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Mamy ekspertów,
mamy doświadczenie
Z przewodniczącym Sojuszu lewicy Demokratycznej Grzegorzem Napieralskim
rozmawia Marian Andrzej Frydryk.

Na dobry początek rozmowy proszę
przyjąć szczere gratulacje za tytaniczną
robotę podczas kampanii prezydenckiej.
Szczerze mówiąc, aż trudno uwierzyć,
że tak się panu chciało walczyć o głosy
wyborców i zrobić tak świetny wynik.
Widzę, że jest pan dosłownie „rozrywany” przez uczestników „Harcowiady”.
Cieszy pana ta ogromna popularność,
zwłaszcza wśród ludzi młodych?
To bardzo miłe i bardzo ważne, że ludzie doceniają ciężką prace. Jedno mogę
powiedzieć: bardzo dziękuję za to zaufanie, że ludzie chcą rozmawiać, chcą podpowiadać…, bo to ważna polityka.
- W jakim kierunku zmierza odradzająca się lewica w Polsce?
Lewica demokratyczna w Polsce ma
nowe zadania. Chcemy naprawdę pokazać, że w Polsce jest alternatywa. Alternatywa do wojny polsko-polskiej dwóch
prawicowych partii, które nic nowego nie
wnoszą. Spór o demokrację jest potrzebny, ale niech to będzie spór o sprawę, o

ustawy, o naprawę państwa, a nie spór
między partiami, które się atakują nawzajem i kłócą między sobą. SLD ma dzisiaj
ważne kwestie do zrobienia, do przekazania ludziom. Po pierwsze: potrafi rządzić
i rządziło dobrze w poprzednich latach,
po drugie ma ofertę godnej pracy za godne wynagrodzenie z możliwością awansu.
To nowoczesna edukacja na wszystkich
poziomach, laptop dla każdego ucznia. To
innowacje i nowe technologie, to wprowadzanie standardów europejskich: rozdział
państwa od kościoła, ustawa o in vitro.
Polska lewica to również pamięć o historii, ale nie tej przedstawianej przez konserwatywną prawicę, tylko prawdziwej,
która ma kolory białe i czarne, gdzie patrzy się na nią w sposób historyczny, a nie
polityczny. SLD jest potrzebne, aby tych
wartości bronić.
Zauważyłem, że jest pan krytykowany przez część dziennikarzy Gazety Wyborczej. Nie lubią pana, czy co?
dokończenie na str. 2

Kultowe teksty
Rząd w roli artysty
słowa: Bertold Brecht
Na budowanie olbrzymich pałaców
Znów wydaje się grube miliony
Rząd jest w kwestii jak młody artysta,
Który się głodu nie boi, bo przecież
Chodzi o to, aby wejść do historii
		
W chwale i glorii!
		
