo mogą zadbać o zęby zanim się popsują. 
 Gminny Program profilaktyki finansuje lako-
wanie i lakierowanie zębów czwartego i piątego 
u dzieci  wieku 7-10 lat oraz szóstego trzonowego 
u dzieci od 8 do 10 roku życia, a więc uzupełnia lukę 
powstałą w świadczeniach NFZ, dając dzieciom 
możliwość korzystania z szerszego zakresu usług.

 Od września szpital korzysta z innego, zakupionego przez 
Gminę Nowogard urządzenia odkażającego, a mianowicie 
zamgławiacza wartego 17 tys. zł. Dzięki naszej szybkiej 
i sprawnej reakcji, szpital jest przygotowany na walkę z ep-
idemią.
 Dzięki zakupowi z października tego roku, nowogardzki 
szpital przeszedł cyfrową transformację. Wyposażyliśmy 
placówkę w oprogramowanie, warte 26 tys. Zł, które już 
obowiązuje wszystkie szpitale i usprawnia ich działanie 
w kwestii wystawiania e- recept i e- zwolnień lekarskich 
oraz rozliczeń z NFZ. Jeszcze przed końcem 2020 roku, prze-
kazaliśmy szpitalowi pieniądze 35 tys. zł na sfinansowanie 
przygotowania koncepcji i projektu budowy lądowiska na 
terenie szpitala dla helikoptera ratunkowego.
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Bezpieczeństwo w gminie

 Każdego roku jednostki OSP otrzymują wspar-
cie finansowe na utrzymanie jednostek, bieżą-
ce remonty czy zakup umundurowania dla dru-
hów. Ponadto dbamy aby jednostki otrzymały 
dofinansowanie z KSRG oraz MSWiA na zakup 
potrzebnych sprzętów, które współfinansuje-
my. W 2020 r. jednostki OSP Osowo i Orzecho-
wo wzbogaciły się w ten sposób w nowoczesny 

sprzęt. Do Osowa trafiła pompa pływająca warta 
5 200 zł, a do Orzechowa wentylator oddymiają-
cy wart prawie 14 tys. zł. 2020 r. był szczególnie 
obfity dla druhów z OSP Osowo, gdyż na początku 
roku 2020 przekazałem w ich ręce nowy ciężki wóz 
strażacki o wartości ponad miliona złotych, zakup 
dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego.
 W budżecie Gminy na 2021 r. zabezpieczyłem 
środki na zakup nowego samochodu służbowego 
dla policji. 
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 W dniu 6 grudnia 2019 r. oso-
biście odebrałem nowo położony 
chodnik przy ul. Wojska Polskie-
go.
 Chodnik przy ul. Woj. Polskie-
go, z uwagi na jego długość od 
Placu Ofiar Katynia do stadionu 
- wykonywano etapami. Zakres 
prac ostatniego etapu obej-
mował rozebranie istniejącego 
chodnika ze starych płyt, wycinkę 
drzew wraz z karczowaniem pni 
oraz ułożenie nowej nawierzchni 

chodnika wraz ze zjazdami do 
posesji. Dziurawe i popękane 
płyty chodnikowe zastąpiono 
kostką brukową. Wykonano 
remont na odcinku 240 mb. 
Koszt wykonanego remontu 
to ponad 206 tys. zł.
 W roku 2020 położyliśmy 
na ul. Wojska Polskiego nową 
nawierzchnię asfaltową na 
odcinku od Placu Ofiar Katy-
nia do skrzyżowania z ul. Pił-
sudskiego. Koszt inwestycji to 
prawie 240 tys zł. 
 Dzięki dobrej współpracy 
ze wspólnotą mieszkaniową 
przy ul. Zamkowej 8 zrobi-
liśmy nową drogę dojazdo-
wą i parkingi, których odbiór 
przypadł na październik 
2020 r. Mieszkańcy wspólnoty 
mieszkaniowej przy ul. Zam-
kowej 8 mogą zatem korzy-

Rozwój terenów miejskich
Chodniki, parkingi i drogi

stać z całkiem nowej infrastruk-
tury wraz z nowymi chodnikami. 
Koszt jaki na budowę parkingów 
i nową jezdnie poniosła Gmina 
to 104 301 zł.
 Ulica Zamkowa na odcinku 
od ul. Armii Krajowej do Zakła-
du Karnego ma również świeżą 
nawierzchnię i nowe chodniki. 
Droga ta jest bardzo uczęszcza-
na, nie tylko ze względu na po-
łożenie Zakładu Karnego, który 
jest przecież miejscem pracy 
wielu Nowogardzian, jest przy 
niej kompleks garaży i ogrodów 
działkowych. Koszt remontu 
tego odcinka to 254 375 zł. 
 Dokończyliśmy tą inwestycję 
na sam koniec poprzedniego 
roku, dopinając tym samym re-
mont wykonany w tym rejonie 
w poprzednich latach w porozu-
mieniu ze spółdzielnią Gardno.





