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W sobotę 1 września miał miejsce finał 
XVI edycji Harcowiady - corocznego 
plenerowego spotkania członków i sym-
patyków Lewicy, organizowanego przez 
nowogardzki SLD. Tym razem dopisały 
nam zrówno pogoda jak i przybyli go-
ście, których liczba sięgnęła w tym roku 
około 300. Oprócz mieszkańców Nowo-
gardu podejmowaliśmy również gości 
ze Szczecina, Kołobrzegu i Gryfina.

Niestety, cieniem na uroczystości po-
łożyła się osobista tragedia zasłużonego 
człowieka Lewicy i męża stanu, który jako 
premier wprowadził Polskę do Unii Eu-
ropejskiej - Leszka Millera, który stracił 
syna. W związku z tym smutnym faktem, 
część zaproszonych przez nas gości, czyli 
Przewodniczący SLD Włodzimierz Cza-

rzasty, Wiceprzewodniczący Parlamentu 
Europejskiego prof. Bogusław Liberadzki 
i Sekretarz Generalny SLD Marcin Ku-
lasek zmuszeni byli odwołać swoje przy-
bycie, by wziąć udział w uroczystościach 
pogrzebowych. 

Obecne jednak były władze wojewódz-
kie Sojuszu z Dariuszem Wieczorkiem na 
czele. Pomimo tych absencji, tegoroczne 
spotkanie było spotkaniem szczególnym.  
Ponieważ mamy rok wyborczy, nie mogło 
zatem obyć się bez prezentacji kandyda-
tów Lewicy do samorządu gminnego, po-
wiatowego i wojewódzkiego oraz dyskusji 
nad wyzwaniami z którymi przyjdzie się 
zmierzyć w trakcie kampanii wyborczej. 
Rozmówcy byli zgodni, co do tego, że 
w społecznej świadomości Lewica nadal 

jest potrzebna i stanowi coraz bardziej 
atrakcyjną alternatywę dla partii prawico-
wych, o czym świadczy rosnące poparcie 
dla niej w badaniach opinii publicznej. 
Mówiono również o tym, że nowogardz-
ka Lewica i jej reprezentanci w samorzą-
dzie mogą pochwalić się konkretnymi 
osiągnięciami, które były owocem ich 
zaangażowania w pracę na rzecz lokalnej 
społeczności oraz że pokazali, iż składane 
przez nich wyborcze obietnice nie były 
pustymi słowami. Podkreślono również 
fakt, że w odróżnieniu od konkurujących 
ze sobą partii prawicowych, polska Lewi-
ca jest zjednoczona i idzie do październi-
kowych wyborów razem.

Oczywiście Harcowiada to nie tylko 
spotkanie polityczne, ale również okazja 
do odnowienia znajomości, nawiązania 
nowych oraz po prostu dobrej zabawy. Jak 
co roku nasi goście mieli okazję skoszto-
wać gorących potraw z grilla, zmierzyć 
się w konkurencjach sportowych i potań-
czyć przy muzyce. Nic zatem dziwnego, 
że uczestnikom Harcowiady do samego 
końca imprezy dopisywał nastrój i cały 
czas panowała serdeczna atmosfera.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim 
naszym gościom za przybycie, oraz orga-
nizatorom za zapewnienie po raz kolejny 
niezapomnianych wrażeń.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorela-
cją z inprezy na naszej stronie interneto-
wej www.sld-nowogard.pl
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Harcowiada 2018

Przedstawiamy naszych kandydatów
 w wyborach samorządowych

Szanowni Państwo!
Począwszy od obecnego numeru Naszego Profilu, będziemy prezentować Wam 
sylwetki naszych kandydatów na radnych gminy, powiatu i sejmiku wojewódz-
twa, wraz z ich programem. Są to osoby Państwu znane, żyjące bllisko Was 
i znające Wasze problemy, a wielu z nich wykazało się już pracą na rzecz 
naszej społeczności czy to jako radni, czy społecznicy. Dlatego zachęcam do 
zapoznania się z ich programem wyborczym i w imieniu ich i swoim proszę 
o oddanie na nich głosu w październikowych wyborach.

Robert Czapla
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  Nasz Profil: Był Pan radnym Rady 
Miejskiej, również jej Przewodniczą-
cym. Pełnił Pan także funkcję wicesta-
rosty Powiatu Goleniowskiego oraz 
zastępcy Burmistrza Nowogardu. Obec-
nie jest Pan Przewodniczącym Zarządu 
Celowego Związku Gmin R-XXI. Cała 
Gmina wiele Panu zawdzięcza. Czy jest 
osiągnięcie, które szczególnie utkwiło 
Panu w pamięci?

Antoni Bielida: W 1994 roku po raz 
pierwszy społeczeństwo nowogardzkie 
uczestniczyło wyborach samorządowych. 
Ubiegałem się wtedy o mandat radnego. 
Był to bardzo trudny okres dla gminy, po-
nieważ pierwsze Komitety Obywatelskie, 
które były wyłonione przez Solidarność 
nie spełniły oczekiwań naszych miesz-
kańców. Dlatego też były częste zmiany 
w radzie miejskiej i na stanowisku Burmi-
strza. Brak było stabilności władz, a tym 
samym stabilności rozwoju gminy.

 W mojej pamięci utkwiło to, że na-
stępna, druga rada wybrana już przez 
mieszkańców nacechowana była troską 
o mieszkańców i rozwój naszego mia-
sta. Jednym z największych problemów 
w tym czasie był problem bezrobocia. 
Bezrobocie było na poziomie czterdziestu 
kilku procent. Przyjęliśmy sobie za honor 
i ambicję, aby rozwiązać ten problem. 
Kończąc tamtą naszą kadencję bezrobo-
cie spadło do 24 procent. Był to znaczący 
sukces dla Gminy Nowogard, która otrzy-
mała Puchar Ministra Pracy za rozwiązy-
wanie problemów bezrobocia na szczeblu 
gminnym. Osiągnęliśmy jeden z najlep-
szych wyników w Polsce w tej kategorii. 
Puchar osobiście wręczył nam ówczesny 
Minister Pracy, Pan Miller. Był to element 
historyczny dla całej gminy i niezwykle 
ważny bo bezrobocie było wielkim kło-
potem.