Wejść do historii…
Tyle, że głód nie jest rządowy,
Lecz cudzy – narodowy!
Tak jak artysta, rząd również posiada
Cechy i siły nadprzyrodzone
Może, więc rozstrzygać dosłownie o wszystkim
Nawet, kiedy nie ma pojęcia o niczym
W wykształceniu czasem ma pewne luki –
Sztuka dla sztuki!
No, ma pewne luki
Lecz rację ma, bo według planu
Jest życie racją stanu!
Artysta może być wielkim wariatem
Nie zaprzestając być wielkim artystą
Rząd jest podobny i w tym do artysty,
Że każdy widząc go stuka się w czoło
Szał tworzenia i dla świata pogarda
To awangarda!
Dla świata pogarda
Nim przyjdzie krach, jeden i drugi
Szaleje robiąc długi.
Bertold Brecht (1888 – 1956) - zawsze był radykałem: „Gardzę ludźmi, których mózg nie jest
w stanie napełnić ich żołądka. Myślenie stanowi jedną z największych przyjemności rodzaju
ludzkiego. Jest czymś, co następuje po trudnościach i poprzedza działanie. Kto nie zna
prawdy, ten jest tylko głupcem. Ale kto ją zna
i nazywa kłamstwem, ten jest zbrodniarzem”.
Bez wątpienia znał prawdę lepiej niż inni, ale
działał wbrew niej. Obsesją twórczości Brechta
jest człowiek sprzedający swojego bliźniego –
świat jest więzieniem, którym torturuje się ludzi. Wychodząc z tego założenia Brecht mógłby stworzyć na wskroś współczesną formułę
tragiczności, nie czyni jednak tego, ponieważ
nie ufa trzem podstawowym elementom tragedii: nieuchronności losu, winie człowieka i
heroicznym wymiarom bohatera. Wsłuchując
się uważnie w treść songu „Rząd w roli artysty”, warto zacytować końcowe zdanie recenzji
Time’a z 1961 roku: „ Brechtowi wystarcza by
oskarżać głosem nabrzmiałym wściekłością,
bądź wyśmiewać, szydzić, kpić”. Za tak bezkompromisową postawę ideowo – artystyczną,
myślę, że mógłby zostać powodzeniem ikoną
współczesnej lewicy.
Redaktor Naczelny
Marian Andrzej Frydryk
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dokończenie ze str. 1
Dobrze jak ktoś krytykuje, dobrze nawet, gdy ktoś atakuje, czasem nawet boleśnie. To jest obligujące i determinuje do
ciężkiej pracy, żeby o coś walczyć i obrać
prawidłowy kierunek.
Jest pan stałym gościem „Harcowiady”, jakie są pana wrażenia, odczucia w
tym roku?
Jest jak zwykle wyśmienicie, zawsze
można się zrelaksować, spotkać się z ludźmi nie tylko z całego regionu, ale nawet z
Bogatyni, Gdańska oraz innych regionów
Polski. Ogół bawiących się na harcowiadzie pokazuje, że lewica potrafi ze sobą
rozmawiać, potrafi się integrować.
Czy Sojusz Lewicy Demokratycznej
posiada już zdolność koalicyjną?
Każda partia walczy o władzę, żeby realizować własny program. My też to robimy, ale o koalicjach, o rządzeniu będziemy
rozmawiać po wyborach. Ważne są projekty ustaw, ważny jest program, ważne
są pomysły, aby te wybory wygrać. Lewicę
czeka ciężka praca, musimy być wśród ludzi i dla ludzi. Najgorsze, co mogłoby nas
spotkać to wciągnąć się do wojny PO-PiS,
ta wojna wyniszcza ludzi. Chcielibyśmy
pokazać wszystkim ludziom, że może być
inaczej, może być normalnie. Polityka też
może być lepsza, normalna a spór w kraju
może toczyć się nie tyle o prymat między
poszczególnymi politykami, ile o sprawę.
Sojusz Lewicy Demokratycznej może zaproponować dobre ustawy, dobre rozwiązania. Mamy ekspertów, mamy doświadczenie w rządzeniu i potrafimy to robić!
Dziękuje za rozmowę.
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Zostań dziennikarzem

Jeśli jesteś młodą osobą, ambitną, wrażliwą
na sprawy społeczne i chcesz spróbować
swoich umiejętności dziennikarskich
- zgłoś się do nas
U nas w praktyce
nauczysz się dziennikarstwa.

Tel. 500 830 422
Informujemy,
że została uruchomiona
strona internetowa
kandydata na burmistrza Nowogardu
Roberta Czapli.

www.robertczapla.pl

						

