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Szanowni Państwo!
Oddajemy w Państwa ręce kolejny, 56 numer Naszego Profiu. Nie mogło 
w nim oczywiscie zabraknąć dalszej części prezentacji naszych kandyda-
tów do Rady Miejskiej i Rady Powiatu. Oprócz tego, nasi Czytelnicy znajdą 
w nim między innymi kontynuację artykułu z 54 numeru, w którym roz-
liczamy się z naszych obietnic przedwyborczych oraz opis tego w jaki bul-
wersujacy sposób  niektóre komitety wyborcze prowadzą swoją kampanię.

  Pozdrawiam i życzę przyjemnej lektury, 
Robert Czapla

Rozliczamy się z naszych
obietnic przedwyborczych
Tak jak pisaliśmy w jednym z poprzednich numerów, prezentujemy Państwu dalszy ciąg arty-
kułu, w którym rozliczamy się z tego, co obiecaliśmy, idąc do wyborów cztery lata temu. Tym 
razem poruszamy kwestie związane z opieką społeczną, bezpieczeństwem, turystyką i sportem.

- część II
OPIEKA SPOŁECZNA
- Uruchomienie Lokalnej Karty Dużej 
Rodziny.

 Z uwagi na brak partnerów, którzy 
przystąpiliby do programu Lokalnej Kar-
ty Dużej Rodziny, nie mieliśmy możliwo-
ści jej uruchomienia. Od 2014 r. wpro-
wadziliśmy jednak kartę ogólnopolską, 
która uprawnia do zniżek cen u partne-
rów tego programu rodziny z trojgiem 
lub więcej dzieci. Wprowadziliśmy także 
w naszej gminie Zachodniopomorską 
Kartę Seniora.
- Budowa 12-rodzinnego budynku 
mieszkalnego.

Budynek, o którym mowa, znajduje się 
przy ul. Cmentarnej i oddaliśmy go do 
użytkowania w sierpniu 2016 r. Zamiesz-
kało w nim 12 rodzin, które oczekiwały 
na przydział lokalu komunalnego. Obec-
nie projektowany jest kolejny mieszkalny 
budynek komunalny, który powstanie 
w przyszłym roku.
- Darmowa komunikacja miejska dla 
uczniów szkół.

Obecnie komunikacja miejska w No-
wogardzie jest bezpłatna dla wszystkich. 
Rozszerzyliśmy też jej zasięg o kolejne 
przystanki, m.in. na ul. Poniatowskiego 
oraz Ogrodowej.

- Pomoc osobom niepełno-
sprawnym w wyjściu z samot-
ności.

Od 2014 r. 34 osoby niepeł-
nosprawne zostały dzięki nam 
objęte opieką Ośrodka Pomocy 
Społecznej, w której skład wcho-
dzą między innymi domowe wi-
zyty opiekunek i pracowników 
społecznych. Dofinansowuje-
my również zajęcia i spotkania 
dla osób starszych i niepełno-
sprawnych, które prowadzi DPS 
w Nowogardzie. 

- Likwidacja barier architektonicznych.
Wszystkie komunalne budynki miesz-

kalne, które wybudowaliśmy lub planuje-
my wybudować, posiadają przynajmniej 
jedno mieszkanie przystosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 
BEZPIECZEŃSTWO
- Współpraca z Komisariatem Policji 
w Nowogardzie, w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa, w tym zakup sprzętu 
i finansowanie dodatkowych pieszych 
patroli.

W trakcie ostatniej kadencji zakupi-
liśmy dla nowogardzkiego Komisariatu 
dwa samochody patrolowe i do końca 
roku zakupimy następny. Zwiększyliśmy 
również liczbę patroli, na które przezna-
czyliśmy z budżetu dodatkowe środki. 
Nowy samochód otrzymało od nas także 
pogotowie ratunkowe.
- Wspieranie Ochotniczych Straży Po-
żarnych w wyszkoleniu i zakupie sprzętu.

W ostatnich czterech latach zasoby 
sprzętu jednostek OSP w naszej gminie 
powiększyły się o zakupiony 
przez nas nowy samochód 
ratowniczo-gaśniczy, który 
otrzymała OSP w Błotnie. 



Samochód gaśniczy otrzymała również 
jednostka OSP w Orzechowie. Wsparli-
śmy także finansowo remont remizy OSP 
w Osowie i wyremontowaliśmy remizę 
w Wyszomierzu, która w tym roku dodat-
kowo otrzyma od nas nowe wyposażenie, 
na które pozyskaliśmy dofinansowanie.
- Likwidacja obiektów i urządzeń zagra-
żajcych bezpieczeństwu publicznemu.

W ramach tych działań dokonaliśmy 
między innymi rozbiórki ruin dawnego 
przedszkola przy ul. 3 Maja oraz zabez-
pieczenia nieczynnej podziemnej kotłow-
ni przy ul. Kowalskiej. Planujemy również 
rozbiórkę komina przy byłym budynku 
PSS w Nowogardzie.

- Kontynuacja programu likwidacji 
tzw. „ciemnych uliczek” poprzez budo-
wę oświetlenia drogowego w miejscach 
szczególnie niebezpiecznych.

Przez ostatnie 4 lata nowe oświetlenie 
uliczne powstało przy ulicach: Zamkowej, 
5 Marca, Norwida, Leśnej, Łąkowej, Krót-
kiej, Topolowej, a także w Wojcieszynie 
i Kulicach. ponadto wymieniliśmy opra-
wy oświetleniowe na efektywniejsze  przy 
przejściach dla pieszych m.in. przy ul. 
Warszawskiej, Armii Krajowej, 3 Maja, 
Kościuszki, Wojska Polskiego, Ks. J. Po-
niatowskiego oraz Boh. Warszawy.
TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA
- Budowa ścieżki wokół jeziora.

