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Budowa ścieżki może ruszać!
W środę, 11 lipca br., o godz. 

9.00 odbyła się sesja Rady Miejskiej 
w Nowogardzie, zwołana przez bur-
mistrza Roberta Czaplę.

Obrady miały dotyczyć tylko jed-
nego wniosku. Mianowicie zgło-
szonej przez burmistrza uchwały 
o zabezpieczeniu w budżecie gminy   
15% wkładu własnego na budowę 
ścieżki dookoła jeziora. Uchwała ta 
była konieczna, aby budowa ścieżki 
mogła ruszyć.     

Radni dyskutowali nad wnioskiem 
niemal dwie godziny, choć nie bardzo 
było o czym. Pieniądze na wkład wła-
sny, jak wskazał burmistrz, pochodzą 
ze zwrotu kosztów, jaki gmina No-
wogard uzyskała od Marszałka Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego 
za nakłady poniesione na uzbrajanie 
strefy ekonomicznej.  Dokończenie 

ścieżki nie odbyłoby się zatem kosz-
tem żadnej z już zaplanowanych in- 
westycji.

Po dyskusji nastąpiło głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie popar-
li wniosek złożony przez burmistrza. 
Teraz, po zabezpieczeniu przez gmi-
nę wymaganego wkładu własnego, 
i otrzymaniu od pracowników Urzę-
du Miejskiego stosownych dokumen-
tów, będzie mógł już podpisać umowę 
z Marszałkiem Województwa Zachod-
niopomorskiego, o przyznaniu Nowo-
gardowi niemal trzymilionowego do-
finansowania z Unii Europejskiej.

Podjęta 11 lipca uchwała pozwala 
również burmistrzowi na podpisanie 
umów z wyłonionymi w przetargach 
wykonawcami, którymi są nowo-
gardzkie PRD S.A. i ADN Sp. z o.o. 
Dopóki umowy te nie są podpisane, 

firmy nie mogą przystąpić do realiza-
cji inwestycji. Jak jednak zapewniają 
ich przedstawiciele, zakończenie robót 
będzie miało miejsce jeszcze przed 31 
października br. czyli datą, jaką wy-
znaczył gminie na dokończenie ścież-
ki Marszałek Województwa. 

Prace przy ścieżce obejmą odcin-
ki od słupów zagradzających wjazd 
samochodów na ścieżkę przy ul. Pro-
menady do Domu Pomocy Społecznej 
oraz od DPS do ul. Kilińskiego. Odci-
nek w lesie, na terenie DPS nie został 
objęty przetargiem.

Wygląda zatem na to, że z zakoń-
czonej ścieżki będzie można skorzy-
stać już jesienią. My jednakże zachę-
camy wszystkich, by nie czekali do 
października i już teraz skorzystali ze 
spaceru ścieżką.       

DS

Rozliczamy się z naszych obietnic 
przedwyborczych Szanowni Mieszkańcy gminy Nowogard!

Zbliżający się koniec kadencji władz samorządowych jest dobrym czasem na dokonanie podsumowań. Po-
nieważ cztery lata temu podczas wyborów obdarzyliście nas Państwo swoim zaufaniem i oddaliście na nas 
swoje głosy, czujemy się zobligowani do tego, by dowieść Państwu, że na owo zaufanie zasłużyliśmy.

Właśnie dlatego postanowiliśmy rozliczyć się z Państwem punkt po punkcie, z programu z którym szliśmy 
do wyborów w 2014 roku i który przez ostatnie cztery lata mieliśmy cały czas przed oczami. Mamy nadzieję, 
że wysiłki które przez te lata podejmowaliśmy, by jak najlepiej służyć naszej gminie i jej Mieszkańcom, znajdą 
w Państwa oczach swoje uznanie i przełożą się na Państwa głosy w jesiennych wyborach. 

Z wyrazami szacunku,
Burmistrz i Radni Klubu SLD

Cd. na str 3-4
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Nasz Profil: Startowała Pani w prze-
szłości w wyborach do Rady Miasta 
z listy SLD. Niestety bez sukcesu. Jed-
nak mimo wszystko zdecydowała się 
Pani zaangażować w życie społeczne 
Osowa. Skąd  pomysł by pełnić funk-
cję sołtysa?

Marlena Lisowska: Chciałam pełnić 
tę funkcję, ponieważ uważam, że Oso-
wo trzeba rozwijać. - jego mieszkań-
cy i ja chcielibyśmy, by tętniło życiem. 
Największą w tym przeszkodą był fakt, 
że w naszej miejscowości nie istnia-
ła świetlica wiejska, wokół której owo 
społeczne życie mogłoby się skupić. 
Osowo to chyba największa po Nowo-
gardzie miejscowość w gminie, więc 
brak takiego miejsca spotkań był dla 
nas szczególnie odczuwalny. Ponieważ 
bardzo zależało mi na tym, aby świe-
tlica powstała, w 2016 r. zwróciłam się 
o pomoc do burmistrza Roberta Czapli. 
Dla niego również był to bardzo istotny 
cel i mocno zaangażował się w jego 
realizację. 