Dziś oczywiście gmina ma już całkiem 
inne wyzwania. Oczekiwania mieszkań-
ców są duże. Nastąpił znaczny rozwój. 

Bezrobocia prawie nie ma, ale jest wiele 
problemów, z którymi należy się zmie-
rzyć. Według mojej oceny są one do 
rozwiązania. Można by było to zrobić 
lepiej i szybciej, ale zawsze w samorzą-
dach będzie brakowało pieniędzy i nigdy 
ich nie będzie dosyć. Trzeba zatem szu-
kać priorytetów, które należy realizować 
i wsłuchiwać się w potrzeby mieszkańców. 
Problemy, o których sygnalizują miesz-
kańcy są i mają być nadal rozwiązywa-
ne. Zarządzanie gminą nie jest prostym 
procesem- to jest dość skomplikowane. 
„Wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkań-
ców” – trzeba posiadać tą umiejętność. 
Myślę, że władza w Nowogardzie z Ro-
bertem Czaplą ma instynkt wsłuchiwania 
się w potrzeby mieszkańców i realizuje te, 
których mieszkańcy oczekują.

NP.: Jest Pan podwójnym laureatem 
Laura Cisowego. Czy były to znaczące 
dla Pana odznaczenia?

AB.: Dla mnie jest to ogromne wyróż-
nienie, że otrzymałem dwa Laury Cisowe, 
m.in. Laur Cisowy Złoty za osiągnię-
cia na szczeblu gminy. Jest wiele osób 
w Nowogardzie, które zasługują na takie 
wyróżnienia, lecz Kapituła uznała, iż te 
odznaczenie należy się przyznać mojej 
skromnej osobie. Nigdy nie zabiegałem 
o Laura Cisowego, a starałem się w swojej 
działalności tak społecznej, jak i zawo-
dowej działać na rzecz miasta i gminy 
Nowogard. Dla mnie jest to najważniej-
sze odznaczenie jakie można otrzymać. 
Można otrzymać Krzyż Zasługi, który 
część społeczeństwa dostaje, ja również 
go posiadam, ale to nie jest tak ważne. 
Ważne jest to jak doceniają cię mieszkań-
cy bo „tu jestem, tu pracuję i tu otrzymuję 
ocenę mojej pracy”. Za tą ocenę chcę przy 
okazji podziękować wszystkim mieszkań-
com oraz Kapitule, która zdecydowała się 
przyznać Laur – dla mnie to bardzo za-
szczytne odznaczenie.

NP.: Pan, były Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Nowogardzie, pełnił swoje 
obowiązki wzorowo, tak to oceniam. 
Czy obecna rada pod przewodnictwem 
Piotra Słomskiego spełnia oczekiwania 
wyborców i działa z korzyścią dla No-
wogardu?

AB.: W tej kadencji rady nie przy-
chodziłem na sesje, ponieważ chciałem 
trochę odpocząć od tych obrad, które są 
mało merytoryczne zaś bardziej populi-
styczne. Według mojej oceny, niektórzy 
radni zachowują się tak, by wystawiać 
swoją sylwetkę i osobowość, by promo-
wać siebie, a nie ma to nic wspólnego 
z rozwojem i dobrem miasta. Podam 

przykład. Jest radna Pawlak, która zaży-
czyła sobie (a radni jej ulegli) żeby powo-
łać dla niej specjalną komisję rady do ce-
lów pozyskiwania zewnętrznych środków 
finansowych. Nie usłyszałem żeby ta pani 
wystąpiła gdzieś publicznie lub 

w sprawozdaniu podała ile tych środ-
ków poprzez swoją komisję pozyska-
ła. Tej Komisji nigdy nie było w radzie, 
a jednak p. Pawlak należy się zwiększo-
na dieta jako przewodniczącej komisji, 
gmina te pieniądze wypłaca, ale efektów 
z tego nie ma. W związku z tym uważam, 
że w ten sposób kreowanie wizerunku 
jest szkodliwe dla całej rady. Dodam tyl-
ko, że żaden radny nie może pozyskiwać 
żadnych pieniędzy zewnętrznych, bo nie 
ma do tego upoważnienia. I żaden radny 
tego nie robi. Pieniądze dla gminy może 
jedynie pozyskiwać burmistrz, bo tylko 
on ma prawo występowania w imieniu 
gminy. I burmistrz Robert Czapla robi 
to znakomicie. Pozyskał ok. 23 milionów 
złotych. Jeśli któryś z radnych twierdzi, że 
pozyskał dla gminy choćby 1 zł, to oszu-
kuje mieszkańców, bo on tego nawet nie 
może zrobić.