Polecamy

Szpital traktujmy poważnie

Możemy się nie zgadzać w swoich poglądach, ale szanujmy się, jako ludzie. To i tak mieszkańcy zdecydują, kto zostanie radnym, kto burmistrzem i jaka partia zdobędzie większość pozwalającą stworzyć koalicję rządzącą po wyborach 21 listopada br.
Tak mógłbym odpowiedzieć mojemu koalicyjnym wówczas PSL uratowali w robimy wynika więc albo z braku poznajomemu Marcinowi Nieradce, który 2001 roku szpital przed likwidacją, przej- wszechnie dostępnej wiedzy, albo jest niew zeszły piątek napisał artykuł „Szpitalna mując jednostkę na barki gminy. Do 2006 uczciwą próbą zdyskredytowania Sojuszu
manipulacja”. Nie wiem, czy Marcin pisał r. koalicja ta (prawdę mówiąc najlepsza Lewicy Demokratycznej przed wyborami
materiał, jako bezstronny i obiektywny jak dotychczas dla szpitala) prowadziła samorządowymi.
Nie sądzę, aby obecni radni byli tak
dziennikarz, czy jako zaangażowany po- działania mające na celu restrukturyzację
litycznie kandydat na radnego jednego z i oddłużenie szpitala. Działania te były bezbronni wobec SLD, aby potrzebowali
miejscowych ugrupowań. Dlatego też od- wspierane przez SLD również w bieżącej do pomocy obrony dziennikarskiej. Jako
powiedź będzie merytoryczna i na temat. kadencji samorządu. W ostatnim roku, radny, ale również kandydat na burmiUmyślnie pominę złośliwości typu: „par- gdy poprawiła się kondycja finansowa strza uważam, że prace w samorządzie
tyjna gazetka”, „towarzystwo spod znaku szpitala, złożyliśmy wnioski: najpierw o muszą być prowadzone przy otwartej kurSLD”, itp. Cenię rozsądek Marcina i wiem, przeznaczenie środków na opracowanie tynie. Biuletyn „Nasz Profil” ma autonoże jako młody człowiek dojdzie do wnio- dokumentacji, a po jej wykonaniu - na miczną i rozważną redakcję, ale osobiście
sku, że mieszkańcy bardziej szanują rozwa- rozbudowę nowej bryły jednostki. Szko- nie widzę nic zdrożnego w upublicznieniu
gę i kulturę niż posługiwanie się inwekty- da, że te inicjatywy lewicy zostały w więk- informacji, którzy radni głosowali za tym,
szości pominięte na łamach „Dziennika aby zdjąć z porządku obrad sesji punkt o
wami, szczególnie przez osoby publiczne.
Zarzut, że Sojusz Lewicy Demokra- Nowogardzkiego”, lub przedstawione z przekazaniu środków na szpital. Przyznatycznej i jego radni przez kilka kolejnych ironicznym komentarzem. O aktywności ję - tytuł mógł być nietrafiony. Burmistrz i
kadencji władz miejskich nie zajmowali lewicy na rzecz szpitala informowaliśmy radni są osobami publicznymi, pracują na
się z zaangażowaniem sprawą szpitala jest mieszkańców wielokrotnie. Zarzucanie, rzecz gminy i ludzie mają prawo wiedzieć,
nietrafiony. To przecież SLD wspólnie z że nic w tej kwestii nie robiliśmy, czy nie jak ta praca jest wykonywana.
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Szczegółowość, lub ogólność (jak kto
woli) przygotowanych materiałów na sesję
była wystarczająca do podjęcia uchwały o
wyemitowaniu obligacji na szpital. Szczególnie w sytuacji, w której na inwestycję
mamy ograniczony czas – do końca 2012
roku. Trzeba wiedzieć, że uchwałę o wydaniu obligacji można nazwać: „uchwałą
intencyjną”, bowiem do czasu ich faktycznego wyemitowania potrzebne są jeszcze
dwa kroki. Pierwszy z nich, to uchwała o
zmianie budżetu gminy Nowogard. Drugi
to decyzja burmistrza o wydaniu obligacji.
Bez tych dwóch decyzji organów gminy
uchwała o wyemitowaniu obligacji zostaje
niezrealizowana. Skoro radni mieli niedosyt wiedzy (a przyznaję, że mogli mieć), to

należało przyjąć uchwałę i w międzyczasie
zobowiązać burmistrza do uszczegółowienia dokumentacji. Zresztą kto miał rację
pokazała środowa sesja, gdzie radni przyjęli tą samą uchwałę, co miesiąc wcześniej
odrzucili. Straciliśmy tylko cenny czas.
Sojusz Lewicy Demokratycznej w
swoim programie wyborczym zapewniał
utrzymanie szpitala w Nowogardzie. Działania, jakie podejmujemy wynikają więc ze
zobowiązania, jakie złożyliśmy mieszkańcom 4 lata temu. Uprzejmie informuję, że
zrobimy wszystko, by naszej obietnicy dotrzymać.
Mam nadzieję, że powyższe fakty i
informacje zostaną przyjęte do wiadomości przez Marcina Nieradkę. Zresztą
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podawaliśmy je do wiadomości publicznej systematycznie w „Naszym Profilu”.
Ponadto uprzejmie informuję, że wiedzę
w tym zakresie można uzupełnić w biurze
Rady Miejskiej lub rozmawiając z radnymi
Klubu Lewicy. Odpowiedzi na pewno nie
odmówimy. Zapraszam do współpracy w
sprawie szpitala, ale także innych ważnych
problemów naszej gminy. Mamy ich tyle,
że powinniśmy zacząć je rozwiązywać razem, bez względu na sympatie polityczne.
I wcale nie nazywałbym tego jakąkolwiek
manipulacją, a tym bardziej szpitalną
Kandydat
na burmistrza Nowogardu
Robert Czapla