Najpierw, jeszcze w 2017 r. zapropo-
nował radnym zabezpieczenie środ-
ków w budżecie na budowę nowej 
świetlicy, jednakże ci odrzucili pro-
pozycję. Wtedy burmistrz zdecydo-
wał się na zakup istniejącego budynku 
i jego adaptację. Gdy poinformowałam 
go o możliwości kupna budynku po 
dawnym sklepie, osobiście spotkał się 
z jego właścicielką, poczynił niezbęd-
ne uzgodnienia i po raz kolejny wysta-
pił do radnych o przyznanie funduszy. 
Radni blokowali tę inwestycję przez 
cały 2017 r., jednakże burmistrz nie 
dał za wygraną i 21 lutego br. radni 
w końcu podjęli uchwałę o zakupie, któ-
ry sfinalizowano 6 marca.  W dniu 19 
kwietnia (2018 przyp. red.) burmistrz 
przekazał naszemu sołectwu świetlicę w 
zarząd i wręczył mi klucze. Mogę zatem 
stwierdzić, że to, że Osowo ma dzisiaj 
świetlicę jest zasługą burmistrza i jego 
nieustępliwości w dążeniu do wygospo-
darowania na nią środków z budżetu.

N.P.: Budynek przeznaczony na 
świetlicę już jest – wymaga remontu. 
Co jeszcze jest przewidziane do prze-
prowadzenia w związku z przygoto-
waniem budynku do użytku?

M.L.: Najważniejsze jest ogrzewa-
nie. Później potrzebne będzie od-
grzybienie pomieszczeń. Zamierzamy 
przeprowadzić remont łazienki oraz 
odświeżyć pomieszczenia, m.in. po-
malować ściany. Jeżeli pozyskamy fun-
dusze to ważnym przedsięwzięciem 
będzie postawienie ogrodzenia wokół 
świetlicy, która znajduje się przy dro-
dze, aby zapewnić, szczególnie dzie-
ciom, bezpieczeństwo. Jest pomysł, aby 
z tyłu świetlicy zrobić piaskownicę, 
postawić domek dla dzieci - być może 
w przyszłości powstanie tam większy 
plac zabaw.

N.P.: Co zamierza Pani jeszcze zro-
bić, zrealizować w Osowie?

M.L.: Gdy świetlica zostanie już wy-
remontowana, przewiduję by jej jedna 
część była przeznaczona dla dzieci – 
tylko na zajęcia, m.in. plastyczne, aby 
funkcjonowała ona codziennie, a nie 
tylko podczas spotkań indywidualnych. 
Chciałabym podjąć współpracę z dy-
rektorem Biblioteki. Mianowicie zależy 
mi na utworzeniu w świetlicy filii bi-
bliotecznej. Widzę jak Biblioteka pręż-
nie działa oraz jej wszystkie filie, m.in. 
Błotno pod kierunkiem pani Danuty 
Nowak i chciała bym, aby tak było rów-
nież w Osowie. Rozmawiałam o tym już 
z dyrektor Biblioteki, Anetą Wysoszyń-
ską, która obiecała mi wsparcie i pomoc 
w tej inicjatywie. Chcę, aby w naszej filii 
odbywały się zajęcia plastyczne, literac-
kie, teatralne oraz wiele innych warto-
ściowych warsztatów dla najmłodszych 
mieszkańców Osowa. Przewiduję rów-
nież spotkania z różnymi, ciekawymi 
postaciami oraz specjalistami, podczas, 
których mieszkańcy będą mogli nabyć 
wiedzę w bliskich im tematach. Klu-
czową postacią w realizacji wszystkich 
planów i założeń będzie Pan Burmistrz. 

N.P.: Jak w takim razie układa się 
współpraca Pani, sołtysa Osowa, 
z Burmistrzem, Robertem Czaplą?

M.L.: Bardzo dobrze. Współpraca 
ta jest udana oraz pozwala skutecznie 
osiągać zamierzone cele. Przynosi wie-
le korzyści całemu sołectwu, co jest 
zauważalne. Moje ostatnie spotkanie 
miało miejsce 9 lipca - rozmawiali-
śmy na temat wykonania ogrzewania 
w świetlicy. Przybyli pracownicy Pana 
Burmistrza, dokonano wyceny. Jeżeli 

z kwoty pozostałej po zakupie budynku 
na świetlicę jeszcze pozostaną pienią-
dze to planujemy zakupić materiał po-
trzebny do wyremontowania pomiesz-
czeń. Mam nadzieję, że nasza dalsza 
współpraca będzie układała się równie 
owocnie.

N.P.: Czy znaczy to, że ma Pani pla-
ny na dalszą pracę z Burmistrzem? 
Co jest przewidywane w ramach tej 
współpracy?