Mimo oporu Rady Miejskiej do-
prowadziliśmy do budowy 
ścieżki dookoła jeziora. Na tę 
inwestycję burmistrz Czapla po-
zyskał pieniądze unijne w kwocie 
3 mln zł. Budowa zakończyć sie ma 
31 października bieżącego roku.
- Dalsza rozbudowa infrastruktury 
kąpieliska i terenów wokół jeziora.

Oprócz zagospodarowania par-
ku miejskiego, nowych nasadzeń 
i wymiany parkowego oświetlenia, 
rozbudowaliśmy także siłownię na 
świeżym powietrzu przy ul. Wa-
ryńskiego. Na plaży uruchomiliśmy 
także, w sezonie letnim, bezpłatną 
wypożyczalnię sprzętu pływające-
go i zakupiliśmy cztery dwuosobowe 
leżaki, które w sezonie służą plażowi-
czom.

- Likwidacja wylewu ścieków 
i nieczystości nad jeziorem.

Jako pierwsi podjęliśmy się rozwią-
zania problemu nowogardzkiej ka-
nalizacji. Wciąż konsekwentnie do-
konujemy jej rozdziału na deszczową 
i sanitarną. W tej kadencji zrobili-
śmy tak przy ul. Waryńskiego, Kazi-
mierza Wielkiego i Zielonej. Dzięki 
prowadzonej w corocznych etapach 

modernizacji sieci, udało się ograniczyć 
problem z wylewem ścieków i podtapia-
niem całego terenu od pl. Szarych Szere-
gów do ul. Waryńskiego, jedynie do tere-
nu przy fontannie.
- Budowa boiska ze sztucznej na-
wierzchni na Stadionie Miejskim.

Burmistrz przygotował i złożył projekt 
uchwały przewidującej gruntowną prze-
budowę stadionu, wraz ze wskazaniem 
źródeł finansowania, jednakże radni byli 
przeciw. Byli również przeciwko zagospo-
darowaniu niecki między ul. Kowalską, 
Warszawską i Zamkową, gdzie także pla-
nowaliśmy boisko do piłki nożnej.
- Wspieranie i budowa obiektów sporto-
wych na terenach wiejskich.

We współpracy z sołtysami wybudowa-
liśmy na terenach wiejskich szereg siłow-
ni na świeżym powietrzu i boisk, o czym 
można dokładniej przeczytać w poprzed-
niej części artykułu. Od wielu lat organi-
zujemy też coroczne Igrzyska Sołeckie.
- Zwiększanie pieniędzy na sport masowy.

Zorganizowaliśmy lub wspieraliśmy 
szereg imprez sportowych dla dzieci 
i dorosłych. Już od wielu lat organizuje-
my Nowogardzki Bieg Uliczny, Maraton 
MTB, zawody Motocross i inne. Współ-
pracujemy także z organizacjami poza-
rządowymi i stowarzyszeniami, które są 
współorganizatorami takich imprez oraz 
wspieramy finansowo klub Pomorzanin 
Nowogard i Ludowe Zespoły Sportowe.

- Udzielenie wsparcia finansowego dla 
sportu w szkołach wiejskich.

Aktywnie włączyliśmy się w organizację 
miedzyszkolnych zawodów sportowych 
dla szkół naszej gminy. Ponadto udziela-
my wsparcia na zakup sprzętu sportowe-
go do gminnych placówek oświatowych, 
jak również ufundowaliśmy stypendia 
sportowe dla obiecujących młodych spor-
towców z terenu naszej gminy.

Tak oto wygląda podsumowanie reali-
zacji obietnic, które złożylismy Państwu 
cztery lata temu. Jak widać nie rzucaliśmy 
słów na wiatr i jedynie na karb braku zgo-
dy w Radzie Miejskiej możemy złożyć, że 
nie udało się nam zrobic w tej kadencji 
więcej. Szczególnie żałujemy, że przez ów 
brak zgody i postawę radnych koalicji  nie 
udało się nam zrealizować jeszcze jednej 
inwestrycji, o którą zabiegamy od dawna. 
Mowa tu oczywiście o remoncie Placu 
Wolności, na którym nam - a zapewnie 
i Państwu - bardzo zależało.

Przed nami jednak wybory i kolejna 
kadencja. Przez ostatnie cztery lata po-
jawiły się przez nami kolejne wyzwania 
i potrzeby, zatem następny numer Nasze-
go Profilu, który mamy nadzieję wydać 
jeszcze przed 21 października, poświęco-
ny będzie inwestycjom i działaniom, któ-
re zawierają się w naszym programie na 
następne pięć lat.

Mamy nadzieję, że to, co w nim pro-
ponujemy zyska w Państwa oczach apro-
batę, oraz że dzięki Waszym głosom 21 
października będziemy mieli możliwość 
ów program dla Was zrealizować. 

        BK 

Poza wymienionymi w artykule punktami programu, 
 obiecaliśmy i zrealizowaliśmy następujące inwestycje:

Przebudowę chodników na ulicach: Młynarskiej, Cmentarnej, 
Bat. Chłopskich, Roosevelta, Wiejskiej oraz kontynuację prze-
budowy ul. Wojska Polskiego,
Budowę ronda na ul. Bohaterów Warszawy i Poniatowskiego, 
przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim,
Remont ulic: Żeromskiego, Mickiewicza i Zamkowej, przy 
współpracy powiatu,
Remont ulic: Kardynała Wyszyńskiego, Stolarskiej, Luboszan, 
15 Lutego i Leśnej,
oraz
Kontynuujemy współpracę z Zakładem Karnym w Nowogar-
dzie, w zakresie bezpłatnych prac osadzonych na rzecz gminy.  
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Rozliczamy się z naszych obietnic przedwyborczych
- dokończenie ze str. 1
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Kończy się kolejna kadencja Rady 
Miasta Nowogard. Czas podsumowań 
i dokonań. Cieszę się, że to już koniec. 
Stwierdzam, iż od samego początku nie 
było woli współpracy. Koalicja rządząca 
(PiS-PiR, PSL i NOWA) od początku ne-
gowała pracę burmistrza.

