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Nasz Profil: W roku 2010 oraz 2014 
był Pan kandydatem w wyborach do 
Rady Gminy Nowogard z ramienia 
SLD. Wtedy nie udało się uzyskać man-
datu radnego. Gdzie tkwił błąd Pana 
zdaniem?

Jacek Jankowski: W roku 2010, uzy-
skałem 34 ważne głosóy w całym okręgu 
wiejskim. Jak dla mnie był to bardzo sła-
by wynik. Zmotywowało mnie to jednak 
do wytężonej pracy na rzecz lokalnej spo-
łeczności.

Start w roku 2014 był dla mnie dużym 
osiągnięciem - otrzymałem 147 głosów, 
jednak i tym razem nie wystarczyło to 
do uzyskania mandatu radnego. Progre-
sja jest więc dodatnia, myślę, że głównym 
problemem była niska frekwencja miesz-
kańców z mojej miejscowości co przeło-
żyło się na wygrana mojego konkurenta. 
Dodatkowo z informacji uzyskanych już 
po wyborach okazuje się, że wyborcy 
często sugerują się delikatnie mówiąc ni-
skimi pobudkami  oddając swój głos na 
danego kandydata.

N.P.: Czy zamierza Pan wystartować  
w wyborach w 2018 roku?

J.J.: Tak, planuję ubiegać się o mandat 
radnego Rady Miejskiej w Nowogardzie.

N.P.: Czy planuje Pan w dalszym ciągu 
ubiegać się o funkcję sołtysa Długołęki?

J.J.: Te wybory będą dopiero w przy-
szłym roku, a więc po samorządowych. 
Czy będę się ubiegać o kolejną kadencję 
sołtysa zależy od tego jak wysokie po-
parcie uzyskam w wyborach samorządo-
wych – jeśli będzie niskie, będę musiał 
rozważyć dalsze ubieganie się o funkcję 
sołtysa.

N.P.: Co zostało jeszcze do zrobienia 
w sołectwie?

J.J.: Pracy w sołectwie jest bardzo 
dużo. W tym roku planuję oprócz obec-
nie realizowanej inwestycji z programu 

PROW (moder-
nizacja świetlicy 
i budowa wjaz-
du)  wykonać 
utwardzanie te-
renu pod wiatę 
i namiot (kostka 
brukowa) oraz 
zbudować wiatę 
grillową. Wśród 
tych ważniej-
szych zadań 
na przyszłość 
wymienię kil-
ka przykładów: 
uporządkowa-

nie poboczy dróg (budowa chodników, 
naprawa nawierzchni drogowej) - jednak 
te zadnia są trudne, ponieważ prócz dro-
giw kierunku Sąpolnicy pozostałe są dro-
gami powiatowymi i to powiat powinien 
dać na to pieniądze. W tej sprawie skła-
dałem do Starosty Goleniowskiego pety-
cję w 2014 roku - niestety odpowiedź była 
wymijająca: „o rozważeniu ujęcia tego 
zadania w planach wieloletnich” i z tego 
co wiem budowy chodników w Długołę-
ce nie ma w tych planach. Czeka więc Nas 
trudna batalia  o te chodniki. Gdyby oka-
zało się, że tej sprawy nie uda się szybko 
załatwić to myślę o wykonaniu tymcza-
sowych utwardzeń poboczy. Ze względu 
na zły stan techniczny elementów placu 
zabaw przy świetlicy wiejskiej będzie on 
wymagał zakupu nowych elementów 
wyposażenia. Od jakiegoś czasu staram 
się o montaż 3 lamp oświetleniowych 
w Długołęce i myślę, że niedługo uda się 
mi to wykonać. Remontu a bardziej prze-
niesienia wymaga też przystanek autobu-
sowy – myślę tu o usytuowaniu nowego 
w okolicy szkoły podstawowej w Długo-
łęce i likwidacji starej bryły przystanku.

N.P.: Czy czuje się Pan osamotniony 
w pracach społecznych jako sołtys?

J.J.: Czasami tak, ale zawsze jest kilka 
osób, na które mogę liczyć w potrzebie 
i korzystając z okazji chciałbym im ser-
decznie podziękować.

N.P.: 19 lipca z Pańskiej inicjatywy 
przeprowadzono akcję „100 drzew na 
Stulecie Niepodległości”, która miała 
uczcić setną  rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Jak przebiegła ta 
akcja? Czy uważa Pan, że zakończyła się 
sukcesem?

J.J.: Akcja ta była zorganizowana ponie-
kąd spontanicznie. Od wczesnej wiosny 
dokonywałem sadzenia drzew i krzewów 
na terenie rekreacyjnym przy świetlicy 

i ze względów technicznych (konieczność 
przygotowania gruntu pod nasadzenia) 
kilkanaście zaplanowanych miejsc pod 
nasadzenia zostało ominiętych. Na dzień 
19 lipca spodziewałem się wizyty w Dłu-
gołęce Animatora społecznego ze Stowa-
rzyszenia LGD Szanse Bezdroży Gmin 
Powiatu Goleniowskiego, więc postano-
wiłem zorganizować właśnie w tym dniu 
jakieś wydarzenie i mając na uwadze 
obchodzona w tym roku rocznicę i tak 
zrodził się pomysł takiego właśnie wyda-
rzenia. Myślę, że była to doskonała okazja 
aby spotkać się przy ognisku z mieszkań-
cami, wspólnie odśpiewać hymn i posa-
dzić pamiątkowe drzewa. W wydarzeniu 
wzięli udział liczni mieszkańcy naszej 
wsi, a najbardziej zadowolone były dzieci 
i młodzież – mogły samodzielnie posa-
dzić swoje pierwsze w życiu drzewko.

N.P.: Jak wygląda Pańska współpraca 
z Burmistrzem?

J.J.: Osobiście jestem człowiekiem 
otwartym na współpracę dla dobra ogółu 
społeczeństwa, tak więc i tutaj nie mam 
żadnych uwag co do tej współpracy. Bur-
mistrz wspiera działania naszego Sołec-
twa i my odwzajemniamy się tym samym.

N.P.: Jak ocenia Pan pracę Burmi-
strza Roberta Czapli?

J.J.: Mogę ją ocenić pozytywnie, szcze-
gólnie jeśli chodzi o to co zadziało się 
w ostatnich dwóch kadencjach na tere-
nach wiejskich. Wcześniej, zanim Bur-
mistrzem został Robert Czapla „na wio-
skach” nie działo się praktycznie nic, 
a teraz każdy chyba widzi jak dużo zosta-
ło zrobione dla społeczności wiejskich.

N.P.: Kto i dlaczego powinien zostać 
Burmistrzem Nowogardu w kolejnej 
kadencji?

J.J.: Jestem już w takim wieku, że nie 
przepadam za zmianami, ponadto mamy 
wspólne plany z obecnym Burmistrzem 
na przyszłość skierowane na rozwój te-
renów wiejskich, dlatego Burmistrzem 
powinien zostać Robert Czapla.

N.P.: Czego możemy Panu życzyć 
jako sołtysowi Długołęki?