Sprawozdanie18

www.nowogard.pl

 Całkiem nową nawierzchnię 
z kostki brukowej wraz z wyzna-
czonym ciągiem dla ruchu piesze-
go ma ul. Kazimierza Wielkiego. 
W drodze została wymieniona 
przestarzała sieć wodno – ka-
nalizacyjna oraz założone nowe 
studzienki oraz odwodnienie. 
Mieszkańcy korzystają z nowej 
drogi od grudnia 2020 r. Koszt in-
westycji 287 989 zł.
 Jesienią 2020 r wyremonto-
waliśmy ul. 15 Lutego, położona 
została nowa nawierzchnia mi-

neralno – asfaltowa, od skrzy-
żowania z ul. Młynarską, do 
skrzyżowania z ul. Żeromskie-
go. Inwestycja również kosz-
towna, za 265 091 zł.
 Część dróg remontujemy 
poprzez utwardzanie specjal-
ną termoaktywną masa bi-
tumiczną z kruszywem. I tak 
w 2020 r. nową nawierzch-
nię zyskała ul Sikorskiego, od 
strony Policji do ul. Kościusz-
ki, oraz łącznik pomiędzy ul. 
Armii Krajowej i ul. Zamkową.

 Inwestujemy też w osiedle 
Bema, na wiosnę mieszkańcy ul. 
Leśnej będą mieli nowe parkingi 
i chodniki. 
 Stale ulepszamy stan ale-
jek i skwerów, tak aby nawet 
drobne zmiany mogły cieszyć 
mieszkańców, poprawiać funk-
cjonalność miejskich obiektów 
i ułatwiać codzienne życie.
 Jeszcze przed zeszłorocznym 
listopadowym Dniem Wszystkich 
Świętych położyliśmy na cmen-
tarzu nową nawierzchnię na jed-
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nej z głównych alejek cmentar-
nych. Alejka wykonana została 
z betonu asfaltowego okolonego 
obrzeżami. Długość wyremonto-
wanego odcinka wynosi ok. 55m. 
Dodatkowo przy ciągu głównym 
wykonane zostało utwardzenie 
z kostki brukowej. W ten sposób 
zadbałem, aby mieszkańcy od-
wiedzający cmentarz cały rok, 
a najczęściej są to osoby starsze, 
miały zapewniony komfort poru-
szania się i bezpieczeństwo. 
 W listopadzie 2020 r. podpisa-
łem umowę na demontaż i uprząt-
nięcie 16 drewnianych donic, sie-
dzisk i podestów znajdujących się 

na murku okalającym zieleniec 
przy zbiegu ulic 3 Maja i Ban-
kowej w Nowogardzie. Stare 
instalacje były już zmurszałe, 
rozpadały się i zamiast zdobić 
miejski skwer, szpeciły. Podją-
łem więc decyzję o ich demon-
tażu i zastąpieniu ich nowymi, 
estetycznymi donicami, siedzi-
skami i podestami. Nowe in-
stalacje są już zamontowane, 
wykonane zostały z zaimpre-
gnowanego drewna, pasują-
cego kolorystycznie do ławek 
parkowych znajdujących się 
na zieleńcu. Dzięki temu park 
zyskuje nowe oblicze, w pierw-

szym etapie postawiliśmy nowe 
ławki parkowe, następnie zgodnie 
z koncepcją zadbaliśmy o upięk-
szenie skweru nowymi nasadze-
niami, pojawiły się ozdobne krze-
wy kwitnące i młode drzewka.
 Jako, że Jezioro Nowogardz-
kie jest wizytówką miasta, cały 
czas inwestuję w jego walory re-
kreacyjne. Infrastruktura wokół 
jeziora ma służyć mieszkańcom 
jako miejsce aktywnego wypo-
czynku. Pod koniec zeszłego roku 
na jeziorze zainstalowaliśmy 
drewniany pomost pływający, 
który cieszy się powodzeniem 
wśród spacerowiczów. Była to 
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inwestycja dofinansowana przez 
Urząd Marszałkowski w kwocie 
blisko 20 tys zł. Poza nowym po-
mostem, wyremontowaliśmy 
stary pomost przy stanicy żeglar-
skiej KNAGA, aby młodzi adepci 
żeglarstwa mogli bezpiecznie 
uprawiać sport i rozwijać swoje 
żeglarskie pasje. 
 Jedną z ważniejszych inwe-
stycji tego roku, będzie budowa 
ścieżki rowerowej wokół jeziora 