 Pierwsze absolutorium dotyczyło roku 
2014 (czyli jeszcze poprzedniej Rady). 
Budżet wykonany ponad 90 % i… brak 
absolutorium dla burmistrza na zasadzie 
„nie bo nie”. Współpracę między radnymi 

też trudno nazwać poprawną. Co inne-
go ustalało się na komisjach i co innego 
przedstawiało na sesji Rady.

Następnie kwestia obniżenia burmi-
strzowi uposażenia do minimum. Wnio-
skodawca (obecnie NOWA) – uzasadniał, 
że było to konsekwencją sporu Gminy 
z PUWiS podczas, gdy sprawa była jesz-
cze w sądzie i nie było wyroku. Nawet 
w sporcie obowiązuje najpierw żółta kart-
ka a potem dalsze konsekwencje. 

Tylko te dwa przykłady pokazują, że 
nie było woli współpracy po stronie ko-
alicji i niestety nie byliśmy jedną drużyną.

Wszystkie inicjatywy z którymi wycho-
dził burmistrz Robert Czapla i Radni SLD 
były torpedowane.

Nie przypominam sobie natomiast 
żadnych większych i znaczących inwesty-
cji, które wprowadziliby do budżetu radni 
koalicji rządzącej naszej Rady.

Teraz natomiast ugrupowanie NOWA 
w swoich programie wyborczym chwali 
się swoimi dokonaniami. Poczytują sobie 
za własny sukces inwestycje, których nie 
oni byli autorami, tylko Burmistrz. Mało 
tego, często te inwestycje hamowali.

Szczytem hipokryzji jest pisanie w swo-

im programie, że „dzięki naszym działa-
niom jest budowa ścieżki dookoła jeziora”.

Szanowni Państwo!
Budowa ścieżki dookoła jeziora była w 

naszym programie wyborczym w 2014 r. 
Byłam koordynatorką tego projektu. Pod 
projektem „budowa ścieżki dookoła jezio-
ra” podpisało się ponad 3 tys. mieszkań-
ców naszej Gminy i nie ma tam ani jed-
nego podpisu radnych NOWA. Jak można 
więc poczytywać sobie coś za swój sukces 
do czego nie przyłożyło się ręki?!

Mało tego inwestycja ta była cały czas 
hamowana na Radzie mimo, iż było i jest 
ogromne zapotrzebowanie społeczne na 
ścieżkę. Jezioro Nowogardzkie to wizy-
tówka naszej Gminy. Budowa ścieżki to 
dopiero początek zagospodarowania na-
szego pięknego jeziora.

Nie lubię i nie chcę nikogo oceniać - 
pozostawiam to Państwu. Żałuję jednak 
bardzo, że nie było woli współpracy, bo 
moglibyśmy zrobić znacznie więcej dla 
naszych Mieszkańców.

Zapraszam serdecznie na wybory 21 
października i oddanie głosów na naszych 
kandydatów.

Anna Wiąz

Mogliśmy zrobić znacznie wiecej!

Zbliżają się wybory samo-
rządowe i im bliżej 21 paź-
dziernika, tym kampanie po-
szczególnych kandydatów na 
burmistrza przybierają na in-
tensywności. Oprócz zwykłe-
go skladania obietnic, mamy 
w tym czasie do czynienia 
z niezbyt chlubną praktyką 
przypiswywania sobie przez 
niektórych kandydatów cu-
dzych osiągnięć - zapewne 
z braku własnych. Na szczęście 
ich słowa łatwo zweryfikować.

Wystarczy bowiem przypo-
mnieć sobie, jak w trakcie sesji 
Rady Miejskiej głosowali nad 
poszczególnymi kwestiami rad-
ni, którzy teraz kandydują na 
urząd burmistrza. Okazuje się, 
że to, co próbują przekuć w swój 
sukces, zakrawa na zwykłe pu-
stosłowie.

W przeciwieństwie do nich, 
SLD nie stara się przypisywać so-
bie cudzych osiągnięć i nie skła-
da obietnic bez pokrycia. Mogą 
się Państwo o tym przekonać 
w trakcie lektury drugiej części 
artykułu z 54 numeru Naszego 
Profilu, w którym rozliczamy się 
z realizacji obietnic wyborczych, 
które złożyliśmy cztery lata temu. 

Tabela pokazująca jak głoso-
wali poszczególni kandydaci 
znajduje się na następnej stronie. 

Wnioski, co do „osiągnięć” kan-
dydatów mogą wyciągnąć Pań-
stwo sami. 
Tak samo 
jak kon-
s e kwe n c j e 
przy wybor-
czej urnie.

BK

Jak głosowali na sesjach 
Rady Miejskiej kandydaci na burmistrza?

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!



Tak kandydaci na burmistrza 
głosowali na sesjach Rady Miejskiej
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Poniższa tabela jest kontynuacją artykułu „Tych inwestycji Rada nie chciała”, który ukazał się w jedynm ze wcześniejszych nume-
rów Naszego Profilu. Znajdziecie w niej Państwo wykaz wniosków, które burmistrz Robert Czapla przedłożył pod obrady Rady 
Miejskiej, tym razem w kadencji 2014-2018. Dotyczyły one żywotnych kwestii, związanych z funkcjonowaniem naszego miasta, 
jednak nie znalazły one uznania u radnych. Tych samych, którzy teraz twierdzą, że byli „za”  i że „to dzięki nim”. Poniżej prezen-
tujemy, jak to faktycznie z owym poparciem było.