J.J.: Zdrowia oraz dużego poparcia lo-
kalnych społeczności w nadchodzących 
wyborach samorządowych.
N.P.: Dziękuję za udzielenie wywiadu.
(wywiad autoryzowany)

D.S.

Sołtys, który rozwija Długołękę
- wywiad z Jackiem Jankowskim
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PROGRAM WYBORCZY KANDYDATÓW SLD-LEWICA RAZEM 
DO RADY GMINY NOWOGARD NA LATA 2018-2023

Kandydaci do rady miejskiej z listy SLD Lewica Razem, proponują mieszkańcom gminy Nowogard program roz-
woju na najbliższą kadencję, oparty o dotychczasowe nasze doświadczenia w sprawowaniu władzy, a także bycia 
w opozycji. Przez ostatnie cztery lata byliśmy opozycją w stosunku do rządzącej w Radzie Miejskiej koalicji PiR/
PiS, WN, PSL i tzw. niezależnych. Przedstawialiśmy w tym czasie nasze pomysły i wnioski, których wykonanie 
lepiej wpłynęłyby na rozwój gospodarczy i społeczny gminy. Niestety dużej części wniosków nie brano pod uwa-
gę. Stąd też wiele ważnych zadań nie zostało zrealizowanych, takich jak: przebudowa Placu Wolności, budowa 
boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie miejskim, budowa parkingu przy ul. Leśnej. Ograniczano środki 
na remonty dróg w mieście i na wsiach, na promocję miasta i strefy ekonomicznej, która ma zasadniczy wpływ 
na tworzenie nowych miejsc pracy.

Rada Miejska kadencji 2014 - 2018 nie sprawdziła się. Blokowała cenne dla naszych mieszkańców inicjaty-
wy burmistrza Roberta Czapli. Jej działania były chaotyczne i niezrozumiałe dla mieszkańców. Dlatego też naj-
wyższy czas to zmienić! Dzisiaj gmina potrzebuje nowej wizji rozwoju. Potrzebuje nowych, dobrych pomysłów 
i skutecznej ich realizacji. Zapewnić to może tylko zgoda w radzie miejskiej, którą gwarantuje SLD Lewica Razem.

Kandydaci na radnych do Rady Miejskiej z listy SLD Lewica Razem, to ludzie kompetentni, uczciwi i prze-
widywalni. Dają Państwu gwarancję dobrego wykonania zadań, za które gmina odpowiada, w tym przede 
wszystkim skuteczną realizację wniosków mieszkańców miasta i wsi w następujących dziedzinach:

PRACA I ROZWÓJ GOSPODARCZY
- Kontynuowanie działań celem likwidacji bezrobocia oraz stabilizacji zatrudnienia i poprawy warunków 
pracy mieszkańców Nowogardu.
- Sprowadzenie kolejnych inwestorów do strefy ekonomicznej i utworzenie w strefie 700 miejsc pracy. 
W dalszej kolejności poszerzenie strefy o 100 hektarów i utworzenie dodatkowo 500 miejsc pracy.
- Pozyskiwanie nowych inwestorów dla gminy Nowogard oraz stymulowanie i pomoc w rozwoju już funk-
cjonującym firmom.

EDUKACJA, KULTURA I SPORT
- Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie miejskim.
- Budowa hali widowiskowo sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2.
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie.
- Modernizacja i remonty szkół i przedszkoli na terenie miasta i gminy Nowogard.
- Rozszerzenie zajęć pozalekcyjnych, w tym kulturalnych i sportowych prowadzonych przez Bibliotekę, No-
wogardzki Dom Kultury i organizacje pozarządowe, przy wsparciu z budżetu gminy Nowogard.
- Rozbudowa o II piętro Nowogardzkiego Domu Kultury i remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie.
- Ciągłe wzbogacanie gminnego kalendarza ogólnodostępnych imprez sportowych i kulturalnych.
- Wdrożenie Programu Budowy Ścieżek Rowerowych w mieście.
- Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego pomiędzy ulicami Warszawską, Zamkową i Kowalską.

Szanowni Państwo!

  Poniżej znajdą Państwo nasz program wyborczy do Rady Miejskiej i Rady 
Powiatu w Goleniowie. Jest to program ambitny, ale możliwy do zrealizowa-
nia, który zapewni naszej gminie dalszy dynamiczny rozwój i w którym stara-
liśmy się uwzględnić wszelkie zgłoszone nam przez Państwa potrzeby. 
Dwie ostatnie kadencje pokazały, że nasze obietnice wyborcze traktujemy po-
ważnie. Ten program również zrealizujemy, jeśli pozwolicie nam na to, odda-
jąc na nas swój głos w niedzielnych wyborach. 

Z wyrazami szacunku,
Robert Czapla
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ZDROWA I BEZPIECZNA RODZINA
Dalszy rozwój nowogardzkiego szpitala poprzez:
- poprawę warunków pobytu pacjentów w szpitalu,
- zakupy nowoczesnego sprzętu medycznego celem podwyższenia standardów świadczonych usług medycznych,
- ocieplenie „starej” bryły budynku szpitala oraz budynku laboratorium.
- 600 zł dla każdej kobiety za nowonarodzone dziecko.
- 400 zł wsparcia dla pracujących rodzin na każde dziecko w żłobku.
- Dofinansowanie do programu In vitro.
- Objęcie bezpłatnymi badaniami stomatologicznymi uczniów szkół gminnych.
- Utworzenie publicznego żłobka na terenie Nowogardu.
- Wspieranie policji i straży pożarnej celem poprawy spokoju i bezpieczeństwa mieszkańców gminy Nowogard.
- Objęcie seniorów w wieku 65+ bezpłatnymi szczepieniami przeciw grypie.
- Powołanie rady seniorów.
- Dofinansowanie 50 % do imprez kulturalnych organizowanych przez Nowogardzki Dom Kultury dla seniorów.

ROZWÓJ TERENÓW MIEJSKICH
- Kompleksowa przebudowa Placu Wolności i dostosowanie go do obecnych standardów.
- Budowa 200 nowych mieszkań.
- Remont dróg gminnych i powiatowych, między innymi: ul. Wojska Polskiego, 15 Lutego, Młynarskiej, 
Żeromskiego, Waryńskiego, Leśnej, Roosvelta, Nadtorowej.
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, między innymi w ulicy Asnyka i na osiedlu domów 
„Za Orlikiem”.
- Uzbrajanie kolejnych terenów pod budowę domków jednorodzinnych.
- Modernizacja i remont kanalizacji deszczowej w mieście i ostateczna likwidacja problemu wylewania ście-
ków nad jeziorem.
- Budowa kolejnych parkingów w tym: przy ulicy Leśnej na osiedlu Gen. Bema, przy działkach ogrodowych 
na ul. 3 Maja, 15 Lutego, Mickiewicza i Cmentarnej.
- Budowa chodnika na ul. 15 Lutego.
- Budowała łącznika ul. Dworcowej i 700 Lecia.
- Kontynuowanie działań związanych z oczyszczaniem wód nowogardzkiego jeziora.
- Budowa dwóch dodatkowych Skate Parków w Nowogardzie (np. Osiedle Radosław).
- Troska o zwierzęta domowe, m.in. darmowa sterylizacja psów i kotów oraz zacieśnienie współpracy ze 
schroniskiem w Sosnowicach.