M.L.: Oczywiście. Pracujemy wspól-
nie nad projektem siłowni na świeżym 
powietrzu. Liczę na to, że Pan Robert 
wesprze nas w tym, ponieważ musimy 
za ten projekt zapłacić, a nie mamy już 
pieniędzy w funduszu sołeckim, ani 
dodatkowych środków, które mogliby-
śmy przeznaczyć na ten cel. Cieszę się, 
że wspólnie z Burmistrzem stworzymy 
prawdziwą świetlicę, plac zabaw dla 
dzieci oraz przy udziale Dyrektor Bi-
blioteki filię biblioteczną.

N.P.: W jaki sposób zmieni się życie 
mieszkańców Osowa po utworzeniu 
w tej miejscowości świetlicy?

M.L.: Bardzo dużo dlatego, że miesz-
kańcy będą mogli się integrować. Po-
wstanie także filia biblioteczna, która 
również pozytywnie wpłynie na relacje 
społeczne. Funkcjonowanie świetlicy 
nie będzie ograniczone konkretnymi 
godzinami otwarcia. Jeśli mieszkańcy 
będą chcieli zorganizować jakiekolwiek 
spotkania to świetlica będzie udostęp-
niana. Funkcja filii bibliotecznej rów-
nież będzie miała znaczący wpływ na 
edukację i integrację młodzieży. Obec-
nie nie posiadamy miejsca, w którym 
można się spotkać czy rozwijać pasje. 
Przewiduję założyć Koło Gospodyń 
Wiejskich, aby starsze osoby też się in-
tegrowały. Świetlica ma być dla wszyst-
kich, niezależnie od wieku. Również 
rodzice dzieci, które będą uczestniczyć 
w zajęciach w filii bibliotecznej będą 
mieli możliwość zostać, wypić kawę 
i porozmawiać (spotkania z ciekawymi 
ludźmi  itp. jak w innych filiach biblio-
tecznych, odrabianie lekcji). Spotkania 
w świetlicy będą wychodzić naprzeciw 
potrzebom mieszkańców Osowa.

N.P.: Czego w takim razie możemy 
życzyć Pani na zakończenie naszej 
rozmowy??

M.L.: Udanych wakacji oraz jak naj-
szybszego oddania świetlicy do użytku 
mieszkańcom sołectwa Osowo.

(wywiad autoryzowany)
DS

Wsparcie od burmistrza było decydujace
 - wywiad z sołtysem Osowa - Marleną Lisowską



Poniżej prezentujemy Państwu nasz 
program wyborczy z roku 2014 wraz 
z krótkim opisem jego realizacji. 

ROZWÓJ GOSPODARCZY
- Dalsza rozbudowa strefy ekono-
micznej, stworzenie na jej terenie 
parku przemysłowego i uruchomie-
nie 100 nowych miejsc pracy.

Powstała w roku 2013 nowogardzka 
strefa ekonomiczna zostala w ciągu 
ostatniej kadencji dzięki naszym stara-
niom uzbrojona w sieć wodociągową 
i kanalizacji deszczowej, oraz wy-
budowano do niej drogę dojaz-
dową. Na te inwestycje pozyskali-
śmy łacznie 3,5 mln zł z zewnątrz. 
Już od kilku miesięcy buduje się 
tam pierwszy zakład, którzy stwo-
rzy dla Państwa nie zakładane 100, 
a  330 miejsc pracy. Można zatem po-
wiedzieć, że na tym polu wykonaliśmy 
300% normy ;)

- Stymulowanie powstawania no-
wych firm na terenie gminy.

Firma Press Glass, która powstaje w 
strefie, nie jest jedynym przedsiębior-
cą, który za naszej kadencji otworzył 
działalność w Nowogardzie. Do naj-
większych leżą duńska firma Graphic 
West, produkujaca opakowania karto-
nowe, zlokalizowana na terenie byłej 
mleczarni, która zatrudni docelowo 
70 osób oraz firma meblarska Hjort 
Knudsen, w której pracę znalazło 50 
osób. W sumie zakłady te dają naszym 
Mieszkańcom kolejne 120 miejsc 
pracy. To dzięki naszej aktywności 
w ściąganiu inwestorów, bezrobocie 
w gminie osiągnęło rekordowo niski 
poziom - około 5%.
- Kontynuacja pozyskiwamia pienię-
dzy dla gminy z zewnętrznych źró-
deł finansowych: Unii Europejskieji 
środków krajowych.

Przy realizacji inwestycji zawsze sta-
raliśmy się o wszelkie możliwe dofi-
nansowanie z zewnątrz. Dzięki temu, 

burmistrz pozyskał z Unii Europej-
skiej oraz instytucji krajowych środki, 
których łączna wartość przekracza 22 
miliony zł. Są to pieniądze na drogi, 
wodę, kanalizację, świetlice wiejskie, 
place zabaw, siłownie na świeżym po-
wietrzu, działalność Straży Pożarnej,  
zagospodarowanie jeziora, edukację 
i kulturę. W historii gminy nowogard 
nigdy jeszcze nie udało się nikomu 
pozyskać w tak krótkim czaasie tylu 
pieniędzy z zewnątrz co burmistrzowi 
i lewicowym radnym.