nowogardzkiego. Będzie to 
ostatni, piąty etap budowy, 
tak zwany etap leśny. Koszt 
inwestycji to 623 tys. zł, prace 
budowlane mają ruszyć pod 
koniec stycznia, zapewne la-
tem zostaną zakończone. Po 
wielu latach starań, będę mógł 
z satysfakcja oddać całą ścież-
kę mieszkańcom do użytku. 
Jak Państwo pamiętają roz-
począłem budowę tej ścieżki 

jeszcze w ubiegłej kadencji i nie 
mogłem jej skończyć, a przecież 
pod petycją w sprawie realiza-
cji tej inwestycji zebrano ponad 
3 tysiące Waszych podpisów. 
Mimo tego pieniędzy na to zada-
nie nie chcieli przeznaczyć rad-
ni Prawa i Sprawiedliwości oraz 
klubu Nowa, którzy mają więk-
szość w Radzie Miejskiej, trzeba 
je więc było realizować mniej-
szymi etapami. Teraz sprawę uda 
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się sfinalizować dzięki funduszom 
“covidowskim”, na które Rada 
Miejska nie ma praktycznie żad-
nego wpływu. Chcę więc teraz 
jak najszybciej zamknąć temat 
i powiedzieć: Drodzy Mieszkańcy, 
melduję wykonanie zadania.
 Przebiegający przez leśny, pa-
górkowaty teren przy Domu Po-
mocy Społecznej odcinek ścieżki 

ma być wykonany z ekologicz-
nej, żwirowej nawierzchni typu 
HanseGrand. Na tym jednak 
nie koniec, bo wkrótce cała 
ścieżka ma być także oświetlo-
na. Będzie to ważna inwestycja 
i dla seniorów spacerujących 

dla zdrowia, i dla rodzin z dziećmi, 
gdzie można będzie wybrać się na 
dłuższy spacer z wózkiem, nie ry-
zykując urwania koła i dla biega-
czy oraz oczywiście rowerzystów, 
a więc wszystkich mieszkańców 
spędzających aktywnie czas wolny.
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Modernizacja i remont kanalizacji
deszczowej

 Stale pracuję nad likwidacją pro-
blemu wybijających studzienek oraz 
rozdziału kanalizacji deszczowej i sani-
tarnej. W styczniu 2020 r. dokonałem 
odbioru przebudowanej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej między ulicami 
Warszawska – Zamkowa i Kowalska. 
Głównym celem wykonania zadania 
było uporządkowanie gospodarki ście-
kowej i odprowadzenie wód opado-
wych nowym kanałem deszczowym 
(poprzez separator) do wylotu, który 
znajduje się przy nowogardzkich szu-
warach. Dzięki wybudowanej sieci i od-
wodnieniu terenu zielonego, zlokalizo-
wanego między ulicami Warszawska 
– Zamkowa – Kowalska, możliwe będzie 
rozpoczęcie prac związanych z budową 
urządzeń rekreacyjnych w tym rejonie. 
 W lipcu zeszłego roku odebrałem 
przebudowaną ulicę Topolową w No-
wogardzie.
 Wraz z przebudową jezdni głównej 
z kostki betonowej zostało wykonane 
odwodnienie ulicy z systemem kana-
lizacji deszczowej. Najpierw konieczna 
była rozbiórka istniejących konstrukcji 
nawierzchni, a potem dopiero budo-
wa nowej nawierzchni z kostki beto-
nowej, wjazdów i dojść do do posesji 
oraz zabezpieczenie sieci elektroener-
getycznej. Przebudowa ulicy Topolo-
wej od ul. T. Roosevelta do Armii Kra-
jowej wykonana została na odcinku 
o długości 429,24 mb wraz z budową 
kanalizacji deszczowej, która będzie 
zbierać wody opadowe z jezdni. Inwe-
stycja dofinansowana jest z Funduszu 
Dróg Samorządowych, a koszt inwe-
stycji wynosił 1 186.526,74 zł.
 Aby jeszcze bardziej zredukować 
ilość wybijających studzienek kanali-
zacyjnych, problem, który sukcesyw-
nie rozwiązujemy od 10 lat, pozyska-
łem środki na przebudowę kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej umożliwiającą 
rozdział sieci ogólnospławnej w ul. Ki-
lińskiego. Dzięki tej inwestycji będzie-
my mieli czystsze jezioro i praktycznie 
rozwiązany problem z wybijającymi 
studzienkami. 
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Rozwój terenów wiejskich