ROZWÓJ TERENÓW WIEJSKICH
- W każdym sołectwie świetlica, plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu.
- Opracowanie i wdrożenie w życie Planu Budowy i Remontów wszystkich dróg i chodników na terenach 
wiejskich na lata 2018 - 2023
- Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców w każdym sołectwie poprzez rozbudowę oświe-
tlenia, wodociągu i kanalizacji ściekowej.
- Budowa ścieżek rowerowych m.in. do Długołęki i na trasie Nowogard - Słajsino.
- Remonty boisk sportowych na terenach wiejskich.
- Remonty remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Nowogard.
- Utworzenie filii biblioteki w Osowie i Wyszomierzu.
- Zakup wozu strażackiego dla OSP w Osowie.
Szanowni Państwo,

Kandydaci startujący z listy SLD Lewica Razem są potrzebni gminie. Mamy możliwości i siły aby wiele zro-
bić dla naszej społeczności współpracując z wybranym przez mieszkańców Burmistrzem. Przez ostatnie dwie 
kadencje dla gminy Nowogard Burmistrz Robert Czapla pozyskał pieniądze zewnętrzne w wysokości blisko 23 
milionów złotych. Dzięki temu udało się wiele zrobić. W zbliżającej się kadencji będziemy dążyć do pozyskiwa-
nia kolejnych pieniędzy z Unii Europejskiej i innych źródeł.

Zadania jakie chcemy na siebie przyjąć będziemy realizować razem z innymi radnymi bez podziałów perso-
nalnych, sporów i konfliktów, z myślą o zrównoważonym rozwoju gminy Nowogard. W samorządach zawsze 
byliśmy, jesteśmy i będziemy blisko ludzi i dla ludzi.

 Głosując na naszych kandydatów macie Państwo pewność, że Was nie zawiedziemy 
 i dotrzymamy przyjętych zobowiązań.
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PROGRAM WYBORCZY KANDYDATÓW KKW SLD LEWICA RAZEM 
DO RADY POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2018-2023

Kandydaci do powiatu z listy KKW SLD Lewica Razem proponują mieszkańcom gminy Nowogard, OKRĘG 
WYBORCZY Nr 2, program rozwoju na najbliższe 5 lat, oparty o dotychczasowe nasze doświadczenia w spra-
wowaniu władzy, a także bycia w opozycji. Przez ostatnie trzy kadencje byliśmy konstruktywną opozycją w 
stosunku do rządzącej powiatem koalicji PO-PSL. Przedstawialiśmy, w tym czasie nasze pomysły i wnioski, 
których wykonanie wpływałyby na lepszy rozwój powiatu i gmin. Niestety nie zawsze brano je pod uwagę. Stąd 
też, dużo ważnych zadań nie zostało zrealizowanych.

Powiat ani złotówki nie dołożył do modernizacji i wyposażenia nowogardzkiego szpitala, drogi i ulice powia-
towe w mieście i na wsi są w większości w opłakanym stanie, a po niektórych nie da się już bezpiecznie jeŹdzić, 
biurowiec po byłym Hotelu ,,Cisy” na Placu Wolności, w którym mają siedzibę filie powiatowych jednostek 
organizacyjnych, od lat straszy swoim wyglądem gości i mieszkańców miasta. Najwyższy czas to zmienić! Dzi-
siaj powiat potrzebuje dobrych pomysłów i aktywnej ich realizacji. Nowogard potrzebuje zaś doświadczonych, 
rozważnych i skutecznych radnych do reprezentowania interesów gminy w powiecie.

ROZWÓJ GOSPODARCZY I PRACA
1.  Zwiększanie w kolejnych budżetach powiatowych pieniędzy na inwestycje dla Nowogardu i pozostałych 

gmin, z uwzględnieniem pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa i Unii Euro-
pejskiej.Powiat to nie tylko Goleniów. Wykonanie termomodernizacji i remontów obiektów powiatowych 
w Nowogardzie i dostosowania ich dla osób niepełnosprawnych (m.in. LO nr 1, DPS-y, Poradnia Psycho-
logiczno - Pedagogiczna, ZSP). Przystąpienie do modernizacji powiatowego biurowca, po byłym hotelu 
„Cisy”. Przy współpracy z gminą Nowogard, prowadzenie remontów i modernizacji dróg i ulic powiatowych 
m.in: 15 lutego, Wojska Polskiego, Mickiewicza, Młynarska, Żeromskiego i Cmentarna w Nowogardzie.

2. Uruchomienie sprawnej obsługi inwestorów zamierzających budować nowe zakłady z uwzględnieniem 
nowo utworzonej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Nowogardzie, zapewniających obsługę mieszkańców 
gminy Nowogard.

3. Powiatowy Urząd Pracy instytucją wspierającą przedsiębiorców i osoby bezrobotne w tworzeniu no-
wych miejsc pracy i godziwego za nią wynagrodzenia oraz pozyskiwania, szkolenia i przygotowania pracow-
ników dla potrzeb powiatowego rynku pracy. Utrzymanie w Nowogardzie siedzib wszystkich dotychczas 
działających instytucji państwowych (ARiMR, ANR) i filii jednostek organizacyjnych powiatu m. in. (Wydz. 
Kom, PUP, Pow. Lekarz Wet., Szkoły Muzycznej I Stopnia).

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA
4. Pozyskanie pieniędzy na doposażenie nowogardzkiego szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny. Zwięk-

szenie w Nowogardzie, dostępności do usług z zakresu rehabilitacji i fizykoterapii, w ramach oświadczeñ 
NFZ. Zapewnienie pomocy i wsparcia dla ludzi i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i osób niepeł-
nosprawnych. Tworzenie nowych rodzin zastêpczych i rodzinnych domów dziecka dla dzieci opuszczonych 
i pozbawionych opieki rodziców.

EDUKACJA, KULTURA, SPORT, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
5. Wzmocnienie wsparcia instytucji kultury, kultury fizycznej i turystyki w upowszechnianiu kultury, 

sportu masowego dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzenie dalszych działań na rzecz wyposażenia szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez powiat, w nowoczesny sprzęt i programy kompute-
rowe oraz pomoce dydaktyczne do nauki przedmiotów ogólnych i zawodowych.