Jest grupa radnych (m.in. klub SLD), 
która rzeczywiście merytorycznie chce 
pracować i rozpatrywać sprawy dotyczące 
problemów gminy, ale jest też część rad-
nych – opozycja występująca w stosunku 
do Pana Burmistrza, która „torpeduje” 
wszystkie jego propozycje dotyczące po-
prawy życia mieszkańców. Do tego zło-
śliwe zachowania radnych, w stosunku 
do pracowników Urzędu, lub chociażby 
zabawa telefonami na sesji i nagrywanie 
samych siebie, zamiast merytorycznej 
pracy. Ludzie to widzą i wypowiadają się 
bardzo negatywnie. Generalnie uważam, 
że ta rada nie spełniła oczekiwań miesz-
kańców, zawiodła. Dlatego też należy rad-
nych wymienić. Oczekuję od burmistrza 
Roberta Czapli, że zaproponuje nowych 
kandydatów radnych w najbliższych 
wyborach. Kandydatów, którzy według 
niego są pracowici i skutecznie potrafią 
rozwiązywać problemy ludzi. Nasze zada-
nie, jako społeczeństwa to zaufać burmi-
strzowi i oddać głos właśnie na tych ludzi. 
Możemy ich znać lub nie; lubić lub nie 
lubić; kochać lub nienawidzić, ale wybory 
to nie plebiscyt znajomości. Musimy wy-
bierać do samorządu ludzi skutecznych, 
a skoro burmistrz chce z nimi praco-
wać, to taką pomoc musimy mu dać. 
Z niecierpliwością czekam na nowe 
wybory, bo jak chcemy zmieniać 
na lepsze gminę, to musimy zacząć 
od zmiany Rady Miejskiej.

Dlaczego warto głosować 
 - wywiad z Antonim Bielidą
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NP.: Jak ocenia Pan pracę obecnego 
Burmistrza?

AB.: Może rozpocznę od tego, że je-
żeli rada uznała, iż należy Burmistrzowi 
obniżyć pobory prawie o połowę to ja 
podziwiam Roberta Czaplę, że będąc jed-
nym z najmniej zarabiających w Urzędzie 
pracuje jakby się nic nie stało. Radni tego 
nie zauważają. Zrobili to tylko na złość 
Burmistrzowi, bez żadnego uzasadnie-
nia. Nie mieli innych pomysłów. Chcieli 
się na Burmistrzu odegrać, zemścić. Była 
grupa, której na tym zależało. Ta grupa 
już się rozleciała, nie mają ze sobą praw-
dopodobnie kontaktu, a szkody popełniła 
wizerunkowe. Uważam, że mieszkańcy 
powinni ją za to rozliczyć i zapewne to 
zrobią przy okazji najbliższych wyborów. 
Burmistrz mimo wszystko realizuje te 
zadania, które zadeklarował w kampanii 
wyborczej i te, które zadeklarował Sojusz 
Lewicy Demokratycznej. Ocena może być 
różna bo każdy może ją mieć indywidual-
ną. Znam doskonale Burmistrza Roberta 
Czaplę i wiem, że jest bardzo pracowity 
i stara się wsłuchiwać w problemy, które 
istnieją na terenie gminy i je rozwiązywać. 
Bardzo wysoko oceniam jego działalność 
na terenach wiejskich bo za jego czasów 
wsie znacznie się zmieniły. Świetlice, pla-
ce zabaw, siłownie na świeżym powietrzu 
i wiele inwestycji, które zostały zrealizo-
wane w sołectwach są jego wielkimi oso-
bistym sukcesami; a to co widać w mieście 
to każdy z nas widzi i może ocenić. Wy-
starczy stanąć w dowolnym miejscu mia-
sta i w zasięgu wzroku widać co najmniej 
5 rzeczy, które Robert Czapla zmienił na 
lepsze, wyremontował, lub zbudował od 
nowa. Dla mnie praca Burmistrza, a by-
łem wiceburmistrzem przez osiem lat, to 
nie jest taka łatwa praca jak to może się 
wydawać. Jest wiele jeszcze problemów 
przed Burmistrzem i jestem przekonany, 
że jako młody człowiek jest w stanie zre-
alizować jeszcze dużo dobrych rzeczy dla 
miasta i mieszkańców gminy.

NP.: Która ze spełnionych obietnic 
przedwyborczych Roberta Czapli we-
dług Pana, zasłużonego nowogardziani-
na, okazała się największym sukcesem 
dla całej gminy?

AB.: Myślę, że trudno jednoznacz-
nie wskazać jedną czy dwie rzeczy, ale 
tych spraw jest bardzo dużo, począwszy 
od spraw kultury, szkół czy zadań inwe-
stycyjnych to zawsze jest to trudne do 
oceny bo mieszkańcy tych spraw nie po-
strzegają. Najbardziej postrzegają spra-
wy zewnętrzne. Bardzo dużym sukce-
sem Burmistrza jest to, że powstał teren 
i stworzono warunki strefy ekonomicz-

nej. Kiedyś było poddawane to totalnej 
krytyce opozycji radnych, a Burmistrz 
konsekwentnie i uparcie dążył, by zreali-
zować strefę ekonomiczną. Dzisiaj widać, 
że powstaje duży zakład pracy, gdzie za-
trudnienie znajdzie 330 osób, a tym sa-
mym spadnie bezrobocie i niewątpliwie 
wzrośnie płaca w Nowogardzie. Jest to 
jeden z największych sukcesów Burmi-
strza Roberta Czapli. Niech nie przypi-
sują sobie tego ci radni, którzy „krzyczą” 
w tej radzie z opozycji. Bo tak będzie by 
w tej właśnie dobrej inicjatywie przypiąć 
i sobie jakieś medale, ale mieszkańcy to 
ocenią jednoznacznie bo pamiętają co 
mówiono na temat strefy ekonomicznej, 
że nie warto inwestować w infrastrukturę 
bo żaden przedsiębiorca nie będzie zain-
teresowany, że Robert Czapla robi sobie 
tylko kampanie z tego tytułu… Tak, zrobił 
kampanie na ponad 300 miejsc pracy.

Drugim takim elementem, o którym 
chciałbym wspomnieć jest sprawa budo-
wy Zakładu Gospodarowania Odpada-
mi w Słajsinie. Znaczną siłę sprawczą ze 
strony gminy realizował Burmistrz Cza-
pla - budowę tego zakładu. Ja nie neguję 
tych wszystkich, którzy wcześniej w tym 
przedsięwzięciu uczestniczyli, ale odczu-
wałem znaczną pomoc w budowie tego 
zakładu gdzie pracę znalazło 160 osób 
z naszej gminy, naszego regionu.