OŚWIATA
- Wykonanie termomodernizacji 
Przedszkola nr 3 

Prace termomodernizacyjne oraz 
remont dachu przedszkola wykona-
liśmy w roku 2015. Obejmowały one 
ocieplenie 1600 m2 ścian budynku, 
wymianę okien oraz pomalowanie 
i zabezpieczenie przed wilgocią ele-
wacji. 
- Odnowienie elewacji budynku 
Przedszkola nr 4 oraz budowa par-
kingów.

Budowa parkingów przy przedszko-
lu została zakończona w roku 2016. 
Ogółem powstało 28 miejsc par-
kingowych, w tym miejsce dla osób 
niepełnosprawnych. Do tego zbudo-
wano odcinek jezdni asfaltowej wraz 
z chodnikami oraz przyłącze do kana-
lizacji deszczowej. Wymieniono rów-
nież główną bramę oraz ustawiono 
dodatkowe lampy oświetleniowe.
- Zagospodarowanie terenów przy 
Szkole Podstawowej nr 1.

Zadanie to zostało przez nas zre-
alizowane w roku 2015. Wyremon-
towaliśmy trybuny przy boisku wraz 
z siedziskami i schodami, wymienili-
śmy nawierzchnię oraz ulokowaliśmy 
tam plac zabaw dla dzieci, z towarzy-
szącymi mu elementami małej archi-
tektury. Warto również przy okazji 
wspomnieć, że w roku 2017 wymie-
niliśmy wychodzące na ów teren okna 
w sali gimnastycznej przy SP 1, a sama 
sala gimnastyczna otrzymała nową in-
stalację elektryczą i oświetleniową.
 - Remont Szkoły Podstawowej nr 2.

Wykonaliśmy remont szkoły od 
wewnątrz, a niebawem czeka ją także 
remont od zewnątrz. Projekt budżetu 
na rok 2018 autorstwa burmistrza Ro-
berta Czapli zakłada na ten cel środki 
w wysokości ponad 1,2 mln zł. Re-

mont zostanie ukończony jeszcze 
w tym roku. Dodatkowo planujemy 
w latach przyszłych wybudować na 
terenie SP nr 2 halę widowiskowo
-sportową, która służyłaby również do 
organizacji dużych imprez gminnych.
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Długołęce.

Pomimo, że szkoła w tej miejscowo-
ści istniała od 60 lat, nie posiadała ona 
sali gimnastycznej i zajęcia wycho-
wania fizycznego przy złej pogodzie 
odbywały się na korytarzach. Miesz-
kańcy opowiedzieli o tym problemie 
burmistrzowi, zabezpieczyliśmy więc 
wspólnie w budżecie środki na prace 
projektowe i budowlane. Dzięki temu, 
w czerwcu 2017 r. oddaliśmy przy 
szkole do użytkowania nową salę gim-
nastyczną o powierzchni 140 m2.

- Remont dachu na budynku Szkoły 
Podstawowej w Strzelewie.

Ponieważ szkoła w Strzelewie to 
dwa budynki, remont dachu prze-
prowadzony został w dwóch etapach. 
Przy szkole wybudujemy również salę 
gimnastyczną, gdyż szkoła jeszcze ta-
kowej nie posiada. Procedury zwią-
zane z jej budową już rozpoczęliśmy 
i obecnie trwają czynności związane 
z przygotowaniem wymaganej doku-
mentacji projektowej. 
- Stypendia dla najzdolniejszych 
uczniów.

Za naszej kadencji podwoiliśmy wy-
sokość środków przeznaczonych na 
wypłatę stypendiów. W ramach uru-
chomionego przez burmistrza progra-
mu „Młody Talent Ziemi Nowogardz-
kiej”, nagrody stypendialne otrzymuje 
dziewięciu uczniów szkół podstawo-
wych, pięciu gimnazjalistów i dwóch 
licealistów z terenu gminy Nowo-
gard, którzy wyróżnili się wynikami 
w nauce lub działalnością społeczną. 
Wspieramy także obiecujących spor-
towców - stypendia sportowe z rąk 
burmistrza otrzymało w tym roku 
6 osób.

Rozliczamy się z naszych przedwyborczych  obietnic
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W budowie i remontach infra-
struktury oświatowej, nie ogra-
miczaliśmy się tylko do szkół 
ujętych w naszym programie i zre-
alizowaliśmy takich remontów dużo 
więcej: remont wewnętrzny SP 
w Błotnie, wymiana okien i drzwi 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących, 
wymiana podłóg na korytarzach w SP 
3, termomodernizacja części budynku 
SP 4 oraz sali gimnastycznej przy tej 
szkole, a także wymiana kotłowni 
i systemu ogrzewania, budowa placów 
zabaw przy każdej szkole w ramach 
programu Radosna Szkoła i wiele in-
nych mniejszych choć równie istot-
nych prac.

TERENY WIEJSKIE
- Plac zabaw w każdym sołectwie.