6. Wspieranie finansowe organizacji pozarządowych w realizacji ich zadań statutowych o charakterze po-
nadgminnym oraz zapewnienie im pomocy prawnej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
7. Zapewnienie środków na zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji oraz Państwowej i Ochotniczej Straży 

Pożarnej, celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. 
Kandydaci startujący z listy KKW SLD Lewica Razem to mocny głos za Nowogardem. Zadania jakie chcemy 

na siebie przyjąć, będziemy realizować razem z innymi radnymi, bez podziałów personalnych i sporów, z myślą 
o zrównoważonym rozwoju gminy Nowogard w powiecie goleniowskim.
W samorządach zawsze byliśmy, jesteśmy i będziemy blisko ludzi i dla ludzi. Głosujcie Państwo na naszych 

kandydatów 21 października 2018 roku. Nie zawiedziemy Was. Dotrzymamy przyjętych zobowiązań.
,,Silny samorząd, demokratyczna Polska”
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My, sołtysi ziemi nowogardzkiej
pozytywnie oceniamy upływającą kadencję pod rządami burmistrza Roberta Czapli. Wykazał się on równą 

dbałością o mieszkańców wsi jak i miasta. Jego praca zmierzała do zapewnienia każdemu mieszkańcowi jak 
najlepszej obsługi ze strony administracji gminnej. W tym czasie wieś bardzo mocno zmieniła się na lepsze. 
Wyremontowano kolejne świetlice i rozpoczęto budowę nowych, tam, gdzie dotychczas ich nie było. Cały czas 
powstają place zabaw i siłownie na świeżym powietrzu. Remontowane są drogi, budowane jest oświetlenie, ka-
nalizacja sanitarna i sieć wodociągowa. 37 sołectw naszej gminy otrzymuje co roku do swojej dyspozycji ponad 
pół miliona złotych. Jest to przykład na to, że burmistrz Robert Czapla konsekwentnie realizuje swój program, 
zapewniając rozwój gospodarczy i społeczny całej gminy.

 Zwracamy, się z uprzejmą prośbą do Ciebie, Mieszkańcu Wsi
o oddanie swojego głosu na Roberta Czaplę, kandydata na burmistrza w kadencji 2018-2023, podczas zbli-
żających się wyborów samorządowych 21 października 2018 roku. Nie daj się zwieść obietnicom innych kan-
dydatów! Robert Czapla pokazał w upływającej kadencji, że jest najlepszym burmistrzem spośród wszystkich, 
którzy dotychczas pełnili swoje stanowisko w naszej gminie. Pozwólmy mu kontynuować modernizację gminy 
w następującej kadencji.

W niedzielę 21 października zagłosuj na Roberta Czaplę!
Jolanta Bednarek - Strzelewo

Krystyna Maciejewska - Boguszyce 
Elżbieta Laskowska - Olchowo
Anna Rakowska - Krasnołęka

Janusz Kozieł - Żabowo
Marcin Sobczak - Brzozowo
Izabela Gutowska - Żabówko
Dorota Dendał - Konarzewo
Aneta Kaczmarek - Jarchlino

Krzysztof Kania - Kulice

Marian Białczak - Orzechowo
Adam Orpel - Wołowiec

Zbigniew Florkowski - Dąbrowa
Urszula Armata - Świerczewo
Krzysztof Feliksiak - Trzechel

Danuta Nowak - Błotno
Małgorzata Kubiak - Sikorki

Agnieszka Paradowska - Grabin
Jerzy Kubicki - Karsk

Jacek Jankowski - Długołęka

Anna Korchut - Miętno
Łukasz Tracz - Lestkowo

Władysława Klusaczyk - Wierzchy
Krzysztof Bernach - Maszkowo

Ewa Grygowska - Sąpolnica
Rafał Żurek - Bieniczki

Józef Włochowicz - Łęgno
Andżelika Saja - Wojcieszyn

Borowiecka Barbara - Ostrzyca
Zenon Kołecki - Czermnica

Sołtysi popierają Roberta Czaplę

Lokale wyborcze w Nowogardzie:
1. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Bohaterów Warszawy 78:
Ul. Bohaterów Warszawy, Gryfitów, Jana Pawła II, Krótka, Księcia Raci-
bora I, Łąkowa, Radosława, Światowida.
2. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Stefana Żeromskiego 3:
Ul. 15 Lutego, Adama Asnyka, Księcia Józefa Poniatowskiego, Kwietniowa, 
Ogrodowa.
3. Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 2a:
Ul. Cmentarna, Rtm. W. Pileckiego, Jana Kasprowicza, Jana Kochanowskiego, 
Magazynowa, Adama Mickiewicza, Młynarska, Nadtorowa, Polna, Mikoła-
ja Reja, Władysława Reymonta, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, 
Wartcka, Zaciszna, Stefana Żeromskiego.
4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ul. Bat. Chłopskich 3: 
Ul. 3 Maja, 700 lecia od nr 5 do nr 22, Batalionów Chłopskich, Dworcowa, Fa-
bryczna, Górna, Kazimierza Wielkiego, Jana Kilińskiego, Pocztowa, Stanisława 
Rzeszowskiego, Ludwika Waryńskiego, Zielona.
5. Nowogardzki Dom Kultury, ul. Plac Wolności 7:
Ul. 700-lecia numer 4 i od nr 23 do 27, 5 Marca, Bankowa, Stefana Czarnieckie-
go, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Lutyków, Osiedlowa, Plac Wolności, Sądowa, 
Warszawska, Pustaæ.
6. Przedszkole Miejskie nr 4 ul. Tadeusza Kościuszki 3:
Ul. Blacharska, Brzozowa, Bartosza Głowackiego, Dębowa, Stefana Grota-Ro-
weckiego, Jesionowa, Jodłowa, Tadeusza Kościuszki, Kosynierów, Lipowa, Ma-
cieja Rataja, Plac Szarych Szeregów, Plac Ofiar Katynia, Racławicka, Teodora 
Roosevelta, Gen. Władysława Sikorskiego, Stolarska, Słoneczna, Szkolna, Świer-
kowa, Topolowa, Wiejska, Zamkowa.

7. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wojska Polskiego 6:
Armii Krajowej, Jarosława Dąbrowskiego, Gen. Leopolda Okulickiego, Kościel-
na, Kowalska, Luboszan, Marsz. Józefa Piłsudskiego, Monte Cassino, Promenada, 
Romualda Traugutta, Smu¿yny, Wileńska, Wojska Polskiego.
8. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Gen. Józefa Bema 41:
Gen. Józefa Bema, Leśna, Cypriana Kamila Norwida, Stanisława Staszica, Gen. 
Józefa Wybickiego.

Lokale wyborcze na terenie wiejskim:
9. Szkoła Podstawowa w Długołęce
Miejscowości: Długołęka, Gardna, Krasnołęka, Miękkie, Nowe Wyszomierki, 
Stare Wyszomierki, Olchowo, Radłowo, Sieciechowo, Sąpolnica, Starogoszcz, 
Wyszomierz.
10. Szkoła Podstawowa w Wierzbięcine
Miejscowości: Bieniczki, Bieńczyce, Bromierz, Kulice, Osowo, Ostrzyca, Sąpole, 
Słajsino, Wierzbięcin.
11. Szkoła Podstawowa w Żabowie
Miejscowości: Boguszyce, Brzozowo, Jarchlino, Konarzewo, Maszkowo, Wojcie-
szyn, Żabowo, Żabówko.
12. Szkoła Podstawowa w Orzechowie
Obejmuje miejscowości: Drzysław, Glicko, Lestkowo, Miętno, Orzechowo, 
Orzesze, Otręby, Struga, Szczytniki, Wierzchy, Wołowiec, Zagórz, Zatocze, Zby-
szewiec.
13. Szkoła Podstawowa w Strzelewie
Obejmuje miejscowości: Czermnica, Płotkowo, Strzelewo, Suchy Las, Świerczewo.
14. Szkoła Podstawowa w Błotnie
Obejmuje miejscowości: Błotno, Błotny Młyn, Bochlin, Dąbrowa Nowogardzka, 
Dobroszyn, Grabin, Karsk, Łęgno,

Gdzie głosować?