Kandydaci na radnych
do Rady Miejskiej w Nowogardzie
z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Krystyna Doroba
– właścicielka prywatnej firmy
Nowogardzianka, od 14 lat prowadzi własną działalność gospodarczą,
wykształcenie średnie, mężatka (córka
nauczycielka). Hobby: sport, co dziennie uprawia bieganie. Typ autentycznego
społecznika: chętnie sponsoruje szkoły
podstawowe i dom dziecka w Mostach.
Jest byłą przewodniczącą ZSMP w Goleniowie ( od 1976 roku) a poglądy lewicowe to tradycja rodzinna jak mówi nasza
kandydatka. Nie lubi wielosłowia, dlatego
lapidarnie przedstawia swój program wyborczy.
Jestem za:
- poprawieniem estetyki miasta,
- tworzeniem nowych miejsc pracy poprzez wybudowanie choćby jednego porządnego zakładu pracy,
- wspieraniem drobnych przedsiębiorców,

- poprawieniem wizerunku służby zdrowia,
- zmianami personalnymi we władzach
miasta,
- udzielaniem pomocy osobą najsłabszym, najuboższym,
- prowadzeniem ładu i porządku w
miejscach publicznych.
Jestem przeciw:
- chamstwu i skandalicznemu zachowaniu się młodzieży w miejscach publicznych,
- blokowaniu ludziom młodym awansów,
- budowaniu nowych supermarketów,
które niszczą drobny handel,
- dewastowaniu mienia publicznego,
- niechlujstwu służb komunalnych,
- klikowym układom na każdym poziomie władzy,
- stagnacji i marazmowi.
Dlaczego zdecydowała się pani startować z listy SLD, i czy uważa pani, że Robert czapla jest dobrym kandydatem na
burmistrza?
Jestem przekonana, że to już najwyższa
pora postawić na ludzi młodych, energicznych, pełnych zapału i determinacji
do przeobrażenia miasta w miejsce wygodne dla życia mieszkańców i atrakcyjne
dla osób przejezdnych. Robert Czapla jest
moim zdaniem najlepszym kandydatem
spośród wszystkich na to stanowisko. Posiada wszystkie atuty jak: kompetencja,
zdolności menadżerskie, odwagę w podejmowaniu niepopularnych decyzji oraz
wizję miasta na miarę XXI wieku.

• Główna cecha mojego charakteru:
sumienność, pracowitość
• Cechy, których szukam u mężczyzny: wiarygodność
• Co cenie najbardziej u przyjaciół:
szczerość
• Moja główna wada: nadmierna
szczerość
• Moje ulubione zajęcie: bieganie
• Moje marzenie o szczęściu: wygrać
w lotto
• Co wzbudza we mnie obsesyjny
lęk: choroba
• Kim (lub czym) chciałbym być,
gdybym nie był tym, kim jestem:
sportsmenką
• Kiedy kłamię: okłamuję tylko męża
• Słowa, których nadużywam: nie
ma takich
• Ulubieni bohaterowie literaccy:
szereg postaci z fraszek Kochanowskiego
• Ulubieni bohaterowie życia codziennego: aktorzy serialowi
• Czego nie cierpię ponad wszystko:
zakłamania
• Błędy, które najłatwiej wybaczam: delikatne kłamstwa
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Adam Sidłowski