Trzecia ważna sprawa to ścieżka wokół 
jeziora. Pod tą inwestycją podpisało się 
ponad 3 tysiące naszych mieszkańców 
i Burmistrz Robert Czapla mimo wielu 
rzucanych mu kłód pod nogi, to zadanie 
dobrze i konsekwentnie realizuje. Prze-
szkadzano mu z różnych stron, mimo to 
zrobił projekt ścieżki, pozyskał 3 miliony 
złotych z Unii Europejskiej i teraz buduje 
ścieżkę. Uczestniczą w tym dużym przed-
sięwzięciu dwie rodzime firmy, co też ma 
znaczenie.

Kolejną ważną sprawą, to rozbudowa 
nowogardzkiego szpitala, uratowanie go 
przed likwidacją, a teraz jeszcze przenie-
sienie i remont Oddziału Dziecięcego, 
budowa sterylizatorni czy powrót do na-
szego szpitala nocnej i świątecznej opieki 
medycznej. W tym roku burmistrz chciał 
jeszcze wyremontować starą bryłę szpitala 
i budynek laboratorium, ale niestety radni 
głosowali przeciwko temu i zabrali z tych 
zadań pieniądze. To również będzie im 
zapamiętane. Myślę, że po zmianie rad-
nych burmistrz Robert Czapla dokończy 
remont naszego szpitala. Niech te powyż-
sze przykłady świadczą o konsekwencji 
dążenia do celu burmistrza celem realiza-
cji potrzeb mieszkańców. To są przykłady, 
że Robert Czapla właściwie pełni funkcję 

burmistrza.
NP.:: Kto według Pana powinien peł-

nić funkcję Burmistrza Nowogardu 
w kolejnej kadencji?

AB.: Pytanie jest retoryczne. Oczywi-
ście, że Burmistrz Robert Czapla powi-
nien ją pełnić. Zostały mu ostatnie dwie 
kadencje pięcioletnie i mam nadzieję, że 
te dwie kadencje zrealizuje i wiele rzeczy 
wspólnie z przyszłą zmienioną i rozsądną 
radą osiągnie. Demokracja ma to do sie-
bie, że jest więcej chętnych, a miejsce jest 
tylko jedno, które można zająć w ramach 
wyborów samorządowych. Oceniam, że 
Burmistrz Robert Czapla w pełni zasługu-
je na to żeby go obdarzyć zaufaniem po-
przez ocenę jego dotychczasową działal-
ność na rzecz miasta i Gminy Nowogard 
i popierać go by taką funkcję sprawował 
przez kolejne dziesięć lat. Życzę mu tego. 

NP.: Czy warto głosować na Roberta 
Czaplę i Lewicę w Nowogardzie?

AB.: Lewica na pewno będzie głosowa-
ła. Zachęcam wszystkich mieszkańców. 
Ci, którzy znają mnie, znają Roberta Cza-
plę i wszystkich innych kandydatów, któ-
rzy startują z naszej listy SLD są to ludzie 
odpowiedzialni, wiarygodni i na pewno 
nie będą nas kompromitować na posie-
dzeniach rady. Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej takich kandydatów proponuje. 
Warto na nich głosować bo są to ludzie 
oddani dla naszej lokalnej społeczności.

NP.: Myśli pan, że jak w poprzed-
nich wyborach, Robert Czapla wygra 
w pierwszej turze?

AB.: Jestem o tym przekonany. Wystar-
czy spojrzeć na to tak: staniemy w paź-
dzierniku przed wyborem osoby, która 
będzie decydować o przyszłości i rozwo-
ju naszej gminy przez najbliższe pięć lat. 
Przyszłość ta będzie miała wpływ i na 
nasze życie, bo gmina Nowogard to prze-
cież miejsce w którym żyjemy i pracuje-
my. Czy mając wybór, chcemy powierzyć 
ją osobie, która przez poprzednie dwie 
kadencje sprawowałą tę funkcję, raz za 
razem udowadniając swoją skuteczność  
i słowność, czy może komuś bez doświad-
czenia na tym stanowisku, kto nie może 
pochwalić się niczym szczególnym, cho-
ciaż będąc radnym miał wiele okazji, aby 
się wykazać? Rozsądny człowiek wybie-
rze oczywiście to pierwsze. Wierzę zatem 
w wygraną Roberta Czapli, bo wiem, że 
nasi mieszkańcy są rozsądni.   

NP.: Czego osobiście mogę Panu życzyć?
AB.: Mojej osobie można życzyć już 

tylko zdrowia.
NP.: Tego życzę. Dziękuję za wywiad.

DS

na Lewicę i Roberta Czaplę 

(wywiad autoryzowany)
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Przedstawiamy naszych kandydatów

Lat 63.  Wykształcenie - Policealne Studium Budowlane w Łodzi. Jestem mamą czwórki wspaniałych dzie-
ci i babcią czworga wnuków. Moja ścieżka zawodowa to w większości praca w Gospodarce Komunalnej 
– odpowiadałam za inwestycje i remonty. Przez ostatnie lata do chwili obecnej działalność gospodarcza.
Społecznie działam prawie od zawsze poprzez pracę w Radzie Rodziców II LO w Nowogardzie. Byłam 
radną Miasta i Gminy przez 2 kadencje w latach 1994-2002 oraz radną obecnej Rady Miejskiej w No-
wogardzie. Od 4 lat jestem Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Szpitala w Nowogardzie. Mój największy 
sukces to współudział w budowie ścieżki rekreacyjnej wokół jeziora, strefy przemysłowej, remont dróg 
(m.in ul. Żeromskiego I etap)  i parkingów na terenie mojego okręgu i wiele innych.
W przyszłej działalności w Radzie chciałabym skupić się na:
-  sprawach oświaty, edukacji i rekreacji naszych dzieci, między innymi na budowie hali 

 widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących.
- sprawach gospodarczych – sprowadzanie kolejnych inwestorów do strefy ekonomicz-
nej oraz na pomocy w rozwoju już funkcjonujących firm.
- kontynuacji remontu dróg gminnych i powiatowych m.in. Żeromskiego, 15 Lutego 
oraz budowa łącznika ul. Dworcowa i 700 Lecia.
- budowie nowych mieszkań socjalnych i na zasadach TBS.
Szanowni Państwo.
Mam doświadczenie i wiedzę - znam zadania Gminy. Wiem realnie co można zrobić 
i z jakiego źródła uzyskać pieniądze.