Przedstawiamy naszych kandydatów
Szanowni Państwo,
Jestem emerytowanym generałem Wojska Polskiego. Urodziłem się na tej ziemi i tu, po 40 latach 
„żołnierskiej tułaczki” powróciłem. Od 5 lat mieszkam w Nowogardzie. W wyborach samorzą-
dowych kandyduję do Sejmiku województwa. Kandyduję tam, bo samorząd to przede wszyst-
kim codzienna działalność w interesie ludzi, a dewiza  „Dobro ludzi prawem najwyższym”, jest 
dla mnie myślą przewodnią.
Niepokoi mnie los ludzi służb mundurowych, skrzywdzonych przez nieludzką usta-
wę represyjną, która obniżyła lub pozbawiła ich rent i emerytur, środków do życia.                                                                                                                                           

Istotnym w życiu mieszkańców jest bezpieczeństwo publiczne, które zapewniają nam służby mundurowe jak: wojsko, którego jeszcze 
trochę pozostało w naszym regionie, jak policja, straż graniczna, straż pożarna i inne. Samorząd powinien współdziałać z nimi w tym 
zakresie, a ja ze służbami mundurowymi mam dobry kontakt.  
Przez lata pracy z ludźmi wykuwały się we mnie takie cechy charakteru jak: odwaga i zdecydowanie, dokładność, sumienność i praw-
domówność.  Nie wymyśliłem ich teraz, na czas kampanii wyborczej, ale wybrałem je z opinii służbowych, pisanych o mnie przez 
moich przełożonych na przestrzeni lat. Ja, po prostu, taki jestem.

Szanowny Wyborco!
Służba wojskowa to ciągła (24/7) praca z ludźmi, z różnymi ludźmi. Zawsze starałem się aby ich służba i praca nie były przymusem 
i tylko na rozkaz, bo nie dałoby się funkcjonować normalnie, jak w państwie cywilizowanym. Starałem się, by mieli z tego pełną sa-
tysfakcję. Wydaje mi się, że wiele dobrych cech wyniosłem to z domu, ale życie i doświadczenie dużo mnie nauczyły - ludzi trzeba 
szanować, ludzi trzeba lubić. Czasy się zmieniają. Społeczeństwo nasze, jak nigdy, zostało dzisiaj podzielone przez obecne władze.  
Albert Einstein powiedział: „ Państwo jest dla człowieka, a nie człowiek dla państwa… To państwo powinno być naszym sługą, a nie 
my jego niewolnikami”.     
 
Nie obawiaj się Wyborco, że Lewica pozbawi Twoich dzieci 500+ i innych dodatków socjalnych, bo one już dawno się im należały. 
Lewica jeszcze bardziej będzie Was wspierać.  Jednak musisz wiedzieć i to, że państwo niczego nie daje za darmo, bo niczego nie ma. 
Rząd nie ma własnych pieniędzy. Ty, ja i my wszyscy na to płacimy. 
1. Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa, komfortu życia codziennego, opieki zdrowotnej, dobrych warunków edukacji, nauki 
i rozwoju zawodowego;
2.  Odtworzenie przemysłu, rozwój transportu, logistyki morskiej i usług;                                                                                        
3.  Przywrócenie seniorom godności, bezpieczeństwa i radości życia; 
4.  Stworzenie marki turystycznej województwa, wsparcie dla obszarów rolniczych oraz działania na rzecz ochrony środowiska.

Zdzisław Goral
Kandydat do Sejmiku Województwa

Ewa Żylak
Kandydatka do Rady Powiatu

Jestem szczęśliwą żoną, matką 2 synów i babcią. Od 30 lat pracuję jako nauczyciel, obecnie w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, w której od września 2018 roku pełnię funkcję dyrektora. Dobro 
dzieci i ich edukacja jest dla mnie priorytetem. Dla mnie jako mieszkanki Nowogardu bardzo ważny 
jest rozwój miasta i poprawa jakości życia jego mieszkańców.
W przyszłej Radzie Powiatu będę chciała zwrócić uwagę na:
- wspieranie działań szpitala w Nowogardzie i Goleniowie w dążeniu do osiągnięcia wymaganych stan-
dardów, zapewniających mieszkańcom odpowiednie warunki pobytu, opieki i leczenia;
- utrzymanie i doskonalenie systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu;
- pozyskanie i wykorzystanie środków zewnętrznych na inwestycje drogowe;
- działanie na rzecz przebudowy dróg powiatowych oraz chodników przy tych drogach, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- wypracowanie ujednoliconego systemu certyfikacji inwestycji oraz ulg dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy;
- wspieranie inicjatyw emerytów, rencistów, osób starszych i samotnych;
Jednak szczególną uwagę chciałabym poświęcić zadaniom takim jak:
- tworzenie nowych kierunków nauki, zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy;
- zwiększenie nakładów na oświatę;
- wspieranie różnych organizacji pozarządowych w zakresie sportu, kultury, edukacji, turystyki i innych o zasięgu gminnym i powiatowym;
- zabieganie o stałą, efektywną współpracę organów Powiatu z Gminami w realizacji wspólnych zadań.

Zwracam się z prośbą o oddanie na mnie swojego głosu.
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Mieszkam w naszej gminie od 40 lat. Miłość i przywiązanie do przepięknej okolicy nie pozwoliło mi  na 
wyjazd z naszego miasta.
Ukończyłam:
Studia Licencjackie - kierunek Pedagogiczny – specjalność Terapia i Diagnoza Pedagogiczna. 
Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Szczecinie
Studia Podyplomowe - Zarządzanie Instytucjami Pomocy Społecznej.
Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – I i II stopień.
Specjalizację I stopnia w zakresie pracy socjalnej.
Zawodowe studium Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie.
Za dotychczasową pracę dostałam nagrodę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie za reali-

zację projektu „Lider Profilaktyki”.
Jestem konsekwentna i pracowita. Już w dzieciństwie podjęłam decyzje ze moje życie będzie związane z pracą na rzecz innych Dziś 
konsekwentnie i  z  uporem wbrew przeciwnością losu to realizuję. Posiadam bogate doświadczenie zawodowe. Obecnie jestem kie-
rownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie Moje cele :
1. Udzielać poparcia wszelkim inicjatywom mającym na celu pozyskania przez Powiat jak najwięcej środków zewnętrznych i wyko-
rzystanie ich do realizacji zadań Powiatu, w zakresie wsparcia edukacji publicznej, poprawy infrastruktury drogowej oraz wsparcia 
osób niepełnosprawnych i seniorów.
2. Popierać szeroką współpracę Powiatu z organizacjami pozarządowymi w zakresie powierzania im do wykonania zadań publicznych 
Powiatu.
3. Poprawić stan bezpieczeństwa publicznego poprzez dofinansowanie służb odpowiedzialnych za ochronę życia i zdrowia mieszkańców 
Powiatu.
4. Usprawnić obsługę interesantów w zakresie spraw załatwianych w starostwie.
5. Dostosowywać ofertę edukacyjną szkół powiatowych, w tym szkół zawodowych, do rynku pracy oraz wspieranie uzdolnionej młodzieży.                         
6. Wspierać najciekawsze inicjatywy obywatelskie.
7. Stwarzać najlepsze warunki dla rozwoju przedsiębiorczości.
Zamierzam szczególnie zwrócić uwagę na sprawy edukacji, pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych, w tym pomocy 
w integracji ze środowiskiem osób mających trudności z przystosowaniem się do życia i kultury.