Lat 53, urodzony w Jaworze, w tym
samym miejscu i o jednej porze, co Jacek
Wszoła, złoty medalista olimpijski (woj.
dolnośląskie), od 1974 roku pracownik
Zachodniopomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych, żonaty (ojciec 2
dorosłych synów), szczęśliwy dziadek.
Hobby: ogród działkowy, sport (piłka nożna za wyjątkiem polski), przewodniczący
wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy 3-go
Maja 37 – 38 w Nowogardzie. Bezpartyjny
Gdybym został wybrany radnym,
chciałbym przede wszystkim:
- dopilnować budowy ścieżki rowerowej wokół jeziora,
- wpłynąć na modernizację niszcze-

Jacek Rafiński – pedagog

Lat 45, bezpartyjny, żonaty ( dwie córki), związany z Nowogardem od dzieciństwa, mieszkaniec Wojcieszyna. Działacz
Ludowych Zespołów Sportowych (współorganizator licznych spartakiad), członek
zarządu. Wykształcenie wyższe pedagogiczne, obecnie kończy studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim
– wydział ekonomii, kierunek Zarządzenie Zasobami Ludzkimi, przewodniczący
Rady Sołeckiej w Wojcieszynie. Zainteresowania: sport (piłka siatkowa, ogród ekologiczny).
Kandydat przedstawia swój lapidarny i realny program działania na najbliższą kadencję, w trosce o dobro gminy:
- reorganizacja albo stworzenie nowego zespołu zajmującego się w Urzędzie
Gminy pozyskiwaniem środków unijnych,

jącego, historycznego obiektu, jakim jest
stacja kolejowa,
- dbać o lepszy ład, porządek i bezpieczeństwo w mieście,
- wspierać wspólnoty mieszkaniowe,
- promować nowe inicjatywy kulturalne i zdecydowanie podnieść jakość imprez
stałych, już istniejących,
- obniżenie kosztów usług świadczonych przez PUWIS,
- zlikwidować śmierdzące zanieczyszczenia wokół jeziora,
- jestem za tworzeniem nowych miejsc
pracy, jednakże nie hipermarketów,
- będę starał się wyremontować drogi i
chodnik przy ulicy Zielonej,
- poprawić bezpieczeństwo na terenie
wspólnoty i osiedlu Zielona.
Co pana skłoniło do kandydowania
z listy Sojuszu lewicy Demokratycznej?
Od zawsze spierałem działania nowogardzkiej lewicy, ponieważ ma najlepszy
program dla rozwoju gminy Nowogard.
Czy pana zdaniem wybór Roberta
Czapli na burmistrza Nowogardu byłby
dobrym rozwiązaniem dla miasta?
Robert Czapla jest bez wątpienia najlepszym kandydatem na burmistrza, nie
tylko ze względu na stosunkowo młody
- jest też niewykorzystany obszar, na
którym wiele tracimy, a możemy tylko
zyskać poprzez restrukturyzację obszarów
wiejskich,
- wspieranie i rozwijanie szeroko rozumianego sportu oraz kultury wiejskiej,
- inwestowanie gminy w przyszłe
działki przeznaczone na budownictwo
jednorodzinne, co wiąże się z wykupem
ziemi od Agencji Rolnej, od osób fizycznych, uzbrojenie tych terenów przez gminę i sprzedaż indywidualnym odbiorcom
z zyskiem dla budżetu gminy,
- wspieranie budowy obwodnicy południowej,
- położenie nawierzchni utwardzonej
na drodze powiatowej w Wojcieszynie,
- troszczenie się o ekologię wsi: budowa małych oczyszczalni, postawienie
pojemników na odpady, edukacja ekologiczna,
- utrzymać dotychczasowy status quo
w zakresie wypoczynkowo - turystycznym
charakterem miasta,
- nie widzę potrzeby tworzenia nowych inwestycji związanych z budową kolejnych dużych firm typu „Rietter”,
- uważam, że powinniśmy się skupić
na rozwoju i wspieraniu małych oraz średnich firm,
- dążył będę do zjednoczenia LZS-ów
i WKS-ów.

październik 2010 r.