Z uporem i skutecznością będę realizować wszystkie punkty mojego - a mam nadzieję 
i Waszego programu.
Postaw na doświadczenie i skuteczność !  

Z poważaniem – Anna Wiąz

Anna Wiąz
Kandydatka do Rady Miejskiej - okręg nr 1

Lat 30, szczęśliwy ojciec Michaliny. Od urodzenia mieszkam w Nowogardzie. Dzięki temu, że jestem 
młodym człowiekiem, doskonale znam potrzeby młodego pokolenia oraz tworzonych prze nich rodzin, 
dzięki temu wiem jak budować lepszą przyszłość naszego Miasta i Gminy.
Przez dwie kadencje byłem Przewodniczącym Federacji Młodych Socjaldemokratów w Nowogardzie, 
pełniłem także funkcje Sekretarza w oraz Wiceprzewodniczącego w Wojewódzkim FMS.
Nie będę składał pustych obietnic, których realizacja byłaby wątpliwa, ale dzięki dobremu rozeznaniu 
w realnych możliwościach naszej Gminy, mogę   z czystym sumieniem powiedzieć, że jako radny 
zamierzam:
- wspierać wszystkie działania dążące do sprowadzania nowych inwestorów do strefy ekonomicznej 
w Nowogardzie dających nowe miejsca pracy naszym mieszkańcom,

- zabiegać o wyremontowanie ulic m.in.: L. Waryńskiego, K. Wielkiego, Zielona, Żeromskiego (kolejne etapy), 15 Lutego, droga między
 garażami na ulicy Racibora, Sienkiewicza i Mickiewicza

- rozwijać współpracę w zakresie funkcjonowania kultury fizycznej w naszej Gminie (boisko ze sztuczną nawierzchnią na stadionie),
- starać się o remont chodników na ulicach: Poniatowskiego, L. Waryńskiego, K. Wielkiego, Żeromskiego, Sienkiewicza, Zielona
- zwiększać fundusze na stypendia dla najzdolniejszych uczniów naszej gminy,
- zadbać o większą liczbę miejsc parkingowych przy ulicy 3 Maja oraz 700 Lecia, 15 Lutego oraz Poniatowskiego,
- zapewnić bezpieczeństwo naszym mieszkańcom naszej  Gminy poprzez dodatkowe nocne patrole policyjne.

Szanowni Wyborcy!
Moją pasją jest działalność społeczna. Z wielkim zaangażowaniem uczestniczę we wszystkich inicjatywach społecznych organizowa-
nych na rzecz naszej Gminy. Jako człowiek młody będę się starał o lepszy start w życiu dla moich wszystkich rówieśników. Wierzę, że 

mój program wyborczy jestem w stanie zrealizować przy Państwa wsparciu, poprzez oddanie na mnie głosu w wyborach. 
Pamiętajmy prawdziwe zmiany to te, które są za twoim oknem.

RAZEM ZMIENIMY NOWOGARD!

Paweł Lembas
Kandydat do Rady Miejskiej - okręg nr 1

www.facebook.com/sldnowogard
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Witam Państwa,
Jestem Nowogardzianką od 34 lat. Swoje życie zawodowe związałam z edukacją - jestem magistrem 
filologii angielskiej. Jako nauczyciel języka angielskiego pracuję od ponad dziesięciu lat; przez trzy lata 
pracowałam, ucząc języka angielskiego w szkole w Irlandii. W 2018 roku zdecydowałam się podjąć 
wyzwanie, jakim jest kierowanie Szkołą Podstawową w Żabowie. 
Prywatnie, razem z mężem Markiem oraz córeczką Polą, tworzę szczęśliwą i wesołą rodzinkę.
Jestem osobą odpowiedzialną oraz zorientowaną na osiąganie zamierzonych celów - z tego powodu 
chciałabym zostać radną Rady Miejskiej w Nowogardzie. Popieram działania obecnego burmistrza No-
wogardu, Roberta Czapli i uważam, że nowogardzcy radni powinni wspierać Go w realizacji planów. 
Mam nadzieję, że wspólnie możemy zmieniać Nowogard na jeszcze lepsze miejsce do życia. Myślę, że 
Nowogard jest miejscowością przyjazną i niepowtarzalną - z tym wszyscy się zgadzamy. 

W trakcie trwania kadencji chciałabym zwrócić szczególną uwagę na:
• polepszanie infrastruktury szkolnej,
• wymianę oświetlenia przy ulicy Wyszyńskiego i Warszawskiej,
• systematyczne zwiększanie ilości miejsc parkingowych w mieście,
• możliwość budowy ronda u zbiegu ulic 700-lecia, 15-go Lutego oraz  Bohaterów
 Warszawy,

• powiększanie ilości miejsc zielonych w mieście i miejsc rekreacyjno - wypoczyn-
kowych  dla rodzin oraz seniorów,

• tworzenie nowych ścieżek rowerowych oraz zagospodarowanie tarasu widokowego i utworzenie tam miejsc grillowych,
•  zorganizowanie miejskiej ‚wyprzedaży garażowej’ - swoistego pchlego targu, podczasktórego mieszkańcy mogliby wyprzedawać lub
 wymieniać się zbędnymi dla nich rzeczami.  