 Jako, że Gmina Nowogard to nie tylko miasto, 
ale też 37 sołectw, nieustannie inwestuję w roz-
wój obszarów wiejskich, tak aby z roku na rok 
warunki bytowe mieszkańców naszych sołectw 
poprawiały się. Zawsze podkreślam, że to bardzo 
ważne, aby w każdym sołectwie mieszkańcy mie-
li swoje miejsce spotkań, a wiejskie dzieci miej-
sce do zabaw. 
 W ubiegłym roku wybudowaliśmy dwie świe-
tlice wiejskie, a trzecia zostanie w tym roku kom-
pletnie przebudowana. Wybudowaliśmy trzy 
wiejskie place zabaw, a pod czwarty zakupili-
śmy już grunt. I tak Boguszyce w sierpniu 2020 r. 
wzbogaciły się o nową świetlicę wartą 660 tys. zł, 
a Wyszomierz kilka miesięcy później, bo w grud-
niu zeszłego roku, otrzymał podobnie nowo wy-
budowaną świetlicę, co ważne wraz z obiecaną 
filią biblioteki. Świetlica z biblioteką w Wyszo-
mierzu to inwestycja warta blisko 825 tys. zł. 
 Po Boguszycach i Wyszomierzu czas na Wierz-
bięcin, sołectwo, które do tej pory korzystało 
z małego budynku gospodarczego przy boisku 
sportowym. Dzięki dobrej współpracy z sołtysem 
Wierzbięcina i Radą Sołecką zrobimy komplek-
sowy remont pomieszczenia, tak aby mieszkań-

cy mieli świetlicę z prawdziwego zdarzenia wraz 
z zapleczem kuchennym, sanitariatami i co naj-
ważniejsze dużą salą, miejscem, którego szcze-
gólnie brakowało mieszkańcom chcąc zorganizo-
wać spotkanie czy zabawę. 
 Dobra współpraca z mieszkańcami terenów 
wiejskich skutkuje kolejnymi inwestycjami, któ-
re są systematycznie realizowane. 28 maja 2020 
roku podpisałem umowę o przyznanie pomo-
cy z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na 
lata 2014-2020 r. dzięki czemu już 29 września 
zeszłego roku w obecności najmłodszych miesz-
kańców Świerczewa oraz pani sołtys odebrałem 
nowy plac zabaw, którego koszt wyniósł ponad 
52 tys. zł. 
 Podobnie Grabin i Bieńczyce zyskały nowe pla-
ce zabaw. 1 września 2020 r. podpisałem umowę 
z wykonawcą na budowę placów zabaw w miej-
scowości Grabin i Bieńczyce.
 W Bieńczycach za kwotę 27.577 zł powstał 
plac zabaw, który składa się z następujących ele-
mentów: tablica informacyjna, sprężynowiec, 
zjeżdżalnia, huśtawka pojedyncza, zestaw spraw-
nościowy, ławka z oparciem, pojemnik na śmieci, 
ogrodzenie 43,17 mb i furtka.
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 W Grabinie powstał zaś plac zabaw za kwotę 
56.592 zł, a w jego wyposażenie stanowią: tabli-
ca informacyjna, karuzela, zjeżdżalnia, huśtawka 
podwójna składająca się z segmentów: bocianie 
gniazdo, huśtawka kubełkowa, sprężynowiec, ze-
staw sprawnościowy, ławka z oparciem, pojem-
nik na śmieci, ogrodzenie 78 mb i furtka. 
 W październiku 2018 roku spotkałem się 
z mieszkańcami sołectwa Brzozowo. Mieszkań-
cy zaprosili mnie wówczas, aby porozmawiać 
o możliwości wybudowania w Brzozowie placu 
zabaw dla dzieci. Problem był jednak w tym, że 
Gmina nie posiadała żadnych gruntów na tere-
nie sołectwa. Znaleźliśmy rozwiązanie. Otóż jed-
na z rodzin wystąpiła z propozycją odsprzedania 
Gminie gruntu, na którym inwestycja ta mogłaby 
być zrealizowana. Pierwszym krokiem do realiza-
cji inwestycji jest dokonanie podziału działki na 
mniejsze, aby jedna z nich mogła być odsprze-
dana gminie pod planowany plac zabaw. Sam 
podział to nie taka prosta i szybka sprawa. Pra-
ce z tym związane już zleciliśmy uprawnionemu 
geodecie. Kolejna czynność to określenie warto-
ści nieruchomości, którą sporządza rzeczoznaw-
ca majątkowy w formie operatu szacunkowego. 
Ostatnim etapem do zakupu potrzebnego gruntu 
pod plac zabaw jest podpisanie umowy sprze-
daży u Notariusza i dokonanie przelewu przez 
gminę sprzedającemu. Gmina mając już grunt, 
może przystąpić do projektowania przyszłego 
placu zabaw. Zanim sam projekt będzie wyko-
nany, projektant przygotowuje kilka koncepcji, 