Konsekwentnie budujemy place za-
baw w każdym sołectewie. Od 2015r. 
powstały lub powstają place zabaw 
w Konarzewie, Czermnicy, Lestko-
wie, Miętnie i Wyszomierzu oraz 
zagospodarowano teren pod boisko 
w Sikorkach i Długołęce. Powstanie 
plac w Bieńczycach, a planujemy je 
również w Wojcieszynie i Żabówku. 
Dodatkowo w sołectwach: Długołęka, 
Maszkowo, Żabowo, Sąpolnica, i Błot-
no zamontowano siłownie na świe-
żym powietrzu. Siłownie takie będą 
też w Karsku, Orzeszu i Osowie. Na te 
inwestycje systematycznie pozyskuje-
my pieniądze z Unii Europejskiej.

- Wyremontowana świetlica w każ-
dym sołectwie.

Dzięki konsekwencjii dobrej współ-
pracy burmistrza Roberta Czapli oraz 
radnych SLD z sołtysami, możemy po-
chwalić się sporymi sukcesami. W trak-
cie ostatniej kadencji świetlice wiej-
skie powstały w sołectwach Wierzchy 
i Osowo, a kolejne powstaną w Bo-
guszycach, Maszkowie, Wyszomie-
rzu i Krasnołęce. Remonty przeszły 
i przechodzą świetlice w Lestkowie, 
Sikorkach, Miętnie, Wołowcu, Gra-
binie, Szczytnikach, Ostrzycy, Ol-

chowie, Długołęce, Wierzbięcinie 
i Jarchlinie. W przyszłości chcemy 
uruchomić świetlice w Żabowie, Bie-
niczkach, Brzozowie i Kulicach.

- Budowa chodnika w Karsku.
Tę inwestycję, która mocno przy-

czyniła się do zwiększenia bezpie-
czeństwa pieszych, poruszających się 
wzdłuż drogi przebiegajacej przez 
Karsk zrealizowaliśmy w latach 2015-
2016. Położyliśmy prawie półtora ki-
lometra chodnika, wraz ze zjazdami 
i obrzeżami. Środki na budowę w 50% 
pozyskaliśmy od Marszałka Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego.
- Budowa nowego oświetlenia drogo-
wego solarowego w sołectwach.

Oświetlenie solarowe jest rozwiąza-
niem, które sprawdza się w miejscach, 
w których są problemy z doprowadze-
niem tradycyjnej sieci energetycznej. 
W bieżącej kadencji takie oświetlenie  
solarne zainstalowano w Kulicach, 
a przedtem w Żabówku. Obie inwe-
stycje były zrealizowane przy 75% 
dofinansowania zewnętrznego. Obec-
nie  ubiegamy się o dofinansowanie w 
wysokości 63% kosztów na budowę 
oświetlenia solarnego w Wierzbię-
cinie, Konarzewie oraz Orzechowie.  
Na lipcowej sesji Burmistrz złożył 
wniosek o zabezpieczeni 25 tys na 
Bieniczki. Niestety radni PS, PiS i 
WN zagłosowały przeciw Jeżeli Mar-
szałek Województwa przyzna nam te 
fundusze oświetlenie w tych miejsco-
wościach mogłoby powstać jeszcze w 
tym roku.
- Budowa przystanków autobuso-
wych w sołectwach.

W trakcie kadencji 2014-2018 wyre-
montowano istniejące bądź ustawiono 
nowe wiaty przystankowe w miejsco-
wościach:  Błotny Młyn, Czermnica, 
Osowo, Miętno, Boguszyce, Zakło-
dzie, Brzozowo, Grabin, Ostrzyca 
i Karsk. Przystanek w Karsku został 
ponadto oznakowany, a przy przy-
stanku w Szczytnikach wybudowano 
zatoczkę za ponad 50 tys. zł. Nowy 
przystanek powstał także przy zjeź-

dzie do miejscowości Gardna z drogi 
wyjazdowej z Nowogardu do Szczeci-
na. Chcieliśmy również aby powstały 
przystanki w Słajsinie i Kolonii Dą-
browa, dwa przystanki w Wierzbięci-
nie,  oraz kolejny przystanek w Karsku, 
niestety na ich powstanie nie wyraził 
zgody Zarząd Dróg Wojewódzkich
- Budowa kanalizacji sanitarnej 
i chodnika do Warnkowa.

Budowa wodociągu i kanalizacji zo-
stała zakończona jesienią roku 2016. W 
ramach prac położono prawie kilometr 
sieci wodociągowej oraz niecałe dwa 
i pół kilometra sieci kanalizacyjnej. 
Dzięki temu możliwa stała się zabu-
dowa mieszkaniowa na tym terenie. 

Obecnie budujemy chodnik z No-
wogardu przez całe Warnkowo. Doce-
lowo, chodnik zostanie przedłużony 
o odcinek od Warnkowa do wiaduktu 
obwodnicy, łącząc Nowogard i Karsk.

- Remont drogi Wierzbięcin-Słaj-
sino

Zabiegaliśmy i doprowadziliśmy do 
kapitalnego remontu drogi na odcin-
ku Wierzbiecin Słajsino. W następ-
nych latach zamierzamy wykonać 
chodnik w Słajsinie oraz kanalizację 
w tej miejscowości.