Jestem gotowa podjąć to wyzwanie !

Dorota Maślana
Kandydatka do Rady Powiatu

Bogdan Sobolewski
Kandydat do Rady Powiatu

Mam 53 lata. Od 26 lat mieszkam w Nowogardzie, jestem żonaty, mam dwoje dzieci. Absolwent Akademii 
Wychowania Fizycznego w Poznaniu o specjalności nauczycielskiej.
O sobie mówi:
Pracowałem w swojej karierze zawodowej, w różnych typach szkół. Na początku w Zespole Szkół Łączności 
w Szczecinie, następnie w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie, Gimnazjum nr 3 i ponownie w wyni-
ku reformy oświaty w SP 4. W Szczecinie byłem trenerem l ligowej drużyny ,,Stal Stocznia” w tenisie stołowym, następnie trenerem 
piłki nożnej w LKS ,,Pomorzanin” Nowogard. Wielu moich uczniów zdobywało i zdobywa bardzo dobre wyniki w sporcie zarówno 
na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Jestem członkiem ZNP w Nowogardzie. Aktywnie działam w związku, będąc członkiem 
Zarządu Oddziału od pięciu kadencji. Angażuję się też w pokonywaniu przeszkód oraz rozwiązywaniu trudnych problemów oświato-
wych i związkowych. Swoje doświadczenie, profesjonalizm i poczucie odpowiedzialności chciałbym wykorzystać jako radny powiatu 
na rzecz oświaty, rozwoju naszego miasta i jego mieszkańców.
Mój program wyborczy:
- poprawa infrastruktury oświatowej,
- budowa boisk wielofunkcyjnych na terenach wiejskich,
- budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną trawą na terenie LKS Pomorzanin oraz hali widowiskowo sportowej przy SP nr 2,
- poprawa nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Nowogard,
- dalsza rozbudowa strefy ekonomicznej, stworzenie na jej terenie parku przemysłowego i uruchomienie nowych miejsc pracy,
- zwiększenie w Nowogardzie, dostępności do usług  z zakresu rehabilitacji i fizykoterapii, w  ramach świadczeń NFZ .
- kontynuacja pozyskiwania środków finansowych dla gminy Nowogard z Unii Europejskiej.

Jeżeli państwo zdecydują się oddać na mnie głos w wyborach samorządowych 
będę swoją misję wypełniać sumiennie i z pełną odpowiedzialnością.
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Lat 35, wykształcenie wyższe, absolwent Logistyki w Biznesie na Uniwersytecie Szczecińskim, Przewod-
niczący Rady Bursy Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie, Członek Rady Studenckiej, Radny VII 
kadencji Rady Miejskiej w Nowogardzie. Sumienny, odpowiedzialny, szczęśliwy mąż i ojciec,
Obecnie wykonuję obowiązki Dyrektora Zarządzającego w firmie logistycznej zajmującej się transpor-
tem krajowym i międzynarodowym. Posiadam ponad 14 letnie doświadczenie w branży logistycznej 
i zarządczej. 
W Nowogardzie mieszkam od urodzenia i znam większość problemów z jakimi borykają się mieszkańcy 
naszego Miasta.
Jako radny będę wspierał:

- kontynuowanie działań likwidacji bezrobocia oraz stabilizacji zatrudnienia i poprawy warunków pracy mieszkańców Nowogardu,
- poprawianie oświetlenia ulic oraz przejść dla pieszych,
- pozyskiwanie nowych inwestorów dla gminy Nowogard  oraz stymulowanie i pomoc w rozwoju już funkcjonującym przedsiębiorstwom,
- budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie miejskim,
- wdrożenie Programu Budowy Ścieżek Rowerowych w mieście,
- wybudowanie wybiegu dla zwierząt,
- ocieplenie „starej” części budynku szpitala oraz budynku laboratorium,
- utworzenie publicznego żłobka na terenie Nowogardu.

Dawid Jurczyk
Kandydat do Rady Miejskiej - okręg nr 1

Mam 32 lata i od urodzenia mieszkam w Nowogardzie. Ukończyłam Wyższą Szkołę Administracji Pu-
blicznej w Szczecinie. Obecnie kończę studia podyplomowe w zakresie Ochrony Danych Osobowych. 
Na co dzień jestem pracownikiem administracyjnym oraz mamą wspaniałej i spontanicznej 11 latki. 
Najważniejsze są dla mnie wartości, które wyniosłam z rodzinnego domu takie jak uczciwość, zaufanie, 
równość, zgoda, oraz konsekwencja.
Zdecydowałam się kandydować do Rady Miejskiej, bo moją motywacją jest chęć pracy na rzecz miasta 
i jego Mieszkańców poza podziałami – tylko wspólne działanie przyniesie pożądane rezultaty. Dostrze-
gam potrzebę zmiany i potrafię do niej doprowadzić. Mam mnóstwo energii. Chcę przywrócenia idei 
samorządu tj. rzeczowej debaty i merytorycznych dyskusji. U nas idea ta została zatracona.
Potrafię słuchać ludzi. Uważam, że jako radna jestem w stanie wiele zrobić przy współpracy z pozosta-
łymi radnymi. Dlatego radni powinni porozumieć się dla realizacji wspólnych celów. Zgoda buduje, a niezgoda hamuje rozwój naszej 
gminy.
Zamierzam wprowadzić dyżury radnych. Każdy mieszkaniec gminy Nowogard będzie mógł przyjść i zgłosić swój problem a zatem 
decydować o naszym mieście. Działając wspólnie, ze szczególnym uwzględnieniem głosów Mieszkańców, możemy dużo więcej dla 
wspólnego dobra.
Rozwój Nowogardu powinien być zwrócony ku potrzebom naszych Mieszkańców, oparty na inwestycjach, pozyskiwaniu środków 
unijnych, promowaniu lokalnej przedsiębiorczości, wspieraniu organizacji pozarządowych. 
Jako Twój kandydat w Radzie Miejskiej zamierzam m. in.:
- wprowadzić dyżury dla radnych,
- dążyć do budowy hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2,
- rozszerzyć zajęcia pozalekcyjne o naukę pierwszej pomocy,
- wspierać budowę nowych mieszkań komunalnych,
- zadbać o infrastrukturę drogową w tym dążyć do wybudowana chodnika na ul. 15-go Lutego (do wysokości budynków komunal-
nych) oraz do wyremontowania ul. Nadtorowej z budową miejsc parkingowych,
- doprowadzić do remontu kanalizacji w mieście i ostatecznie zlikwidować problem wylewania ścieków nad jeziorem 
- zwiększyć ilość przystanków komunikacji miejskiej (w tym o przystanek na ulicy Mickiewicza),
- poprzeć inicjatywy wsparcia: 600 zł dla każdej kobiety za nowonarodzone dziecko oraz 400 zł wsparcia dla pracujących rodzin na 
każde dziecko w żłobku,
- wspierać organizacje charytatywne w Nowogardzie
Ponadto zamierzam realizować program SLD – Lewica Razem dla miasta i gminy Nowogard. Uważam, że jest to program dla Miesz-
kańców i godny realizacji.