www.facebook.com/sldnowogard
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Przedstawiamy naszych kandydatów
Jerzy Jabłoński- 65 lat. Urodziłem się w Nowogardzie i od 41 lat tutaj mieszkam. Jestem żonaty, mam 
dwoje dzieci i dwóch wnuków. Ukończyłem studia magisterskie w zakresie prawa administracyjnego 
i studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie przedsiębiorczością oraz bezpieczeństwo i higiena 
pracy. Swoje życie zawodowe i aktywność społeczną przez ostatnie 25 lat, poświęciłem pracy na rzecz: 
rozwoju gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy, wspierania ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
publicznego.
W latach 1995-1998- zastępca kierownika Wydziału Promocji, Rozwoju i Inwestycji UM. Główne za-
danie ,,ściąganie” do gminy Nowogard  inwestorów tworzących nowe miejsca pracy.  W latach 1996 
– 1997 kierowałem budową Inkubatora Przedsiębiorczości-RCP, w którego otwarciu uczestniczył Pre-
zydent Aleksander Kwaśniewski. Przez następne 20 lat, RCP służyło mieszkańcom gminy w urucha-

mianiu  własnej działalności gospodarczej i szkoleniu kadr na potrzebny rynku pracy. Powstało ponad 40 nowych firm, 3000 osób 
zdobyło dodatkowe kwalifikacje zawodowe.              
W latach 1998-2002 -zastępca Burmistrza Nowogardu. W tym czasie (2001 rok) udało się  obronić nasz szpital przed likwidacją oraz 
uruchomić duże inwestycje infrastruktury komunalnej. W latach 2002-2006- starosta powiatu goleniowskiego. W tym okresie wypro-
wadziliśmy powiat z dużego, ponad 16 milionowego zadłużenia.
Dzięki wsparciu i zrozumieniu rodziny, zawsze dużo czasu poświęcałem pracy społecznej. W latach 1994-1998 byłem radnym gminy 
Nowogard, a w latach 1998-2006 i obecnie, radnym powiatu. Byłem jednym z inicjatorów utworzenia Klubu Żeglarskiego ,,Knaga”. 
Pełniłem funkcję prezesa, a obecnie wiceprezesa Stowarzyszenia na Rzecz Szpitala w Nowogardzie.
Pracuję w Celowym Związkiem Gmin R-XXI, gdzie zajmuję się bezpieczeństwem i higieną pracy. 
Szanowni Państwo ! Jeżeli uznacie, że jestem godny Waszego zaufania,  to wykorzystując swoje doświadczenie, uczciwość i zaan-
gażowanie dołożę wszelkich starań aby:
- Dopilnować sprawiedliwego podziału budżetu powiatowego.
- Udzielić wszechstronnej pomocy inwestorom planującym budowę zakładów, w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Nowogardzie.
- Wspierać pozyskiwanie i szkolenie nowych pracowników dla potrzeb powiatowego rynku pracy. 
- Zapewnić dodatkowe środki na walkę z przestępczością i chuligaństwem. 
- Doprowadzić do wykonania modernizacji dróg i ulic powiatowych m. in: 15 lutego, Wojska Polskiego, Mickiewicza, Młynarskiej, Że-
romskiego i Cmentarnej w Nowogardzie oraz wyremontowania biurowca, po byłym hotelu „Cisy”, który dziś straszy swoim wyglądem. 
Wierzę, że moja praca jako radnego powiatu pomoże rozwiązać przynajmniej część naszych problemów, zgodnie z hasłem ,,Silny 
samorząd, demokratyczna Polska”. Aby to było możliwe, proszę Państwa o  głos na mnie w wyborach 21 października 2018 r.

                                                                                      Pozostaję z szacunkiem i poważaniem 
                                                                                                           Jerzy Jabłoński

Jerzy Jabłoński
Kandydat do Rady Powiatu

Sebastian Furmańczyk
Kandydat do Rady Powiatu
Sebastian Karol Furmańczyk, lat 38. Urodziłem się w Goleniowie, od 34 lat mieszkam na terenie gminy 
Nowogard. Jestem żonaty, mam trzech synów.
Szkołę podstawową ukończyłem w Nowogardzie, następnie uczęszczałem do szkoły średniej w Szcze-
cinie TME. Również  w Szczecinie studiowałem w ZPSB handel zagraniczny. Od 2006 roku prowadzę 
własną działalność na terenie naszej Gminy, oraz powiatów: goleniowskiego i łobeskiego.
Szanowni Wyborcy!
Problemy naszej Gminy nie są mi obce i obojętne, dlatego też jeśli uzyskam Wasze wsparcie i otrzy-

mam mandat radnego Rady Powiatu zamierzam:
• wnioskować o remont i modernizację ulic powiatowych tj. ul. 15 Lutego, Nadtorowej, Żeromskiego, Mickiewicza,
• starać się o większe środki z budżetu Powiatu na modernizację oraz rozwój Nowogardu,
• pozyskać środki na szkolnictwo i edukację naszych dzieci i młodzieży, a także zmierzać do utworzenia nowych kierunków kształ-
cenia zawodowego wraz z praktykami na terenie naszego Miasta,
• poszerzyć ofertę kulturalną i rozrywkową dla seniorów.

„JESTEM ZAWSZE TAM, GDZIE MNIE POTRZEBUJĄ”



Bądź na bieżąco! 
Odwiedź naszą stronę! www.sld-nowogard.pl
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Krzysztof Bosiacki
Kandydat do Rady Miejskiej - okręg nr 1

Jolanta Bąk
Kandydatka do Rady Miejskiej - okręg nr 1
Z wykształcenia mgr rehabilitacji ruchowej po Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. 
W 2011 r. ukończyłam studia podyplomowe z zakresu fizjoterapii w onkologii i  profilaktyce chorób 
nowotworowych, a w 2014 r. na kierunku psychogeriatrii z neurorehabilitacją na Pomorskim Uniwer-
sytecie Medycznym. Od 1986 r. pracuję w ochronie zdrowia jako fizjoterapeuta. W 2001 r. założyłam 
Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii w Nowogardzie.
Kandyduję do Rady Miasta, ponieważ mieszkam w Nowogardzie od ponad 45 lat, znam problemy jego 
mieszkańców.  Dlatego dobro i rozwój naszego miasta jest dla mnie bardzo ważny. 
Szczególną uwagę zwrócę na:
Rozwój i jakość - Nowogard powinien być miastem z nową wizją rozwoju, dlatego zamierzam:

- wpierać działania na rzecz stworzenia preferencyjnych warunków dla przedsiębiorców kształcących praktycznie uczniów szkół zawodowych,
- promować nasze miasto celem stworzenia dogodnych warunków dla pozyskania kolejnych inwestorów
- dążyć do  poprawy infrastruktury dróg lokalnych 
Zdrowie i Rekreację
- walczyć o zrównanie dostępu do świadczeń refundowaych dla mieszkańców,
- wspierać organizacje pozarządowe w rozszerzaniu zajęć rekreacyjno-  
profilaktycznych,
- wspomagać stowarzyszenia działające w zakresie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym,
- zabiegać o refundowane świadczenia z zakresu fizjoterapii w Nowogardzkim Szpitalu  oraz poprawę jakości tych usług, 

Wiem, że praca w samorządzie gminy nie jest łatwa, ale dzięki swojej inwencji i chęci, oraz dobrej woli i przy Państwa poparciu, 
będę mogła rozwiązywać problemy dla dobra naszego Miasta.

Łączy Nas Nowogard!

Mam 45 lat, BEZPARTYJNY, rodowity nowogardzianin. Jestem absolwentem Politechniki Szcze-
cińskiej Wydziału Elektrycznego, ukończyłem również studia podyplomowe o kierunku Zarządza-
nie małymi i średnimi przedsiębiorstwami według prawa UE przy Uniwersytecie Szczecińskim oraz 
Akademię Menadżera przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zawodowo od 20 lat pracuję 
w ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Goleniów, na stanowisku kierowniczym.  
Prywatnie od 21 lat jestem żonaty. Żona Edyta, nauczycielka historii i wos. Mam dwoje wspaniałych 
dzieci: syna Jędrzeja oraz córkę Polę. Jestem miłośnikiem sportu, filmu i kultury. Dzięki mojej rodzinie 
oraz pracy zawodowej mogę przyznać, że jestem człowiekiem spełnionym, ale z pokładami niewykorzy-
stanej energii, którą przeznaczyłbym na obowiązki związane z funkcją radnego. 
Główne cele, jakie chciałbym osiągnąć, będąc w Radzie Miejskiej:
- Współdziałanie z Urzędem Miasta w zakresie zachęcenia przyszłych inwestorów do zlokalizowania  swoich w firm w naszej Strefie ekono-
micznej oraz pozyskiwanie środków unijnych do dalszego uzbrajania Strefy w celu zwiększania ilość miejsc pracy, które będzie skutkowało 
realnym zwiększaniem wynagrodzeń oferowanych przez pracodawców oraz zatrudnianiem mieszkańców Gminy Nowogard w miejscu za-
mieszkania. Rozwój Gminy spowoduje zatrzymanie emigracji mieszkańców Nowogardu. 
- Zwiększanie bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez modernizowanie i dobudowywanie oświetlenia w „ciemnych” miejscach miasta 
oraz na terenach osiedli m.in. Radosław, POM, ul. Światowida - ul. Racibora, ul. Bohaterów Warszawy - ul. 15 Lutego, przy byłej Krochmalni, 
ul. Zielonej, ul. Bankowej, ul. 700-lecia, wraz z budową sieci monitoringu miejskiego. Jaśniej znaczy bezpieczniej.
- Pozyskanie środków na sport i rekreację m.in. na modernizację boisk do piłki nożnej i ręcznej, wspieranie działań zmierzających do budowy 
hali widowiskowo-sportowej, budowę siłowni na wolnym powietrzu i rewitalizację ścieżki zdrowia w Sarnim lesie. Wszystkich łączy sport.
- Dążenie do pozyskania środków zewnętrznych, które będą przeznaczone do uregulowania poprawnego działania kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej w obrębie naszego jeziora. Czyste jezioro, wizytówką Nowogardu.
- Nawiązanie współpracy z ościennymi Gminami w celu pozyskania środków unijnych na budowę sieci ścieżek rowerowych do ciekawych 
miejsc zlokalizowanych na terenie Gmin, nie zapominając o lokalnych potrzebach bezpiecznych szlaków komunikacyjnych. Współpraca dla 
dobra ogółu podstawą rozwoju i bezpieczeństwa.
- Dążenie do zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy, poprzez możliwość uczestniczenia w sprawowaniu władzy i podejmowaniu decyzji. 
Rozmawianie i wysłuchanie każdego, to moja dewiza życiowa, którą kieruję się od wielu lat. Chcę stworzyć „łącznik” w mojej osobie, który 
pozwoli Państwu mieć realny wpływ na kształt NASZEJ GMINY. Nic o Was bez Was!
Nie zmarnuj głosu! wybierz człowieka, który mieszka blisko Ciebie, który jest skuteczny w działaniu, kompetentny 
oraz chcący działać z ENERGIĄ! Serdecznie proszę o Twój głos - Krzysztof Mariusz Bosiacki.
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Lekarz, związany z nowogardzkim szpitalem i ratownictwem medycznym. Wieloletni radny Rady Po-
wiatu w Goleniowie.
Podstawy mojego programu wyborczego:
- Wykorzystanie wieloletniego doświadczenia z działalności samorządowej w Radzie Powiatu w Go-
leniowie dla wszelkich potrzeb mieszkańców mojego okręgu wyborczego i całego miasta Nowogard.
- Rzetelna informacja o bieżącej sytuacji w ochronie zdrowia w Polsce.
- Analiza i przedstawienie efektów działalności szpitala w Nowogardzie.
- Aktualna sytuacja w Ratownictwie Medycznym w Polsce.

- Zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Nowogardu w kontekście możliwości oferowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
- Stan ochrony zdrowia w Polsce na tle Europy i Świata.

Proszę o Pastwa głos!

Mam 61 lat, jestem szczęśliwą mężatką, mam dwóch synów. Z wykształcenia jestem nauczycielką wy-
chowania przedszkolnego, ponad 34 lata pracowałam w przedszkolu w Nowogardzie. Obecnie będąc na 
emeryturze, objęłam funkcję Przewodniczącej Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów i 
Inwalidów w Nowogardzie.
W związku z tym, że Rada Miasta ma realny wpływ na życie w naszym mieście,  dlatego jej uprawnie-
nia powinny być w pełni wykorzystywane. Praca na rzecz naszego Miasta i jego Mieszkańców będzie 
przynosić, efekty tylko wtedy, gdy osoby zasiadające w Radzie Miejskiej będą zgodnie współpracować.
Wszyscy stanowimy wspólnotę, dlatego Samorząd powinien realizować swoje działania, korzystając 
z wiedzy i doświadczenia mieszkańców naszego Miasta.
W Radzie Miasta chcę skoncentrować się na rozwiązywaniu spraw związanych z moim okręgiem jak

też z pełnioną przeze mnie zaszczytną funkcją. Zamierzam być w stałym kontakcie z mieszkańcami Nowogardu oraz członkami Związku.
  Będąc radną Rady Miasta w Nowogardzie chcę zrealizować następujące cele:
• zwiększenie potencjału organizacji pozarządowych poprzez integrację mieszkańców sołectw i Miasta,
• poprawienie jakości życia najbardziej potrzebujących poprzez walkę z wykluczeniem społecznym i współpracę z  organizacjami 
pozarządowymi zajmującymi się tymi osobami oraz ich problemami,
• uważam, że konieczne jest poprawienie infrastruktury miejskiej i modernizacja Placu Wolności,
• będę zabiegać o utworzenie stałego i odpowiedniego punktu spotkań dla seniorów i pracować nad utworzeniem Rady Seniorów, 
mającej na celu współpracę z Radą Miejską oraz rozszerzeniem programu „Senior”, którego celem będzie profilaktyka prozdrowotna 
osób starszych oraz ich aktywizacja w sferze turystyki, sportu i kultury,
• ponadto za ważną uważam promocję zdrowia, dostęp do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
• dołożę starań w celu zwiększenia integracji międzypokoleniowej.

„Człowiek jest najważniejszy!” Liczę na Państwa Poparcie!!
Renata Stasiak

Renata Stasiak
Kandydatka do Rady Miejskiej - okręg nr 1

Dorota Banasik
Kandydatka do Rady Miejskiej - okręg nr 1

Mam 45 lat. Ukończyłam wyższe studia na kierunku socjologia i pedagogika pracy. Mieszkam w Nowo-
gardzie od 13 lat. Prywatnie mam dorosłą córkę i pasję, która przerodziła się w mój wykonywany zawód.
Od 2006 roku prowadzę działalność gospodarczą w naszym Mieście. Jestem osobą ambitną i kreatywną. 
Lubię ludzi i lubię im pomagać. Od wielu lat często angażuję się w różnego rodzaju pomoc, a także we 
wszelkie akcje charytatywne.
Jako radna Rady Miejskiej chciałabym również wiele zrobić dla naszej Gminy. W swojej pracy zamierzam kierować się potrzebami 
wszystkich Mieszkańców, ale każdą sprawę chcę traktować indywidualnie. Moim celem jest konsekwencja w działaniu na każdym 
polu. Jestem otwarta i zmotywowana do wspólnej pracy z pozostałymi radnymi, aby nasze działania były w pełni efektywne. Naszej 
Gminie potrzebna jest teraz zgoda i jedność w osiąganiu konkretnych celów. Mieszkańcy powinni mieć poczucie, że ich problemy oraz 
wszelkie wnioski i uwagi, mają odbicie w realnym działaniu radnych. Stawiam na zgodę, kompromis, współpracę i efektywność.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ !

Wojciech Włodarczyk
Kandydat do Rady Miejskiej - okręg nr 1



Anna Łysiak
Kandydatka do Rady Miejskiej - okręg nr 2

Mam 52 lata. Jestem mężatką. Mam dwoje dzieci. Jestem bezpartyjna.
Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończyłam Instytut Kultury Fizycznej na Uniwer-
sytecie Szczecińskim oraz studia podyplomowe na kierunku Organizacja i Zarządzanie Oświa-
tą. Posiadam trzydziestoletni staż pracy na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego. Przez 
piętnaście lat pełniłam funkcję dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 
w Nowogardzie. Obecnie jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 
w Nowogardzie.
Jestem osobą odpowiedzialną, sprawiedliwą i uczciwą, potrafiącą konsekwentnie i skutecznie reali-
zować zadania i osiągać postawione sobie cele.
Od urodzenia mieszkam w Nowogardzie, więc dobrze znam problemy i potrzeby mieszkańców gminy. Swój program czerpię 
z tej wiedzy. Zadania priorytetowe to:
- pozyskiwanie  inwestorów w celu tworzenia nowych miejsc pracy i ochrona już istniejących;
- poprawa bezpieczeństwa publicznego – remonty i modernizacja ulic, chodników, oświetlenia;
- skuteczne pozyskiwanie i wykorzystywane środków Unii Europejskiej;
- tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych;
- wspieranie rozwoju klubów i sekcji sportowych, kół rozwijających zainteresowania i talenty dzieci i młodzieży;

- wsparcie dla seniorów;
- sprzeciw wobec prywatnych rozgrywek radnych kosztem interesów wszystkich mieszkańców.