Oczywiście inwestycje o których 
piszemy to tylko kluczowe zadania, 
o realizację których państwo wnio-
skowaliście i nam przedstawiliście, 
ale  pamiętając, że sołectw jest 37, 
środki na inwestycje trzeba rozkładać 
równomiernie i sprawiedliwie. Nie-
mniej jednak, przy wsparciu sołtysów 
i mieszkańców sołectw udało się nam 
zrobic naprawdę wiele, a mamy na-
dzieję, że po wyborach zrobimy jesz-
cze więcej.
Szanowni Państwo!
Z uwagi na objetość programu druga 
jego część, dotycząca m.in. bezpieczeń-
stwa, sportu i rekreacji oraz opieki spo-
łecznej zostanie Państwu zaprezento-
wana w następnym numerze „Naszego 
Profilu” 

MW
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Nasz Profil: Dość często bywa Pan 
w Nowogardzie. Czy to sympatia do 
miejsca, czy raczej do ludzi?

Bogusław Liberdzki: Przede 
wszystkim sympatia do ludzi. Pa-
miętajmy, że ludzie tworzą miejsce. 
Co do miejsca, to Nowogard zawsze 
wspominam w kontekście obwodni-
cy, którą nareszcie udało się zrobić 
i cieszę się, że Nowogard jest teraz 
bardziej dla mieszkańców miasta, 
a nie dla ludzi przejeżdżających przez 
nie. Z dużą sympatią od-
noszę się również do władz 
Nowogardu. Stąd sympatia, 
poczucie przyjaźni, a także 
wdzięczność tym wszystkim 
mieszkańcom Nowogardu, 
którzy głosowali na mnie, 
wszak tych wyborów było 
już sporo.

N.P.: We wrześniu był 
Pan wyjątkowym gościem 
nowogardzkiej Harcowia-
dy. Jakie wspomnienia po-
zostały z tamtego dnia?

B.L.: Z tego dnia zosta-
ją dwa rodzaje wspomnień. 
Pierwsze to jest takie towarzyskie 
spotkanie gdzie ludzie przychodzą po 
prostu żeby się zobaczyć. Drugie zaś, 
jest to okazja do rozmowy, do dialogu, 
gdzie rozmowa jest zarówno na temat 
taki bardzo życiowy typu „Co słychać 
u Pana czy u Pani?”, „Widzieliśmy się 
rok temu. Co od tego czasu się zmie-
niło?”, „Czy przybył wnuk?”, „Czy 
dziecko wyszło za mąż?”, itd., aż po 
rozmowy „Gdzie my jesteśmy w Unii 
Europejskiej?”, „W jakim stopniu No-
wogard dotychczas korzystał z faktu, 
że Polska jest w Unii Europejskiej?”, 
„O ile w Nowogardzie żyje się lepiej?”. 
Pamiętajmy także, że Harcowiada sku-
pia ludzi w zasadzie ze znacznej części 
województwa. To czyni, że Nowogard 
jest takim „miejscem spotkań” i uwa-
żam, że to jest duża zaleta. Miejsce 
spotkań zawsze integruje ludzi.

N.P.: W obecnej chwili sytuacja 
Polski na arenie międzynarodowej 
jest tak zła, jak chyba nigdy dotąd. 
Jest to konsekwencja rządów PiS-u. 
Czy widzi Pan światło w tunelu, tzn. 
możliwość wyjścia z impasu?

B.L.: Sytuacja Polski na arenie mię-

dzynarodowej jest oczywiście dość 
skomplikowana, chociaż i arena mię-
dzynarodowa taka jest. Proszę, popa-
trzmy, że my żyjemy w naszej części 
Europy w pokoju od 1945 roku i to 
jest wielka zaleta. To jest zaleta poko-
leń, że udało nam się ten pokój utrzy-
mać- nigdy wcześniej tak nie było. 
Z drugiej strony mamy wielkie „tar-
cia” między gigantami, tj. Unią Eu-
ropejską i Rosją. „Tarcia” są także na 
linii Unia Europejska – Stany Zjedno-

czone. Co jest siłą każdego państwa, 
pojedynczego członka Unii Europej-
skiej to bycie w rodzinie postrzega-
nym jako ten, który wnosi do rodziny 
i korzysta z faktu przynależności do 
niej. Nasza sytuacja jest w tej chwili o 
tyle złożona, że gdyby ktoś mnie pytał 
„kto z najbliższych sąsiadów, otocze-
nia jest naszym największym przyja-
cielem” – nie umiałbym wskazać bo 
mamy skomplikowane relacje z Rosją, 
ale mamy różnego rodzaju akty nie do 
końca, że tak powiem, „sympatycz-
ne” w relacjach z Niemcami, Francją, 
oczywiście Komisją Europejską. Było 
dotychczas wrażenie, że wielkim na-
szym sojusznikiem w sprawach cho-
ciażby uchodźców jest premier Wę-
gier, ale okazuje się, że Węgrzy przyjęli 
w roku ubiegłym 1291 uchodźców, 
a limit mieli 1294. Czyli…obawiam 
się czego? Że zaczynamy być osa-
motnieni. Widzę światło w tunelu, 
mianowicie zmiana premiera i rady-
kalne przyśpieszenie ofensywy dyplo-
matycznej polskiego Rządu Premiera 
Morawieckiego. Pamiętajmy tylko, że 
jeżeli ktoś sądzi, że wystarczą same 