z którymi przyjeżdża na spotkanie sołeckie, aby 
przedstawić je mieszkańcom. I to oni dokona-
ją wyboru najlepszej wg nich koncepcji. Mając 
decyzję mieszkańców, projektant przystąpi do 
ostatecznego wykonania projektu wraz z koszto-
rysem i ze wszystkimi potrzebnymi pozwolenia-
mi. Mając projekt i kosztorys, znana będzie kwo-
ta potrzebna do wykonania placu zabaw, którą 
również  trzeba będzie zabezpieczyć w budżecie 
gminy. To dopiero pozwoli burmistrzowi ogło-
sić przetarg na wykonanie, oczekiwanego przez 
mieszkańców sołectwa Brzozowo, placu zabaw. 
Jak więc widać, proces ten jest czasochłonny, ale 
możliwy do zrealizowania.
 Poza miejscami do spotkań, mieszkańcy so-
łectw zgłaszają potrzebę budowy kanalizacji 
sanitarnej. Są to niewątpliwie duże i kosztow-
ne inwestycje, jednakże realizujemy je w miarę 
możliwości. 
 Budowa kanalizacji sanitarnej. wraz z oczysz-
czalnią ścieków w Konarzewie. Prace projekto-
we prowadziła firma TST Szymon Tomaszewski. 
Umowa o wartości 28.892,70 zł. podpisałem 
26 lipca 2019r. 23.07.2020 podpisałem aneks na 
termin wykonania prac do 31.10.2020 r.
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Słajsinie to 
kolejny przykład spełnionych obietnic i dotrzy-
manego mieszkańcom słowa. W 7 grudnia 2020 r. 
podpisałem umowę z wykonawcą i choć całość 
inwestycji opiewa na kwotę 4.425 381,75, to 
z budżetu gminy dołożymy tylko 1.824 923,00 zł. 
Na inwestycję w Słajsinie pieniądze pozyskałem 
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z dwóch źródeł. Pierwszym z nich jest pozyska-
na dotacja unijna z Urzędu Marszałkowskiego 
województwa zachodniopomorskiego w kwocie 
1.931,953,00 zł. Kolejnym źródłem jest podpi-
sana umowa z Celowym Związkiem Gmin R-XXI, 
który do inwestycji dołoży 668.505,00 zł. Jest to 
efekt mojej dobrej współpracy z podmiotami ze-
wnętrznymi.
 Każdego roku inwestuję środki również w roz-
wój, modernizację i naprawy oświetlenia na te-
renach wiejskich, sprawa jest o tyle skompliko-
wana, że większość lamp na terenach wiejskich 
należy do spółki Enea, a my staramy się inwe-
stować w mienie własne, w obiekty należące do 
Gminy. Tym sposobem w minionym roku doko-
naliśmy modernizacji oświetlenia ulicznego przy 