Karolina Jaklińska-Czyżak 
Kandydatka do Rady Miejskiej - okręg nr 2

Szanowni Państwo, urodziłem się 24 listopada 1976 roku w Nowogardzie. Jestem żonaty, mam dwo-
je dzieci. Wykształcenie wyższe.  Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Zarządzania  
i Ekonomiki Usług, kierunek – zarządzanie, specjalizacja – zarządzanie zasobami ludzkimi. Od 15 lat 
pracuję jako funkcjonariusz Służby Więziennej.
Jako radny chciałbym stworzyć swoisty pomost łączący mnie z mieszkańcami gminy Nowogard. Będę 
dążył do tego, aby to właśnie obywatel naszego wspaniałego miasta miał realny wpływ na podejmo-
wane decyzje. Decyzje, które zgodne będą z jego potrzebami i oczekiwaniami. Moje działania ukie-
runkowane będą na człowieka, ponieważ to on tworzy wartość dodaną i jest najważniejszy w systemie 
sprawowania władzy.
W pełnieniu funkcji radnego chciałbym dążyć do realizacji następujących celów:

• tworzenie nowych miejsc pracy na terenie gminy, poprzez pozyskiwanie inwestorów, co stworzy konkurencję na rynku pracy, a to
z kolei przełoży się na wyższe zarobki;

• wspieranie rozwoju strefy ekonomicznej;
• wspieranie lokalnych przedsiębiorców, poprzez tworzenie warunków pod rozwój inwestycji,  przy wykorzystaniu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego oraz niwelowanie dla nich  wszelkich barier administracyjnych;
• budowanie oraz remontowanie dróg wewnątrzosiedlowych. Przełoży się to na poprawę bezpieczeństwa oraz na zwiększenie komfortu 

życia mieszkańców;
• poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez stworzenie w newralgicznych miejscach Nowogardu systemu monitoringu;
• wydzielenie z budżetu gminy funduszu, na którego rozdysponowanie będzie miał realny wpływ każdy mieszkaniec gminy;
• budowa nowych mieszkań komunalnych, poprzez wsparcie programu mieszkanie plus;
• wychodzenie naprzeciw potrzebom oświatowym, poprzez wspieranie edukacji na każdym jej szczeblu oraz odpowiednie wynagradzanie

kadry nauczycielskiej;
• pozyskanie funduszy europejskich na projekty wspierające placówki oświatowe. Fundusze te wykorzystane będą nie tylko na działalność

dydaktyczno – wychowawczą, ale również na poprawę infrastruktury, tak potrzebnej edukacji;
• wspieranie urzędu pracy w pozyskaniu funduszy europejskich, potrzebnych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych;
• stworzenie zaplecza pod rozwój turystyki, poprzez reaktywowanie oraz zagospodarowanie terenów plaży miejskiej;
• wspieranie każdej formy aktywności fizycznej, w tym fundacji i stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy w tym zakresie;
• inwestowanie w promocję miasta jako miejsca przyjaznego, otwartego i gościnnego.

LICZĘ NA PAŃSTWA GŁOS

Rafał Krzysztoszek
Kandydat do Rady Miejskiej - okręg nr 2

Odwiedź naszą stronę internetową

www.sld-nowogard.pl
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Jacek Rafiński - Kandydat do Rady Miejskiej - okręg nr 3

Lat 31. Prywatnie mąż i ojciec. Funkcjona-
riusz Służby Więziennej. Wykształcenie średnie 
techniczne, urodzony w Nowogardzie, wielo-
letni mieszkaniec Miętna. Aktywny zawodnik 
Klubu Motorowego „Cisy” Nowogard, zapalo-
ny działacz i promotor sportów motorowych. 

Jako radny będę wspierał:
* sołectwa w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
* program „świetlic i siłowni zewnętrznych” w każdej wsi w gminie Nowogard,
* cykliczne wydarzenia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

* budowę i modernizację obiektów sportowych na terenach wiejskich oraz budowę placów zabaw,
Jako osoba młoda i ambitna będę z pełną determinacją dążył do poprawienia jakości życia na terenach wiejskich gminy Nowogard. 
Gwarantuję,  że głos oddany na mnie nie będzie  zmarnowany. Drodzy Wyborcy proszę o Wasze głosy gdyż „Razem możemy więcej!”

Pozdrawiam, Tomasz Litwin 

Lat 53, żonaty – ojciec dwóch córek, bezpartyjny. Związany z Nowogardem od dzieciństwa, mieszkaniec Wojcieszyna. Wykształ-
cenie wyższe pedagogiczne. Radny poprzedniej kadencji. Emerytowany oficer Służby Więziennej Zakładu Karnego w Nowogardzie.
Wiceprzewodniczący Miejsko–Gminnego Zrzeszenia LZS (organizator spartakiad, turnie-
jów sportowych oraz maratonu MTB). Przewodniczący Rady Sołeckiej w Wojcieszynie. Wykła-
dowca zagadnień pedagogiki resocjalizacyjnej w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Gryfi-
cach oraz WSH w Szczecinie. Członek zarządu Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych.