słowa wymawiane po angielsku czy po 
niemiecku, a nie tylko po polsku, jak 
dotychczas to się myli. Same słowa nie 
wystarczą. Będzie potrzebny w wielu 
obszarach krok wstecz polskiego Rzą-
du, ale i Komisja wykona taki krok. 
Będzie potrzebna większa otwartość 
i gotowość bycia godnym zaufania, na 
którym można polegać jako partner. 
To światło w tunelu się pojawia. Jest 
możliwość wyjścia z impasu. Im szyb-
ciej sobie uświadomimy, że ta możli-

wość jest, w tym większym 
stopniu z tego skorzystamy.

N.P.: Drugi najwyższy 
wynik w Parlamencie Eu-
ropejskim jest zdecydowa-
nie wielkim sukcesem. Jaka 
była Pana reakcja po ogło-
szeniu wyników?

B.L.: Bardzo sympatycz-
na satysfakcja. Oczywiście 
nie spodziewałem się, że 
jako członek delegacji jednej 
z najmniejszych w mojej 
grupie politycznej, czyli pię-
cioosobowej, a grupa poli-
tyczna liczy ponad 190 osób 

na tle całego Parlamentu będę mógł 
taki dobry wynik osiągnąć. Traktuję to 
jako daleko posunięty dowód zaufania 
i zauważenie mojej pracy w Parlamen-
cie, ale także zobowiązanie do tego 
żeby pokazywać, że Polacy w PE są 
normalnymi Europejczykami, repre-
zentują polskie interesy, reprezentują 
interesy swoich wyborców i ja staram 
się to robić.

N.P.: Jak ocenia Pan pierwszy rok 
pracy na tej funkcji w Parlamencie 
Europejskim?

B.L.: Przede wszystkim patrzę 
z punktu widzenia kompetencji, któ-
re mi przypadły. Moją kompetencją 
jest po pierwsze bezpieczeństwo Par-
lamentu Europejskiego. Udało mi się 
wdrożyć dokument strategiczny na 
temat tego w jaki sposób zapewnimy 
to bezpieczeństwo, czyli ludzie wcho-
dzą w sposób bezpieczny, Parlament 
wewnątrz funkcjonuje bezpiecznie. 
Jesteśmy w wysokim stopniu narażeni 
na ataki. Znajdujemy się wśród dzie-
sięciu najwyższej pilności celów dla 
terrorystów, ale także dla hakerów.
(cd na str. 6)

Nowogard integruje ludzi
 - wywiad z prof. Bogusławem Liberadzkim
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(cd ze str. 5)
Udało nam się zmienić sposób za-

pewnienia bezpieczeństwa i to trak-
tuję jako bardzo pozytywny powód. 
Udało mi się również w drugim ob-
szarze mojej odpowiedzialności, czyli 
współpraca z Parlamentami Naro-
dowymi, współpracować efektywnie. 
Będzie zgromadzenie Parlamentów 
Narodowych gdzie przewodniczę sesji 
plenarnej. Następnie normalna praca, 
czyli przewodnictwo sesji plenarnych 
Parlamentu, przewodnictwo w głoso-
waniach, współpraca z międzynaro-
dowymi instytucjami finansowymi. 
To był dobry rok. Umocniła się opozy-
cja. Mam satysfakcję.

N.P.: Od ponad roku przewodni-
czącym PE jest Antonio Tajani. Jak 
postrzega Pan jego politykę?

B.L.: Z Antonio Tajanim dość do-
brze się rozumiemy. Podstawowe rze-
czy, które mamy wspólne to po pierw-
sze - prezentować Parlament jako 
Instytucję przyjazną obywatelom. Do 
Parlamentu Europejskiego obywate-
le mają mieć wstęp. Po drugie - pre-
zentować Parlamentaryzm Europejski 
jako przejaw demokracji w całej Unii, 
wszak tylko Parlament Europejski 
pochodzi z bezpośrednich wyborów. 
Po trzecie: harmonijna współpraca w 
tym żeby Parlament po prostu spraw-

nie pracował. Dobrze mi się pracuje z 
Przewodniczącym Tajanim. Znamy się 
zresztą od wielu lat, ponieważ jeszcze 
jako członek prezydium Parlamentu 
blisko z nim współpracowałem.

N.P.: Jakie zmiany zaszły w SLD od 
ostatnich wyborów? Jaka jest szan-
sa na to, że partia wróci do Sejmu 
w 2019 roku?