Szkole Podstawowej w Błotnie, tak aby ucznio-
wie mogli bezpiecznie poruszać się po terenach 
przyległych do szkoły. Wymieniliśmy stare opra-
wy sodowe na ledowe w Boguszycach i Karsku. 
Osobiście przedstawiłem Radzie Miejskiej pro-
jekt budżetu na rok 2021 zakładający rozbudowę 
oświetlenia w miejscowości Strzelewo w kierun-
ku cmentarza, rozumiejąc zgłaszane przez miesz-
kańców wsi potrzeby. 
 Z początkiem tego roku, tj. 4 stycznia 2021 
roku ogłosiłem przetarg na wykonanie zada-
nia pod nazwą Budowa oświetlania solarnego 
w miejscowościach: Karsk, Wołowiec, Szczytniki. 
Inwestujemy w nowe technologie i ekologiczne 
rozwiązania w naszej Gminie.
 Tereny wiejskie, to też drogi. Każdego roku 
przeznaczamy około 1,5 ton kruszywa i tyle samo 
frezu asfaltowego na utwardzanie dróg grunto-
wych gminnych, na terenach wiejskich, co po-
zwala na utwardzenie prawie 8 000 mb rocznie. 
W tym roku we wsi Strzelewo zrealizuję budowę 
drogi współfinansowaną przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa. Z takiego rozwiązania gdzie 
KOWR finansuje 80% inwestycji, a Gmina tylko 
20% korzystamy po raz pierwszy. Jeśli tak współ-
praca okaże się pomyślna, otworzy to nam furtkę 
na przyszłość i będziemy mogli z podobnych roz-
wiązań korzystać ponownie.
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Edukacja kultura i sport

 Jednym z priorytetów, inwestycją którą obie-
całem mieszkańcom, o którą zabiegałem i zgod-
nie z obietnicą sfinalizowałem, była Budowa 
boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni na 
Stadionie Miejskim w Nowogardzie. 13 listopa-
da 2019 r. podpisałem umowę na budowę boiska 
sportowego ze sztucznej nawierzchni na Stadio-
nie Miejskim w Nowogardzie. Wykonawcą robót 
była firma ELSIKSp. z o. o., która w terminie do 
31 sierpnia 2020 r. wykonała inwestycję za cenę 
2 349.999,99 zł. pieniądze na ten cel pochodzi-
ły ze środków własnych zabezpieczonych w bu-
dżecie na 2019 rok. Dzięki tej inwestycji stadion 
miejski stał się drugą obok jeziora wizytówką 

miasta. Otwarte 12 września 2020 r. nowe boisko 
posiada certyfikat FIFA Quality PRO co oznacza, 
że na sztucznej murawie mecz mogą rozgrywać 
pierwszoligowe drużyny. 
 Podczas otwarcie uroczyście podpisałem akt 
przekazania boiska dla klubu LKS Pomorzanin No-
wogard. Z pewnością jest to bardzo dobra wiado-
mość dla mieszkańców, kibiców, a w szczególno-
ści dla sportowców. Po wielu latach oczekiwań 
oddałem do użytku nowiutką pełnowymiarową 
płytę bocznego boiska o wymiarach pola gry 
71x110 m. Powierzchnia boiska składa się z trawy 
syntetycznej ułożonej na macie shock pad. W ra-
mach prac wykonano również 110m powierzchni 
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utwardzonej z kostki betonowej. Na boisku znaj-
dują się również bramki piłkarskie, piłkochwy-
ty, oraz ławki dla piłkarzy rezerwowych. Boisko 
posiada również 6 słupów oświetleniowych, na 
których znajdują się 24 oprawy świetlne o mocy 
2000 W jedna. Podczas prac związanych z tą in-
westycją wykonano również dwa szczelne pod-
ziemne zbiorniki wodne na deszczówkę. Teraz 
zaplecze sportowe jest na najwyższym poziomie. 
Dzięki takim inwestycjom dzieci młodzież i doro-
śli mogą oddać się treningom, realizować swoje 
pasje a warunki do tego mają profesjonalne.
 Kolejną inwestycją na miarę boiska, na któ-
rą czekają nie tylko dzieci, uczniowie szkół, ale 
wszyscy mieszkańcy lubiący wydarzenia spor-
towe, będzie hala widowiskowo- sportowa 
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie. 
W listopadzie ubiegłego roku odbyło się pierwsze 
spotkanie z projektantką, które miało na celu po-
znanie ogólnej koncepcji budowy oraz wniesie-
nie własnych uwag i spostrzeżeń. W planach jest, 
aby obiekt oprócz hali widowiskowo-sportowej, 
posiadał również zaplecze sportowe dla szkoły. 
Na którym mają się znaleźć boiska do gry w siat-
kówkę, koszykówkę, piłkę ręczna, tenisa oraz 
w squash. Małymi krokami posuwamy się więc 
do przodu ku realizacji kolejnego dużego projek-
tu.
 Pomimo, że rok 2020 był rokiem trudnym dla 
oświaty, realizujemy inwestycje poprawiające funk-
cjonowanie gminnych placówek edukacyjnych. 