wiek, ale również wykształcenie, profesjonalizm i charyzmę. Wierzę w jego zwycięstwo!
• Główna cecha mojego charakteru:
upór
• Cechy, które szukam u kobiety: piękno i gospodarność
• Co cenie najbardziej u przyjaciół:
szczerość
• Moja główna wada: zawziętość
• Moje ulubione zajęcie: działka
• Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk:
ciężka choroba
• Co byłoby dla mnie największym
nieszczęściem: śmierć bliskiej mi osoby
• Kim (lub czym) chciałbym być, gdybym nie był tym, kim jestem: tym
kim jestem. Wszystko, co chciałem to
osiągnąłem
• Kiedy kłamię: rzadko kłamię, ale nie
raz trzeba
• Słowa, których nadużywam: wiara
• Ulubieni bohaterowie literaccy: Gustaw – Konrad z „Dziadów” Mickiewicza
• Czego nie cierpię ponad wszystko:
kłamstwa i nadgorliwości
• Błędy, które najłatwiej wybaczam:
które sam popełniam
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Główna cecha mojego charakteru:
upór, systematyczność
Cechy, które szukam u kobiety: inteligencja, poczucie humoru
Co cenię najbardziej u przyjaciół: zaufanie
Moja główna wada: gadatliwość
Moje ulubione zajęcie: praca w ogrodzie przydomowym, spacery z psem
Moje marzenie o szczęściu: Wojcieszyn 32
Co byłoby dla mnie największym
nieszczęściem: utrata rodziny
Kim (lub czym) chciałbym być, gdybym nie był tym, kim jestem: archeologiem
Kiedy kłamię: zastanawiam się, kto i
kiedy odkryje nieprawdę
Słowa, których nadużywam: w tej
chwili nie potrafię odpowiedzieć
Ulubieni bohaterowie literaccy: Cezary Baryka (Przedwiośnie)
Czego nie cierpię ponad wszystko:
chamstwa
Dar natury, który chciałbym posiadać: możliwość czytania w cudzych
myślach
Obecny stan mojego umysłu: czysty,
świadomy, jasny
Błędy, które najłatwiej wybaczam:
staram się wybaczać wszystkim
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Bartosz Arłukowicz
– poseł na sejm RP
Kim pan jest? Pytanie na rozgrzewkę.
Jestem lekarzem pediatrą, nauczycielem akademickim, kawalerem Międzynarodowego Orderu Uśmiechu, posłem RP, społecznikiem, ojcem, samorządowcem.
Za sprawą komisji śledczej stal się pan nową gwiazdą polskiej lewicy.
Czy tak?
Komisja śledcza na pewno spotęgowała moją rozpoznawalność i popularność. Miałem możliwość w tym czasie spotykać się z setkami ludzi i
zauważyłem jak rośnie potencjał dla SLD, i dlatego rozmawiamy o Polsce
inaczej niż kiedyś.
W jakiej kondycji jest polska lewica?
Myślę, że podnosimy się, nabieramy sił oraz wiatru w żagle. Coś się jednak w Polsce zmieniło na przestrzeni ostatnich miesięcy. I myślę, że wartości
lewicowe wzrastają, bo jest popierany człowiek, postęp, nowoczesność i tolerancja. Właśnie takie tematy są bliskie dla ludzi. Jest to sukces ogromny, bo
idziemy do przodu. Co jest najważniejsze.
Dokąd zmierzamy?
Budować dobrą Polskę, Polskę opartą na wartościach socjaldemokratycznych i lewicowych, w której nie będzie się mówić o przeszłości tylko o
przyszłości.

„Kandydat SLD na burmistrza wniesie nową energię
i da absolutnie nowy impuls Nowogardowi”

Dariusz Wieczorek – przewodniczący SLD w woj. zachodniopomorskiego
Witam szefa zachodniopomorskich struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej, energetyka naładowanego w dodatku
pozytywna energią, jak dobrze pamiętam. Czy tak?
Zgadza się.
Który raz gości pan na Harcowiadzie w Nowogardzie?
Ooo! Niech sobie policzę, chyba po raz szósty.
I?
Wrażenia rewelacyjne. Muszę powiedzieć, że pogoda dopisała, więc jestem pod wrażeniem organizatorów imprezy: Roberta Czapli, Paweła Lembasa, przyjaciół, współpracowników. Nie
dość, że potrafili załatwić świetny nastrój, świetne wyżywienie,
świetne napoje, to jeszcze potrafili załatwić pogodę, a to świadczy
o tym, że potrafią rzeczy nie możliwe załatwiać od ręki. Nie mogło mnie tutaj nie być, bo takiej imprezy się nie opuszcza.