ZGODA I ROZSĄDEK PONAD POLITYKĄ

Renata Piwowarczyk
Kandydatka do Rady Miejskiej - okręg nr 2
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Mam 48 lat. W wieku 10 lat wraz z rodzicami i rodzeństwem przyjechałam do Nowogardu i tu już zo-
stałam. Tu założyłam rodzinę. Jestem mamą dla trzech córek i babcią dla dwójki moich wnucząt. Jestem 
pracownikiem firmy IKEA w Goleniowie. Posiadam wykształcenie średnie.
Z zamiłowania jestem społeczniczką, dlatego wystartowałam w roku 2013 na przewodniczącą Rady 
Osiedla Bema i szczęśliwie tę funkcję 
dziś wypełniam.

Startując na radną Rady Miejskiej w Nowogardzie, chcę być przedstawi-
cielką tych, którym troska o nasze miasto i gminę są bliskie sercu. Bo tak 
naprawdę los nas samych leży w naszych rękach. Nikt niczego za nas nie 
zrobi.
Jeżeli Wasz głos ma być dobrze słyszalny, a przez to Wasze troski i pro-
blemy, to ja swym donośnym głosem Wam to gwarantuję!
Moim celem jako radnej będzie:
- dalsze promowanie gminy Nowogard jako miejsca przyjaznego 
inwestorom, a także turystom;
- walczyć w gminie i w powiecie o dofinansowanie remontów i przebu-
dowy dróg powiatowych i gminnych a w szczególności budowę ścieżki 
rowerowej od osiedla Bema do Miętna (a w miarę możliwości do kolej-
nych wiosek);
- podjęcie działań zmierzające do remontu dróg wewnętrznych i parkin-
gów na terenie osiedla Bema;
- dążenie do budowy chodnika przy Szkole Podstawowej nr 4 w Nowo-
gardzie;
- poprawa oświetlenia na przejściach dla pieszych;
- wdrożyć inicjatywę przyznawania: 600 zł dla każdej kobiety za 
nowonarodzone dziecko oraz 400 zł dla pracujących rodzin na każde 
dziecko w żłobku;
- aktywnie wspomagać sołectwa w dążeniu do budowy przyłączy 
gazowych oraz kanalizacyjnych.

„BYĆ SŁYSZANYM TAM, GDZIE NIKT WAS NIE SŁYSZY!”

Nasz kandydat do Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego

ZDZISŁAW GORAL
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Jacek Wierny
Kandydat do Rady Miejskiej - okręg nr 2
Mam 58 lat, żonaty, ojciec dwojga dorosłych dzieci i dziadek dwuletniego Antka. 
Nowogard jest moim rodzinnym miastem. Jestem absolwentem Akademii Rolniczej w Szczecinie. Przez 
16 lat pracowałem w Państwowych Gospodarstwach Rolnych na stanowiskach kierowniczych. Obecnie  
mam dużo czasu wolnego i dlatego chciałbym poświęcić go naszemu Miastu i jego mieszkańcom.
Wiem, że w wielu problemach będę mógł pomóc, ponieważ miałem zaszczyt pełnić funk-
cję radnego Rady Miasta w Nowogardzie w latach 80-tych. Chcę włączyć się aktywnie 
w promowanie naszego regionu, działać na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz popie-
rać wszystkie działania które są korzystne dla  Miasta i jego mieszkańców. Będę zabiegał
o wyremontowanie ulicy Wojska Polskiego, oraz uważam za zasadną i konieczną budowę nowego sta-
dionu w Nowogardzie.

Jeśli zdecydujecie się Państwo oddać na mnie głos, obiecuję, iż będę wspierał wszelkie inicjatywy i przedsięwzięcia zmierzające do 
poprawy jakości życia mieszkańców Nowogardu, oraz wyglądu naszego Miasta.

Każdego dnia jestem bliskoWas!

Jerzy Kubicki
Kandydat do Rady Miejskiej - okręg nr 3

Jerzy Kubicki, lat 59, żonaty, ojciec czwórki dorosłych dzieci, dziadek 5 wnuków.
Z zawodu stolarz i rolnik, prowadzę gospodarstwo rolne w miejscowości Karsk. Od dawna dzia-
łam społecznie: 16 lat pełnię funkcję sołtysa w sołectwie Karsk, pełniłem także zaszczytną funkcję 
Radnego Rady Miejskiej w Nowogardzie w latach 2006-2010 i 2010-2014. W 2005 r. za osiągnięcia 
w pracy społecznej na rzecz rozwoju gminy Nowogard zostałem uhonorowany Laurem Cisowym.
Przyczyniłem się do powstania następujących inwestycji:
- remontu świetlic wiejskich w Karsku, Orzechowie, Szczytnikach, Świerczewie, Sikorkach, Olchowie, Grabinie;
- przyznania funduszy na remont kościołów w Karsku, Olchowie, Orzechowie, Sikorkach;
- budowy drogi w Karsku oraz budowy chodnika w Karsku, Błotnie i Żabowie;
- budowy ścieżki rowerowej Nowogard – Olchowo oraz remontu boisk sportowych w Karsku, Łęgnie, Świerczewie;

- doprowadzeniu wody do Łęgna.
W pracy radnego pragnę poświęcić się dalszej działalności na rzecz mieszkańców wsi. 

Mirosława Cwajda
Kandydatka do Rady Miejskiej - okręg nr 3
Lat 67, mama 2 wspaniałych dzieci i babcia 2 wnuków.
Moja ścieżka zawodowa, to w większości praca w Stacji Nasienno Szkółkarskiej w Osowie.
Społecznie działam prawie od zawsze. Byłam sołtysem wsi Osowo w latach 2007-2011. Obecnie 
jestem radną Rady Miejskiej w Nowogardzie. Mam doświadczenie i wiedzę, znam zadania gminy. 
Wiem, co realnie można zrobić i skąd uzyskać pieniądze.
Mój największy sukces to zakup przez Gminę budynku i przeznaczenie go na tak potrzebną dla 
naszej społeczności świetlicę.