Szanowny Wyborco!
Wiem, że podejmiesz odpowiednią decyzję - głos oddany na mnie to głos dobrze oddany! 

Razem możemy dużo więcej.
Ostatnia na liście, ale najbliżej Ciebie!

Marta Pińkowska
Kandydatka do Rady Miejskiej - okręg nr 1



Nazywam się Olga Tomków , mam 29 lat i ubiegam się o mandat Radnej Gminy Nowogard.
Od urodzenia mieszkam w Nowogardzie, gdzie prowadzę własną działalność gospodarczą. W 2015 roku uru-
chomiłam gabinet kosmetyczno – podologiczny, a także jestem współwłaścicielką Centrum Sportów ProFit.
Kandyduję, ponieważ chcę się przyczynić do poprawy jakości i poziomu życia mieszkańców Gminy. 
Program ten pragnę realizować poprzez:
- udostępnienie nowych miejsc do krzewienia kultury i sportu,
- pomoc dzieciom i młodzieży w ciekawym zagospodarowaniu wolnego czasu, 
- ułatwieniu dostępu do szerokiego zakresu różnorodnych kursów doszkalających dla młodzieży, senio-
rów oraz osób bezrobotnych.

Kolejne sprawy, o które chciałabym zadbać i będę mocno o nie zabiegać jako radna to: pomoc dla małych i średnich firm, dokończenie 
wieloletnich inwestycji, zwiększenie inwestycji w infrastrukturę i gospodarkę wodno-kanalizacyjną, unowocześnienie pracowni szkolnych.
Szanowni Państwo!
Zachęcam do udziału w wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018 roku.
Jeżeli zdecydują się Państwo oddać na mnie głos w tych wyborach, będę swoje obowiązki wypełniać sumiennie i z pełną odpowiedzial-
nością. Dla mnie ,,Chodzi o ludzi, nie o politykę”.                                                       Pozostaję z szacunkiem i poważaniem,

                                                                                  Olga Tomków                       

Barbara Mucha
Kandydatka do Rady Miejskiej - okręg nr 2
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Nowogard to moje Miasto. Tutaj się urodziłam i wychowałam. Tutaj pracowałam w Szkole Podstawowej 
nr 2 najpierw jako nauczyciel, później jako w-ce dyrektor i dyrektor tej szkoły. Obecnie jestem emerytką 
i członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W czasie pracy zawodowej pełniłam wiele funkcji społecznych. Zdobyte doświadczenia chciałabym 
wykorzystać wspierając rozwój naszego miasta oraz całej gminy. Potrafię słuchać i rozmawiać z ludź-
mi. Mam wiele czasu, który zamierzam wykorzystać na działania społeczne naszego regionu, a uwagi 
i wnioski mieszkańców w miarę możliwości wcielić w życie.
W Radzie Miejskiej zamierzam popierać program SLD, który jest programem działającym na rzecz 
mieszkańców i poprawy wyglądu naszego Miasta, zatem uważam, że konieczne jest :
- przebudowanie Placu Wolności,     - dokończenie ścieżki wokół jeziora,
- budowanie ścieżek rowerowych, tam gdzie będzie to możliwe,   - założenie oświetlenia na głównej alei cmentarza,
- utworzenie Rady Seniorów jako organu doradczego burmistrza, - wyposażenie emerytów w „Karty seniora”, 
 - umożliwienie mieszkańcom dostępu do siłowni plenerowych, tworząc je na osiedlach Bema i Radosława,
  - ułatwienie dostępu do rehabilitacji refundowanej przez NFZ,  oraz lekarzy specjalistów,
 -objęcie opieką i dodatkową pracą dzieci uzdolnionych oraz tych, które potrzebują dodatkowej pomocy

Uważam, że każdy mieszkaniec naszego Miasta i Gminy zarówno dziecko, młodzież, dorosły czy senior musi czuć się 
bezpiecznie i żyć w pięknym otoczeniu.

Olga Tomków
Kandydatka do Rady Miejskiej - okręg nr 2

W zakresie Mojego okręgu wyborczego:
- kontynuowanie działań podjętych w latach 2014-2018,
- modernizacja infrastruktury drogowej poprzez wymianę nawierzchni, budowę chodników i parkingów na ul. 15 Lutego, Młynar-
skiej, Żeromskiego i Nadtorowej,
- budowanie chodników i dróg wewnątrzosiedlowych, 
- zagospodarowanie terenu przy Parafii św. Rafała Kalinowskiego oraz boiska Orlik,
- remontowanie  placówek oświatowych i wybudowanie hali widowiskowo sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2,
- rozbudowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, między innymi w ulicy Asnyka i na osiedlu domów „Za Orlikiem”,
- budowanie kolejnych parkingów przy Rodzinnych Ogrodach Działkowych przy ul. 15 Lutego i Ogrodowej.
Szanowni Państwo!
Jako Radny chciałbym swą wiedzą i umiejętnościami wesprzeć Gminę w podejmowaniu ważnych decyzji sprzyjających poprawie bytu 
mieszkańców Nowogardu. Doświadczenie, jakie zgromadziłem pozwala mi na swobodne określanie sprawności finansowej Gminy, co jest 
ważnym aspektem jej funkcjonowania. Uczynię wszystko, aby zrealizować swoje założenia poprawy infrastruktury w naszym otoczeniu.
Mam nadzieję, że moja wytrwałość i chęć dążenia do celu przybliży mnie do realizacji założonych planów jak i zdobycia Państwa 
zaufania i poparcia. Z pozdrowieniami

Dawid Jurczyk
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Mam 61 lat. Od ponad 30 lat mieszkam w Boguszycach. Wychowałam pięcioro dzieci, z których jestem 
bardzo dumna. Od 8 lat jestem sołtysem Boguszyc, aktywnie uczestniczę w konwencie sołtysów. Od 
wielu lat jestem zaangażowana w pracę na rzecz lokalnego społeczeństwa. Organizuję: rozgrywki spor-
towe, m.in. mecze piłki nożnej, Dzień Dziecka oraz wiele innych imprez mających ogromne znaczenie 
dla integracji społeczności lokalnych. Jestem osobą dobrze zorganizowaną, konsekwentną w dążeniu 
do wytyczonych celów. Charakteryzuję się wysokim poczuciem odpowiedzialności oraz pracowitością.
Niezwykle istotne są dla mnie następujące aspekty dotyczące terenów wiejskich, jeśli zaufacie mi 
Państwo i otrzymam mandat radnej Rady Miejskiej w  Nowogardzie zrealizuję następujące cele:
- Będę zabiegać o remonty dróg, m.in. w Boguszycach, Brzozowie, Żabówku i Lestkowie.
- Dołożę wszelkich starań, aby powstały kolejne świetlice - w Żabowie, Maszkowie i Boguszycach.
- Będę czynić starania aby powstały kolejne place zabaw - w Żabówku, Brzozowie, Boguszycach i Maszkowie.
- Uważam za niezbędną i konieczną budowę chodnika łączącego Żabowo z Żabówkiem.
- Poczynię starania w celu oczyszczenia stawu w Lestkowie.
- Bardzo istotnym aspektem dla mnie jest bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego konieczne jest doświetlenie Lestkowa oraz Boguszyc, 
oraz innych miejscowości.