Dokąd prowadzi polska lewica w okresie zmian pokoleniowych?
Lewica zmierza w bardzo dobrym kierunku. Współczesna
lewica to nowi ludzie, młodzi ludzie. Przewodzi jej Grzegorz Napieralski, człowiek, który potrafi jednoczyć, potrafi przedstawić
nową wizję polskiej lewicy, nową wizję funkcjonowania państwa.
W Nowogardzie taką osobą jest Robert Czapla, który kandyduje na burmistrza, który jest osobą wykształconą i mającą dobre
doświadczenie samorządowe. Także osobą całkiem inaczej patrzącą na funkcjonowanie takiego miasta, jakim jest Nowogard.
W moim odczuciu kandydat SLD na burmistrza wniesie nową
energię i da absolutnie nowy impuls Nowogardowi. Jeżeli cokolwiek mogę powiedzieć, to tylko: każdy, kto chce, żeby Nowogard
się rozwijał powinien głosować na Roberta Czaplę.
Czego należy życzyć Dariuszowi Wieczorkowi na koniec
rozmowy?
Darek Wieczorek życzenie ma bardzo proste, jestem szefem
SLD w regionie, jestem człowiekiem funkcjonującym w ruchu lewicowym od 20 lat. Mam dobre samopoczucie, bo zawsze mówię
swoim współpracownikom, przyjaciołom – nawet, gdy generalnie jest źle, musimy mówić, że jest elegancko, dobrze wszystko się
zgadza. A dzisiaj rzeczywiście mamy ogromną szansę pod przywództwem Grzegorza Napieralskiego. Wiem, że SLD w Polsce się
odbudowuje i wiem, że będziemy wstanie pomagać wszystkim
ludziom i będziemy w stanie zrealizować sensowną, programową
debatę.
Dziękuję za rozmowę i niech tak będzie jak pan sobie tego
życzy.
Marian Andrzej Frydryk
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Harcowiada 2010

– jedna z najbardziej udanych nowogardzkich imprez

Ostatnia sobota września br. była bardzo zapracowanym
dniem dla organizatorów tegorocznej Harcowiady, która miała
miejsce na kempingu „U Henia”. VIII edycja popularnej imprezy
została przeprowadzona bardzo sprawnie, a frekwencja przerosła
najśmielsze oczekiwania jej inicjatorów. Fama o Harcowiadzie
poszła w „świat”. Świadczy o tym obecność ok. 400 uczestników
nie tylko z Nowogardu, ale z różnych regionów w kraju, m.in.
z Gdańska, Poznania, a nawet smutnie doświadczonej powodzią
Bogatyni. Na spotkaniu zaszczycili nas goście: przewodniczący SLD Grzegorz Napieralski, poseł Bartosz Arłukowicz, poseł
Stanisław Wziątek, eurodeputowany prof. Bogusław Liberadz-

ki oraz przewodniczący struktur wojewódzkich SLD Dariusz
Wieczorek. Plusem była nie tylko pogoda i smaczne żarełko w
postaci tradycyjnych kiełbasek, kaszanki, karkówki, grochówki,
bigosu a nawet pieczonego dzika wraz z baranem. Nie zabrakło
też różnych atrakcji sportowo – rekreacyjnych jak: tenis stołowy,
strzelanie z wiatrówki, paint–bal, mecze piłki nożnej, przejażdżki konne oraz dobra zabawa taneczna. W odczuciu większości
uczestników była to jedna z najbardziej udanych imprez plenerowych w naszym mieście.
Redakcja

październik 2010 r.

Nasz Profil

7

8

Nasz Profil

październik 2010 r.

październik 2010 r.

Nasz Profil

9

Trzeba zrobić wszystko...
Stanisław Wziątek – były wojewoda zachodniopomorski, poseł na sejm RP.

Magdalena Soroka-Banasiak
– nauczycielka

Mieszkanka Orzechowa, wykształcenie wyższe, mężatka (dwoje dzieci). Zainteresowania: hippika, szydełkowanie,
książki.