P R O G R A M
• pozyskanie środków, w tym z funduszy europejskich, dla skanalizowania obszarów wiejskich;
• rozszerzenie trasy autobusu miejskiego do Warnkowa, Karska i Wojcieszyna (park przemysłowy);
• podjęcie działań w sprawie możliwości budowy obwodnicy południowej miasta;
• wspieranie oraz rozwój sportu i kultury wiejskiej;
• budowa ścieżki rowerowej do parku przemysłowego i Wojcieszyna;
• pozyskanie dofinansowania remontów i przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy, a zwłaszcza 
drogi od starej szkoły do leśniczówki w Wojcieszynie;
• podjęcie działań w celu obowiązkowego segregowania odpadów przez mieszkańców i przedsiębiorców gminy;
• dalsze poszerzanie infrastruktury rekreacyjno-sportowej i kulturalnej na obszarach wiejskich 

Tomasz Litwin
Kandydat do Rady 
Miejskiej - okręg nr 3

Jolanta Bednarek - Kandydatka do Rady Miejskiej - okręg nr 3
Lat 56. Jestem mamą trójki wspaniałych dzieci i babcią 2 wnuków. Wykształcenie śred-
nie. Prowadzę działalność gospodarczą. Społecznie działam prawie od zawsze. Jestem sołty-
sem wsi Strzelewo od 2002 rokui przewodniczącą Konwentu Sołtysów od 2014 r. Obecnie je-
stem radną Rady Gminy Nowogard. Mam doświadczenie i wiedzę, znam zadania Gminy. Wiem 
realnie co można zrobić i skąd uzyskać pieniądze. Mój największy sukces to remont świetlicy 
w Strzelewie, tak ważnej dla naszej społeczności oraz budowa chodników przy szkole i kościele.

W mojej przyszłej działalności w Radzie chciałabym się skupić na:
- budowie sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Strzelewie oraz utworzeniu świetlic, placów zabaw

i siłowni na świeżym powietrzu w sołectwach gdzie 
ich obecnie nie ma.
- budowie dróg i chodników w każdym sołectwie.
- poprawie warunków życia Mieszkańców poprzez roz-
budowę oświetlenia, wodociągu i  kanalizacji sanitarnej.
- pomocy ludziom starszym.

Szanowni Wyborcy!
W przyszłej Radzie chcę reprezentować i dbać o interesy  wszystkich Miesz-
kańców. Z uporem i skutecznością będę realizować wszystkie punkty mojego 
– mam nadzieję i Waszego programu. Liczę na głosy i poparcie Państwa, bo 
tylko razem możemy dokonać dobrych zmian. Jolanta Bednarek

Drodzy Mieszkańcy gminy Nowogard!
Wszystkich z Państwa, którzy chcą 
wesprzeć kampanię wyborczą Ro-
berta Czapli i KKW Lewica Razem, 
informujemy, że biuro Sojuszu Lewi-
cy Demokratycznej w Nowogardzie, 
przy Placu Wolności 9 (dawny hotel 
Cisy), pok. 214, czynne jest od ponie-
działku do piątku w godz. 16:30-18:30
Można zaopatrzyć się tam w materiały 
wyborcze, (plakaty, banery, ulotki), 
dowiedzieć się kto z Lewicy kandyduje 
z Państwa okręgu wyborczego, zapo-
znać z naszym programem w wybo-
rach samorządowych i wyrazić swoje 
uwagi lub propozycje z nim związane. 

Zapraszamy!
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Lat 45. Nowogardzianka od urodzenia. Mężatka, mama dwóch synów.
Wykształcenie wyższe: socjologia, marketing, filologia germańska, psychologia zarządza-
nia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa.
Wcześniej pedagog, obecnie pełnię odpowiedzialną funkcję Dyrektora Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzkiego, a także prezesa Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Nowogardzkiej oraz Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Publicznej w 
Nowogardzie. Od zawsze działam społecznie – zwieńczeniem tej działalności będzie uru-
chomienie i rozwój Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej.
Jestem osobą dynamiczną i kreatywną. Od ponad dwóch lat zarządzam Biblioteką w Nowo-
gardzie, oraz jej Filiami w Gminie Nowogard. Skutecznie realizuję swój program autorski 
dotyczący działania MBP, który skupia się m.in. na:
- Aktywizacji filii bibliotecznych na terenie Gminy Nowogard
- Utworzeniu Działu Cyfryzacji i Digitalizacji Zbiorów Bibliotecznych
- Pracy  nad uruchomieniem w pomieszczeniach piwnicznych MBP Izby Pamięci i Tradycji 
Ziemi Nowogardzkiej
- Rewitalizacji i udostępnieniu dla czytelników i użytkowników ogrodu bibliotecznego
- Zaproszeniu organizacji pozarządowych do aktywnej współpracy i udostepnieniu po-
mieszczeń bibliotecznych do prowadzenia działalności statutowej 
- Rozszerzaniu oferty edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W mojej przyszłej działalności w Radzie Powiatu chciałabym się skupić na następujących działaniach:
- Utworzyć Powiatowe Centrum Kultury: PCK
- Wprowadzić w życie „Kartę seniora” – zniżki, rabaty dla seniorów w dziedzinie kultury, sztuki, turystyki i zdrowia.
- Zainicjować i rozwinąć współpracę Powiatu z fundacjami dbającymi o dobrostan zwierząt domowych
- Upowszechnić wiedzę na temat dostępności rozwiązań proekologicznych wśród mieszkańców Powiatu.
- Zaprosić mieszkańców Powiatu do wspólnego tworzenia oferty kulturalnej realizowanej przez instytucje działające na jego terenie
- Wspierać wszelkie działania w Radzie Powiatu zmierzające do rozwoju i modernizacji Nowogardu.
- Utworzenie mapy miejsc niebezpiecznych dla owadów użytecznych.
Szanowni Wyborcy,
W przyszłej Radzie Powiatu chcę skutecznie realizować swój program, liczę na Państwa pomoc i wsparcie. Głos społeczności 
lokalnej jest dla mnie zawsze ważny, chcę być szczególnie wyczulona na Wasze sugestie i propozycje, nie tylko w trakcie kampanii 
wyborczej, ale przez cały czas trwania mojej kadencji.