Drogi Wyborco! 
Oddaj swój głos na osobę tak doświadczoną i otwartą na sprawy mieszkańców wszystkich sołectw jak ja!

Krystyna Maciejewska
Kandydatka do Rady Miejskiej - okręg nr 3

Lat 51, wykształcenie średnie.
Od kilku lat mieszkam w Słajsinie. W czasie ostatnich wyborów zostałam wybrana na członka rady 
sołeckiej. Moje zainteresowania to: książka, muzyka i praca społeczna.
Moim priorytetem jest budowa chodnika w Słajsinie. Wpłynie to w istotny sposób na poprawę bezpie-
czeństwa naszych mieszkańców.
Kolejny ważny temat dla rozwoju wsi, o który chcę zabiegać, to budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu 
do Słajsina. 
Promowanie naszych wsi jako miejsc do  życia i rozwoju oraz ochrona środowiska to zagadnienia, które 
chcę realizować, gdy zostanę wybrana do Rady Miejskiej.

Uważam, że wszystkie nasze wsie potrzebują  rewitalizacji i odnowy aby dalej się rozwijać, poprawiać warunki życia i wzmacniać 
tożsamość mieszkańców.

Drodzy Wyborcy! Proszę o oddanie na mnie głosu 21 października 2018, a na pewno Was nie zawiodę!

Anna Kubowicz
Kandydatka do Rady Miejskiej - okręg nr 3

Lat 29, urodzony w Nowogardzie, zamieszkały w Dąbrowie. Założyłem rodzinę, od dziewięciu miesięcy 
jestem szczęśliwym tatą. Ukończyłem studia licencjackie w kierunku położnictwo na Pomorskim Uni-
wersytecie Medycznym w Szczecinie i specjalizację w kierunku pielęgniarstwo ginekologiczne. Prowa-
dzę jednoosobową działalność gospodarczą i wykonuje usługi medyczne w Samodzielnym Publicznym 
Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie oraz w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie. 
W mojej pracy spotykam się z wieloma ludźmi, z którymi staram się nawiązać bardzo dobry kontakt 
i pomagać im  najlepiej jak  potrafię. Myślę, że dzięki pracy w szpitalu będzie mi łatwiej zrozumieć po-
trzeby i problemy ludzi z naszej Gminy przez co będę mógł skutecznie realizować program wyborczy. 
W mojej przyszłej działalności w Radzie Miasta chciałbym się skupić na:

Mieszko Florkowski
Kandydat do Rady Miejskiej - okręg nr 3

- dofinansowaniu do programu In vitro
- utworzeniu publicznego żłobka w Nowogardzie  
- wsparciu dla rodzin pracujących, które mają dzieci w żłobku
- dalszym rozwoju nowogardzkiego szpitala
- rozbudowie infrastruktury oświetleniowej na terenach wiejskich
- budowie hali widowiskowej w Nowogardzie

- utwardzaniu gruntowych dróg gminnych na terenach wiejskich
- dalszej modernizacji nawierzchni i budowie chodników na te-
renach wiejskich we współpracy z Powiatem

Szanowni Wyborcy!
Licząc na Wasze głosy, pozostaję z szacunkiem i poważaniem. 



12 Nasz Profil Październik 2018

Nasz Profil - Biuletyn Społeczno Polityczny, Wydawca: Sojusz Lewicy Demokratycznej Powiatu Goleniowskiego
Redakcja: Szczecin, ul. Garncarska 5. Red. nacz. Ryszard Gutowski. Czynna pon-pt. 10-17. Nakład 3000 egz.

Jacek Jankowski
Kandydat do Rady Miejskiej - okręg nr 3
Mam 44 lata, z wykształcenia jestem inżynierem ochrony środowiska. Mieszkam w Długołęce razem z żoną 
i trójką dzieci. Posiadam bogate doświadczenia zawodowe w technologii chemii budowlanej, wod-kan, zarzą-
dzania zespołami i produkcją), pracowałem też w Irlandii w firmie logistycznej. Od 5 lat pracuję w CZG RXXI 
w Słajsinie. Świadczę też usługi doradcze w zakresie chemii budowlanej.
Realizuję się społecznie jako sołtys Długołęki oraz prezes w Stowarzyszeniu „Jutrzenka”. Uczestniczę 
w akcjach dobroczynnych i społecznych, często sam jestem ich inicjatorem i realizatorem. Wyremontowałem 
świetlicę w Długołęce oraz uporządkowałem teren wokół niej, dzięki moim wysiłkom wyremontowano chod-
nik do szkoły oraz wymieniono dach na świetlicy, przy świetlicy wybudowano siłownię zewnętrzną. Obec-
nie w świetlicy trwają prace modernizacyjne (zaplecza sanitarne, kuchnia, wjazd), wcześniej uzbroiłem obiekt 
w instalacje wod-kan. Sukcesem zakończyła się sprawa budowy salki sportowej przy Szkole Podstawowej 
w Długołęce, a dzięki mojej inicjatywie wyremontowano i wyposażono także boisko sportowe przy tej szkole.

Regularnie pozyskuję środki zewnętrzne z różnych źródeł (fundacje, stowarzyszenia, urząd marszałkowski) na realizację wielu projektów.  
Na pracę społeczną przeznaczam bardzo dużo czasu - wiem, że jest to potrzebne społeczeństwu.

Szanowni Wyborcy!
W październiku wybierzemy przedstawicieli do władz samorządowych. Udzielcie mi swojego poparcia - zadbam o rozwój całej gminy 
zgodnie z programem wyborczym naszego komitetu, szczególny nacisk położę na działania podejmowane na terenach wiejskich, gdyż 
to leży mi najbardziej na sercu:
• utrzymanie i modernizacja szkół wiejskich oraz 
poprawa bezpieczeństwa naszych dzieci w drodze do 
szkoły (chodniki, przystanki),
• opieka nad zabytkami sakralnymi,
• budowa nowych i aktywizacja istniejących świetlic 
wiejskich oraz wspieranie rozwoju funkcjonalności 
terenów rekreacyjno-sportowych,
• remonty dróg gminnych, wspieranie działań remon-
towych na drogach powiatowych i wojewódzkich,
• rozbudowa oświetlenia dróg na terenach wiejskich,
• wspieranie inicjatyw służących poprawie życia miesz-
kańców wsi,
• rozwój społeczno-gospodarczy wsi.

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!

Nasz kandydat na
burmistrza Nowogardu

ROBERT CZAPLA