W mojej przyszłej działalności w Radzie chciałabym się skupić na:
- wyremontowaniu budynku świetlicy w Osowie oraz utworzeniu świetlic, placów zabaw i siłowni na świeżym powietrzu w sołectwach 
gdzie ich obecnie nie ma,
- budowie drogi Osowo-Bieńczyce oraz chodników w każdym sołectwie,
- poprawie warunków życia mieszkańców w każdym sołectwie poprzez rozbudowę oświetlenia, wodociągu i kanalizacji sanitarnej.

Szanowni wyborcy!
W przyszłej Radzie chcę reprezentować i dbać o interesy wszystkich Mieszkańców. Z uporem i skutecznością będę realizować wszyst-
kie punkty mojego – mam nadzieję i Waszego programu. Liczę na głosy i wsparcie Państwa, bo tylko razem możemy dokonać zmian.

Z poważaniem,
Mirosława Cwajda
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Tego jeszcze nie było...

Nasz kandydat na
burmistrza Nowogardu

ROBERT CZAPLA

Czy wyobrażacie sobie Państwo  kampanię wyborczą, 
w której członkowie jednego komitetu wyborczego śledzą, na-
gabują, przeszkadzająi straszą członków innego? Powiecie, że 
to niemożliwe?

A jednak. W takim właśnie skandalu wzięli udział B. Gała, 
M. Krata i J. Pawlak wobec osób z komitetu wyborczego SLD, 
które prezentowały program wyborczy w Kulicach.

Obrazuje to,  jak bardzo członkowie NOWEJ są zadufani w so-
bie, aroganccy i dążący do swoich celów brutalnymi metodami – 
bez względu na zdrowy rozsądek czy zasady społecznego współ-
życia, o dobrych manierach nawet nie wspominając – obiektem 
ich postępowania były bowiem kobiety.

Nie są to pierwsze wybory samorządowe, w których kandyda-
ci SLD prowadzą swoją kampanię bezpośrednio spotykając się 
z ludźmi, gdyż w przeciwieństwie do innych uważamy, że Wy-
borcy zasługują na coś więcej niż wywieszony baner czy plakat. 
Jak się okazuje, NOWA z Wyborcami nie ma o czym 
rozmawiać, pewnie dlatego, że jej osiągnięcia są tak 
niewielkie, że nie ma się czym pochwalić. Zamiast 
zatem zająć się swoją kampanią, skupia się na prze-
szkadzaniu innym, którzy dla odmiany zrobili dla 
naszego miasta wiele konkretnych rzeczy.

Takie uporczywe przeszkadzanie przez wspo-
mniany komitet w prowadzeniu kampanii wybor-
czej, jest nie tylko niewłaściwe, ale wręcz skanda-
liczne. 

W zwiazku z tym, że agresywne działania tych 
ludzi nie ustawały, a wręcz przybrały na sile, powia-
domiono o tym fakcie policję.  Dopiero po jej in-
terwencji przedstawicielki SLD mogły powrócić do 
rozmów z Mieszkańcami. 

Tego samego dnia Jowita Pawlak zamieściła na 
swoim profilu na Facebooku oświadczenie o treści:

„Szanowni Państwo w dniu dzisiejszym w miejscowo-
ści Kulice zostałam słownie zaatakowana przez Panią 
Anetę Rzeszot, która w towarzystwie mojej koleżanki 
Anety L. używała w moim kierunku niecenzuralnych 
słów, zarzucając mi obrażanie Burmistrza na spotka-
niach wiejskich, wykonywała obraźliwe gesty pukania 
w czoło. Nikogo nigdy nie obrażałam, a na zebraniach 
wiejskich informuję mieszkańców o faktach. Całą sy-
tuację nagrał i zarejestrował wideorejestrator w moim 
samochodzie. Zostałam również zaatakowana jako Rad-
na, w związku z powyższym jeśli nie zostanę publicznie 
przeproszona przez Panią Anetę Rzeszot za jej słowa 
w moim kierunku złożę oficjalne zawiadomienie do od-
powiednich organów jako atak na funkcjonariusza pu-
blicznego.”

Jak widać, w oświadczeniu podano bez skrępowa-
nia czyjeś dane osobowe, nie mówiąc już o narusze-
niu prawa do prywatności, gdyż to, co ktoś robi w 
wolnym czasie, nie jest sprawą Jowity Pawlak.

Skłoniło to jedną z w ten sposób opisanych osób 
do wystosowania do jego autorki własnego oświad-
czenia, które publikujemy poniżej:

„W związku ze skandalicznym zachowaniem Jowity 
Pawlak, która w swoim oświadczeniu w dniu 10.10.2018 
roku opublikowała na Facebooku moje dane personalne, 

a także udostępniła informację, gdzie przebywa-
łam w czasie wolnym i co robię, a także gdzie pra-
cuję, żądam natychmiastowego usunięcia tych 
informacji z oświadczenia, a także przeprosin. 

W przeciwnym razie wystąpię o ochronę moich dóbr osobistych do 
sądu. 

Skandalem jest, żeby osoba publiczna jaką jest radna Jowita Pawlak 
i będąc także kandydatem na burmistrza w taki sposób traktowała lu-
dzi, nie szanując ich prywatności i nie licząc się z niczym. Takie osoby 
nie powinny pełnić żadnych funkcji publicznych.”

Oświadczenie o podobnej treści złożyła również druga uczest-
niczka zajścia.

Reakcją Jowity Pawlak było usunięciez postu na Facebooku na-
zwiska jedynie jednej z wymienionych osób i zastąpienie go inicja-
łem. Nie zrobiła tego jednak w przypadku drugiej zaangażowanej 
w sprawę osoby.

Do czego jeszcze zdolni są ci ludzie? Nie wiadomo. My jednak 
wiemy jedno – nadal będziemy się spotykać w Wyborcami, pre-
zentować im nasz programi wsłuchiwać się w ich potrzeby, tak, 
jak to robiliśmy do tej pory.             

D.S.