LUBIĘ BYĆ SKUTECZNA, STAWIAM NA DZIAŁANIE 

Aneta Wysoszyńska - kandydatka do Rady Powiatu

Kazimierz Lembas - kandydat do Rady Powiatu
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie
Kandydat bezpartyjny. Lat 70. Wykształcenie wyższe administracyjne. Nowogardzianin 
od 1948 r. Z Nowogardem związałem całe swoje życie zawodowe i społeczne, ponieważ 
działalność społeczna jest moją pasją. Z wielkim zaangażowaniem uczestniczę we wszyst-
kich inicjatywach społecznych organizowanych na rzecz naszego Regionu.
Jestem:
- Radnym Rady Powiatu Goleniowskiego 
- Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Nowogar-
dzie
- Prezesem Kolarskiego Klubu Sportowego „Chrabąszcze” w Nowogardzie
- Wieloletnim działaczem Ludowych Zespołów Sportowych.
Chciałbym:
- Nadal sprawnie kierować funkcjonującym Szpitalem Rejonowym w Nowogardzie
- We współpracy z burmistrzem Nowogardu i Radą Miejską w Nowogardzie dokończyć 
modernizację naszego Szpitala oraz wyposażyć go w nowoczesny sprzęt medyczny
- Wspierać dostęp mieszkańców Gminy do służby zdrowia
- Rozwijać współpracę w zakresie szerzenia kultury fizycznej w naszym regionie.
Gwarantuję:
- Bezstronność w działaniu i przestrzeganiu prawa
- Dalszą poprawę jakości usług świadczonych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu 
Rejonowym w Nowogardzie
- Godnie reprezentować mieszkańców Nowogardu w Radzie Powiatu

„aby głos oddany na Mnie, nie był głosem straconym”
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We wtorek, 18 września burmistrz 
Robert Czapla na zaproszenie Anny Cy-
ran-Kubowicz, kandydatki SLD do rady 
miejskiej, spotkał się ze swoimi wybor-
cami w Słajsinie. Oprócz burmistrza w 
spotkaniu uczestniczyli kandydat SLD 
do sejmiku województwa gen. Zdzisław 
Goral, oraz ubiegający się o mandat 
radnego powiatu Kazimierz Lembas.

Podczas zebrania poruszono wiele 
tematów. Gen. Goral wyjaśnił zgroma-
dzonym dlaczego wybory samorządowe 
są tak istotne, szczególnie w kontekście 
przyszłorocznych wyborów parlamentar-
nych oraz dlaczego ważne jest, aby tak jak 
Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem 
wystawić kandydatów zarówno do rad 
gmin i powiatów oraz do sejmiku. 

W dalszej części spotkania omawiano 
inwestycje, które w trakcie urzędowania 
burmistrza Czapli zrealizowano w Słajsi-
nie, między innymi zlokalizowanie tam 
zatrudniającego ponad 100 osób Regio-
nalnego Zakładu Gospodarowania Odpa-
dami, prowadzonego przez Celowy Zwią-
zek Gmin R XXI, remont drogi ze Słajsina 
do Wierzbięcina, oraz budowę siłowni na 
świeżym powietrzu. Poruszono również 
kwestie bieżące - budowę w Słajsinie ka-
nalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, 
położenie chodnika i nowej nawierzchni 
na odcinku drogi przechodzącym przez tę 

miejscowość, zakup frezu asfaltowego do 
naprawy nawierzchni dróg oraz remont 
świetlicy, na który burmistrz przeznaczył 
dodatkowe środki.

Temat bieżących i przyszłych inwestycji 
stał się przedmiotem ożywionej dyskusji 
również dlatego, że Kazimierz Lembas 
pełni funkcję skarbnika Celowego Związ-
ku Gmin R XXI i dzięki jego wsparciu 
wiele z nich było sfinansowanych w 50% 
ze środków Związku. Jak się okazało 
w trakcie spotkania, mieszkańcom bar-
dzo zależy na tym, aby w Słajsinie po-

wstała wolno stojąca 
świetlica. Burmistrz 
Czapla wyjaśnił wów-
czas zebranym, jakie 
kroki gmina będzie 
musiała w zwiążku 
z tym podjąć i w jaki 
sposób może pozy-
skać zewnętrzne środ-
ki na budowę. Wyraził

również przekonanie, że w razie swojej 
reelekcji da się spełnić to wielkie marze-
nie mieszkańców, jednakże wymagać to 
będzie zgodnego współdziałania rady 
miejskiej i dlatego tak bardzo istotne jest
głosowanie na osoby, które będą w stanie
taką współpracę zapewnić. Na przykła-
dzie pozyskania środków zewnętrznych 
na budowę świetlicy potwierdził to, 
o czym, wcześniej mówił gen. Goral - 
jak istotne jest wprowadzenie swoich 
kandydatów na każdy szczebel władzy 
samorządowej, gdyż na każdym z nich za-
padają decyzje o podziale środków, które 
Nowogard może dodatkowo pozyskać.

Spotkanie przebiegało w wesołej atmos-
ferze, nic zatem dziwnego, że zakończyło 
się dopiero z nadejściem zmroku.

Więcej zdjęć ze spotkania wyborczego 
w Słajsinie jest dostępnych na naszej stro-
nie internetowej: www.sld-nowogard.pl
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Spotkanie z Wyborcami w Słajsinie

Wspieraj kampanię Roberta Czapli! 
- pobierz nakładkę na swój awatar na Facebooku!

Jak pobrać nakładkę na awatar?
a Odwiedź profil „Burmistrz Nowogardu - Robert Czapla”

na portalu Facebook (www.facebook.com)
a Znajdź post z 12 września, który wygląda jak zdjęcie obok
fa Kliknij szary przycisk „Wypróbuj” znajdujący się w tekście posta
a W oknie, które się otworzy, wybierz „Ustaw jako zdjęcie profilowe”