 W październiku 2020r. odebrałem nowy obiekt 
sportowy przy II LO w Nowogardzie, a mianowi-
cie bieżnię trójtorową wraz ze skocznią, chodni-
kiem i wyjściem ze szkoły bezpośrednio na nowy 
obiekt. Nawierzchnia bieżni jest przepuszczalna 
dla wody, odporna na obuwie z kolcami, posia-
da doskonałą sprężystość i elastyczność dzięki 
czemu zapewnia maksymalną ochronę stawów 
zawodników. Ponadto poliuretanowa bieżnia 
o długości 100 metrów i szerokości toru pomię-
dzy liniami 1,25 m., ma wysoką odporność na 
ucisk, kłucie i zdarcia. Inwestycja warta blisko 
224 tys. zł wzbogaciła infrastrukturę szkoły, tak 
potrzebną dla prawidłowego rozwoju fizycznego 
uczniów.
 Sukcesywnie modernizujemy i remontujemy 
szkoły i przedszkola na terenie miasta i gminy No-
wogard.
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 W maju 2020 r. dokonałem odbioru prac zwią-
zanych z wykonaniem kolejnego etapu remontu 
Przedszkola Publicznego nr 4 przy ul. Kościuszki. 
Jest ono sukcesywnie modernizowane już od kil-
ku lat, a jego wnętrza zmieniają się nie do pozna-
nia. Tym razem gruntownej modernizacji podda-

ne zostały sala dla sześciolatków, część socjalna 
dla pracowników kuchni, a stare pomieszczenia 
gospodarcze zostały przerobione na salę dla dzie-
ci objętych różnymi formami terapii. W ostatnich 
latach wybudowaliśmy przy przedszkolu nr 4 bar-
dzo potrzebny parking, zamontowaliśmy wiele 
nowych urządzeń na placu zabaw, pomieszczenia 
dydaktyczne odnowiliśmy już wszystkie.
 Po kompleksowo wyremontowanym przed-
szkolu nr 4 przyszedł czas na przedszkole nr 1. 
Dzięki termomodernizacji jaką właśnie przecho-
dzi ten obiekt przedszkole zyska nie tylko lepszy, 
estetyczny wygląd, ale przede wszystkim lepszą 
izolację, a więc naszym najmłodszym Nowogar-
dzianom będzie w ich salach cieplej. 
 Złożyłem wnioski o dofinansowanie prac 
termomodernizacyjnych szkoły Podstawowej 
w Strzelewie, Długołęce oraz II LO w Nowogar-
dzie do Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 
6 117 280, 88 zł.
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 Zgodnie z obietnicą inwestuję nie tylko w obiek-
ty miejskie, ale też w te, położone na terenach 
wiejskich. Jednym z przykładów jest Błotno.
24 listopada 2020 r. odebrałem prace związane 
z remontem, a przede wszystkim termomoder-
nizacją Szkoły Podstawowej w Błotnie. Dzięki 
wykonanym pracom obiekt ma zupełnie nową 
elewację, która od 2018 roku wykonywana była 
w trzech etapach. Równolegle, co ważne, prze-
prowadzone zostały remonty pomieszczeń kla-
sowych i świetlicy szkolnej, nowe tynki położo-
no też w korytarzach i gruntownie odnowiono 
łazienki, w których pojawiły się nowa armatura 
i płytki. To nie jedyne inwestycje, które w ostat-
nich latach zrealizowałem w Błotnie. Wcześniej 
wybudowaliśmy tam między innymi wiatę przy 
boisku, plenerową siłownię oraz plac zabaw, a do 
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej trafił nowo-
czesny wóz gaśniczy.
 Szkoły otrzymały też ogromne wsparcie jeśli 
chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa przed ko-
ronawirusem i organizację zdalnego nauczania.
 W maju 2020 r. do uczniów nowogardzkich szkół 
trafiło 80 nowych laptopów, a przed rozpoczęciem 
roku szkolnego kolejne 94. W wyniku zgłoszonych 
przez dyrektorów dodatkowych potrzeb w zakre-
sie materiałów ochronnych dokonałem zakupu 
na potrzeby szkół i przedszkoli 23 lamp bakterio-