Miło spotkać pana na kolejnej „Harcowiadzie”. Jak te dni pędzą, jak konie
kare. Czym obecnie zajmuje się poseł
województwa zachodniopomorskiego w
Sejmie RP?
Jestem przewodniczącym Komisji
Obrony Narodowej polskiego parlamentu. Komisja działa dobrze, ale wojsko ma
się nienajlepiej.
To nie jest dobra wiadomość.
Trzeba zrobić wszystko, żeby polska
armia miała dobre finansowanie, dobre

warunki szkoleniowe i dobry sprzęt, odpowiednio zmodernizowany technicznie.
Jak samopoczucie na tegorocznej
imprezie?
Tak jak za pierwszym razem. Świetny
klimat, uśmiechnięci ludzie, pełny luz i
rozmowy, rozmowy z ludźmi naładowanymi pozytywną energią. Organizatorzy
przeszli samych siebie, żeby nie zabrakło
różnorodnych atrakcji. No i, pogoda na
zamówienie.

Moje priorytety to:
- podjąć konkretne działania, aby w
budżecie gminy znalazły się środki finansowe na infrastrukturę i modernizację terenów wiejskich,
- troska moją jest rozwój wsi w zakresie przywrócenia elementarnych placówek
kultury, np.: biblioteki i świetlice wiejskie,
- bezpieczny dojazd dzieci wiejskich
do szkół oraz zwiększenie częstotliwości
kursowania autobusów, zwłaszcza w okresie wakacji i ferii,
- wspieranie inwestycji kompleksowej
gazyfikacji terenów wiejskich w całej gminie.
Główna cecha mojego charakteru:
pracowitość

Cechy, których szukam u mężczyzny:
odpowiedzialność, szczerość
Moja główna wada: upór
Moje ulubione zajęcie: robótki ręczne, jazda konną
Moje marzenie o szczęściu: zdrowie i
jeszcze raz zdrowie
Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk:
nie zastanawiałam się na tym
Kiedy kłamię: nie kłamię
Ulubieni bohaterowie literaccy: dr
Judym (Ludzie bezdomni)
Czego nie cierpię ponad wszystko:
chamstwa i obłudy
Błędy, które najłatwiej wybaczam:
wybaczam, ale pamiętam

10

Nasz Profil

październik 2010 r.

Magazyn
Z dzienniczka wyrzuconego na pawlacz

Lipiec 1972
Ionesco mówi wręcz o „metafizycznym” umyśle Moliera. Autor „Skompca” – pisał gdzieś Bohdan Korzeniowski – miał duszę nietkniętą przez cywilizację chrześcijańską. Podobnie jak u Szekspira, i u tego klasyka
literatury europejskiej brak jest motywów religijnych. Stwierdza się dziś te fakty z pewnym zdumieniem.
E.M. Cioran: kanibalizm to prawdziwy wzór społeczeństwa samowystarczalnego. Myśl tę zadedykować
można zwolennikom autarkii wszelkiego autoramentu. Z Albańczykami na czele.
Stał już po tylko stronach barykady, że zasłonił sobą wszystkie horyzonty!
- Tak się składa, że nożownicy potrafią wydłubać oko także łyżką i widelcem.
- W roli podwójnych agentów, z braku bliźniaków jednojajowych, obsadzał jednookich!
- Niektórzy umyślili sobie miękkie lądowanie na miękkim podbrzuszu rewolucji!
- Szwedzka gimnastyka bywa w Polsce nieodzowna przy głosowaniach.
- Stado baranów na oślej łączce: przyszłość zapowiada się imponująco!
4. Klasyczny żarcik westernowy. Dwóch kowbojów jedzie presją. Jeden mam pragnienie. Drugi: To
masz manierkę. Pierwszy: Mówiłem, że mam pragnienie, a nie, że chce się umyć.
5. Rysunek z „Spuncha”: facet spowiada się lekarzowi. Piłem bez umiaru, straciłem pracę i szacunek
dla siebie, żona mnie opuściła, zebrałem się w sobie, przestałem pić, odzyskałem szacunek dla siebie i
dawne stanowisko, moja żona do mnie wróciła, znów zacząłem pić.
6. Al Capowe jako normalny człowiek umarł w 1947 roku na syfilizm.
7. Ktoś: istnieje wieczne i niezbywalne pytanie: kim są Ci wszyscy ludzie i czego chcą?
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