B.L.: Zmiany, które zaszły są nastę-
pujące: odzyskanie wiary w to, że So-
jusz Lewicy Demokratycznej jest: 

- partią o zasięgu ogólnokrajowym, 
która ma struktury praktycznie w każ-
dym powiecie;

- partią, która nie potraciła człon-
ków, do której przynajmniej od pół 
roku garną się młodzi ludzie;

- partią, która ma swój profil, cha-
rakter, program;

- partią, która udowodniła i zaczy-
na być tak postrzegana, że dwukrotnie 
rządząc Polską zawsze ją wyciągała ze 
stanu gospodarczej zapaści, a zosta-
wiała we wzroście na poziomie 6% 
PKB – o taki wzrost nam chodzi;

- partią, w której ustały spory we-
wnętrzne, a takie niestety były;

- partią, która wierzy we własne siły, 
która idzie do wyborów najbliższych 
pod własnym sztandarem Sojusz Le-
wicy Demokratycznej, Lewica Razem 
– drugi człon tego hasła to oznacza, 

jeżeli ktoś chce do nas dołączyć to 
jesteśmy otwarci, ale SLD jest tą pod-
stawową partią po stronie lewej sceny 
politycznej czyli Socjaldemokratyczną 
o charakterze europejskim.

N.P. Dziś spotykamy się w Biblio-
tece – miejscu gdzie znajdziemy hi-
storię, ale tworzona jest i przyszłość. 
Czy Lewica ponownie zapisze się w 
historii naszego państwa i zapewni 
mu lepszą przyszłość?

B.L.: Miejsce w Bibliotece jest dla 
mnie zawsze szczególnie sympatycz-
ne jako profesora belwederskiego bo 
bez Biblioteki nie byłoby mojej dro-
gi życiowej. Biblioteka jest także ta-
kim miejscem gdzie ludzie zwykli się 
spotykać w celu rozmowy, dialogu 
bez uprzedzeń, dialogu otwartego bo 
jest to Biblioteka publiczna. Myślę, że 
Sojusz Lewicy Demokratycznej ma 
przed sobą przyszłość, dlatego musi-
my do tego przekonać społeczeństwo, 
że to spotkanie w Bibliotece będzie 
początkiem „come back’u” Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej, nie tylko na 
Pomorzu Zachodnim.
N.P.: Serdecznie dziękuję za rozmo-
wę. 

(wywiad autoryzowany)

DS

PRZEPROSINY
W 44 numerze biuletynu społeczno
-politycznego „Nasz Profil”, wydanym 
w październiku 2015r. opublikowany 
został anonimowy list do redakcji pt. 
„Dlaczego nie głosuję na Pawła Słom-
skiego”, który zawierał nieprawdziwe 
treści znieważające i pomawiające 
Pawła Słomskiego. W związku z po-
wyższym, przepraszam Pawła Słom-
skiego za to, że w październiku 2015r. 
na terenie gminy Nowogard działając 
za pomocą środków masowego komu-
nikowania publicznie znieważyłam 
Pawła Słomskiego oraz publicznie po-
mówiłam go o takie właściwości, które 
mogły go poniżyć w opinii publicznej 
i narazić na utratę zaufania potrzebne-
go dla zajmowania stanowiska posła 
na Sejm RP przez to, że zaakceptowa-
łam i zdecydowałam o przekazaniu 
do druku przedmiotowego listu do 
redakcji. 

Stanisława Jakubczak

PRZEPROSINY
Przepraszam Pawła Słomskiego, za to, 
że w październiku 2015 r. na terenie 
gminy Nowogard za pomocą środ-
ków masowego komunikowania pu-
blicznie znieważyłem go oraz pomó-
wiłem go o takie właściwości, które 
mogły go poniżyć w opinii publicznej 
i narazić na utratę zaufania potrzeb-
nego dla zajmowania stanowiska 
posła na Sejm RP w ten sposób, że na 
swoim profilu prywatnym na portalu 
Facebook oraz na publicznym profilu 
SLD Nowogard na portalu Facebook 
udostępniłem pochodzący ze strony in-
ternetowej www.sld-nowogard.pl link 
do listu do redakcji pt. „Dlaczego nie 
głosuję na Pawła Słomskiego?” opubli-
kowanego w 44 numerze biuletynu spo-
łeczno-politycznego „Nasz Profil”, wraz 
z komentarzem redakcji, zawierające-
go nieprawdziwe treści, znieważające 
i pomawiające Pawła Słomskiego.

Jacek Jankowski

PRZEPROSINY
Przepraszam Pawła Słomskiego, za 
to, że w październiku 2015 r. na te-
renie gminy Nowogard za pomocą 
środków masowego komunikowania 
publicznie znieważyłem go oraz po-
mówiłem go o takie właściwości, które 
mogły go poniżyć w opinii publicznej 
i narazić na utratę zaufania potrzeb-
nego dla zajmowania stanowiska 
posła na Sejm RP w ten sposób, że 
umieściłem na stronie interneto-
wej www.sld-nowogard.pl list do re-
dakcji pt. „Dlaczego nie głosuję na 
Pawła Słomskiego?” opublikowany 
w 44 numerze biuletynu społecz-
no-politycznego „Nasz Profil”, wraz 
z komentarzem redakcji, zawierają-
cy nieprawdziwe treści, znieważające 
i pomawiające Pawła Słomskiego 

Karol Brzeczek