bójczych o wartości 12.880 zł., 44 dozowników do 
środków dezynfekujących o wartości 2.200 zł i 245 
przyłbic o wartości 1.470 zł.
 Zadbałem też, aby dzieci i młodzież szkolna 
mogła korzystać z różnych form zajęć poza lekcyj-
nych organizowanych przez organizacje pozarzą-
dowe, które jeśli tylko sytuacja epidemiologiczna 
na to pozwala prowadzą zajęcia dla małych No-
wogardzian.
 Mamy wiele sprawnie funkcjonujących klu-
bów sportowych w ramach których organizowa-
ne są rozgrywki czy zawody. Trenerzy dbają aby 
młodzież i dzieci mieli sportowe zajęcia, treningi 
oczywiście z zachowaniem wszelkich wymagań 
epidemiologiczno -sanitarnych. Zależy nam aby 
nowogardzka młodzież, dzieci, pomimo trudnych 
warunków mogli rozwijać się sportowo i aktyw-
nie spędzać czas. 
 Mamy LKS „Pomorzanin” trenujący na nowym 
profesjonalnym boisku, mamy „Śnieżne Pantery” 
grające w badmintona, mamy LUKS „Siatkarz”, 
klub strzelecki „Tarcza”, UKS „Jedyneczka” tre-
nujący piłkę ręczną. Jest klub motorowy „Cisy” 
dla starszej młodzieży, są „Chrabąszcze” dzielnie 
pedałujące trasą w Sarnim Lesie. Jest prężnie 
działający klub żeglarski „Knaga”, gdzie adepci że-
glarstwa mogą rozwijać swoje pasje na nowych 
jednostkach pływających klasy Optimist, które 
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogardu

 W ramach niniejszego sprawozdania, nie zdołałem ująć wszystkich spraw, którymi zajmowałem 
się przez minione 2 i pół roku obecnej kadencji. Przedstawiłem jedynie inwestycje oraz sprawy, które 
stanowią spełnienie moich obietnic wyborczych. 
 Jednocześnie pragnę zapewnić, że wszystkie zgłaszane przez Państwa problemy i sprawy są dla 
mnie równie ważne i nie będę szczędził wysiłków, aby je skutecznie rozwiązywać.
 Dziękuję wszystkim Mieszkańcom Gminy Nowogard, którzy zgłaszali do mnie dotychczas swoje po-
mysły 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 z Państwa 
strony, bo tylko razem – możemy więcej!

Praca i rozwój gospodarczy
 Obiecałem pomoc rodzimym przedsiębior-
com, poza pomocą pod postacią tarczy covido-
wej, która pozwalała przedsiębiorcom mającym 
swoje firmy na terenie Gminy Nowogard korzy-
stać ze zwolnień podatkowych do końca 2020 r. 
utrzymaliśmy zwolnienia podatkowe dla firm 
tworzących nowe miejsca pracy. 
 Wspieramy lokalnych przedsiębiorców, którzy 
bardzo często wygrywają przetargi na wykona-
nie poszczególnych zadań. I tak wydział GKMiOŚ 
współpracuje w kwestii bieżących remontów, 
utrzymania dróg i gminnych obiektów z nowo-
gardzkimi przedsiębiorcami. Wydział RLFKiS ko-
rzysta z usług rodzimych agencji reklamowych 

i firm poligraficznych. Wydział IiR prowadzi in-
westycje realizowane przez wiele nowogardzkich 
firm budowlanych. 
 Znowu plany pokrzyżował nam koronawirus, 
wielu przedsiębiorców, którzy potencjalnie mogli-
by znaleźć siedzibę w Nowogardzkiej Strefie Eko-
nomicznej skupiło się na tym, jak w tym trudnym 
czasie przetrwać, aniżeli na rozwoju i budowaniu 
nowych fabryk. Praktycznie od roku nie odbywa-
ją się żadne targi biznesowe. Tym bardziej zależy 
mi na tym, aby sytuacja epidemiologiczna zmie-
niła się jak najszybciej na naszą korzyść, abyśmy 
mogli dalej się rozwijać jako Gmina. 

przekazałem im w sierpniu zeszłego roku. Żegla-
rze mają do dyspozycji nowo wyremontowany 
pomost, który przekazałem klubowi pod koniec 
zeszłego roku. Jest Nowogardzki Klub tańca Spor-
towego „Flesz”, Stowarzyszenie Sportów Walki 
„Berseker’s”. Działamy też na terenach wiejskich, 
gdzie „Visionex Luks” w Wierzbięcinie trenuje 

z dużym powodzeniem i wieloma sukcesami tenis 
stołowy, jest też MG Zrzeszenie LZS piłki nożnej. 
Każdego roku na działalność organizacji pozarzą-
dowych przeznaczam nawet 650 tys zł. i najczę-
ściej pieniądze te są spożytkowane co do złotów-
ki na rozwój zainteresowań, pasji, hobby naszych 
mieszkańców.



Z poważaniem 
Robert Czapla

Burmistrz Nowogardu


