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Niech się święci pierwszy maja!
1 maja o godzinie 12.00 na Placu Wolności w Nowogardzie 

miały miejsce obchody Święta Pracy. Swoje wieńce pod pomni-
kiem Kombatantów RP na Placu Wolności złożyły m.in. władze 
samorządowe na czele z burmistrzem Robertem Czaplą i Prze-
wodniczącym Rady Miejskiej Antonim Bielidą, klub radnych 

SLD, władze powiatowe i miejskie Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej, delegacja z miasta partnerskiego Heide, stowarzyszenie 
Pokolenia oraz kombatanci, przedstawiciele szkół i organizacji 
pozarządowych. Okolicznościowe przemówienie wygłosił bur-
mistrz Robert Czapla.

Stanowisko w związku z informacją, 
zamieszczoną w Dzienniku Nowogardzkim

z dnia 25 kwietnia br., jako oświadczenie Zarządu 
Miejsko – Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go w Nowogardzie.

W związku z publikacją prasową, zamieszczoną w piątek 25 
kwietnia br., w Dzienniku Nowogardzkim, jako oświadczenie 
Zarządu Miejsko–Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego 
w Nowogardzie, pragniemy zauważyć, że po raz kolejny Zarząd 
Miejsko – Gminny PSL przedstawia nieprawdziwą sytuację, zwią-
zaną z rozpadem koalicji SLD – PSL, próbując się ze wszystkich sił 
wybielić i postawić w korzystnym świetle.

Odnosząc się do informacji, zawartych w opublikowanym 
oświadczeniu Zarządu Miejsko – Gminnego Polskiego Stronnic-
twa Ludowego, informujemy, że ani nowogardzkie SLD ani Bur-
mistrz Nowogardu wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w 
Nowogardzie, nie dążyliśmy do rozpadu koalicji SLD-PSL.

Zarząd Miejsko – Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego 
w Nowogardzie, próbuje nieprawdziwie przedstawić chronologię 
wydarzeń, które w ostateczności doprowadziły do rozpadu koalicji 
SLD – PSL z winy i z nieznanych nam bliżej powodów, którymi 
kierował się Zarząd Miejsko – Gminny PSL. Obecnie całą winę 
próbuje zrzucić, tylko i wyłącznie na osobę burmistrza oraz prze-
wodniczącego. 

W dniu 15 listopada 2013 roku burmistrz podpisał projekt budże-
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tu na rok 2014, który został wcześniej uzgod-
niony i omówiony z radnymi z klubu PSL.

W grudniu 2013 roku, burmistrz Nowo-
gardu, po wcześniejszej rozmowie z wice-
starostą Tomaszem Kuliniczem, skierował 
pismo do Rady Powiatu o wyrażenie zgody 
na rozwiązanie umowy o pracę z w/w osobą 
(ponieważ wydział, w którym był wcześniej 
zatrudniony już nie istniał, a ponadto sam 
zainteresowany nie przewidywał powrotu do 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie na sta-
nowisko, które formalnie przestało istnieć). 
Prezes K. Ziemba poczuł się dotknięty tym 
posunięciem i spotkał się z burmistrzem 
Nowogardu, aby go poinformować, że jeżeli 
nie wycofa swego pisma do Rady Powiatu, 
to radni PSL nie poprą budżetu na rok 2014. 
Wystosował też list w tej sprawie do Prze-
wodniczącego Klubu Radnych Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej w Nowogardzie:

Działając w oparciu o uchwałę podjętą na 
posiedzeniu Zarządu Miejsko – Gminnego 
Polskiego Stronnictwa Ludowego w Nowogar-
dzie wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec 
podjętych przez Pana działań mających na 
celu rozwiązanie umowy o pracę zawartej 
pomiędzy Urzędem Miejskim w Nowogardzie 
a Panem Tomaszem Kuliniczem, obecnie 
Wicestarostą Powiatu Goleniowskiego – Rad-
nym Powiatu Goleniowskiego, a jednocześnie 
Członkiem Zarządu MG PSL(...)

Wobec powyższego domagamy się wycofa-
nia przez Pana ze Starostwa Powiatowego w 
Goleniowie pisma w sprawie wyrażenia zgo-
dy przez Radę Powiatu na rozwiązanie umo-
wy o pracę z Panem Tomaszem Kuliniczem.

W przypadku nie zrealizowania naszego 
postulatu Zarząd Miejsko Gminny Polskiego 
Stronnictw Ludowego rozważy dalsze funk-
cjonowanie koalicji PSL-SLD na szczeblu 
Gminy Nowogard.

„Szantaż” się powiódł, bo jak wiemy pi-
smo zostało wycofane, ale niestety druga 
strona nie dotrzymała umowy i spowo-

dowała, że w grudniu 2013 roku została 
wykreślona uchwała o przyjęciu budżetu i 
przesunięto to głosowanie nad budżetem na 
następną sesję.

Rozpoczęły się jednak dziwne ruchy PSL 
wokół istniejącej koalicji. Doszło do spotka-
nia, po którym Zarząd Miejsko – Gminny 
Polskiego Stronnictwa Ludowego w Nowo-
gardzie z dniem 21 stycznia 2014 r. rozwią-
zał umowę koalicyjną na VI kadencję Rady 
Miejskiej w Nowogardzie w latach 2010-
2014, zawartą w dniu 15.02.2011 roku po-
między Polskim Stronnictwem Ludowym 
w Nowogardzie a Sojuszem Lewicy Demo-
kratycznej w Nowogardzie. SLD otrzyma-
ło tą uchwałę Zarządu Miejsko – Gminny 
Polskiego Stronnictwa Ludowego w dniu 
23 stycznia br., jednak nie zawierała ona 
uzasadnienia. Radni SLD i burmistrz o 
powodach rozwiązania koalicji i treść uza-
sadnienia poznali dopiero z piątkowego 
wydania Dziennika Nowogardzkiego. Zaś 
w piątkowe popołudnie wpłynęło do klubu 
radnych SLD uzasadnienie podjętej uchwa-
ły, w którym PSL winą obarczyła burmistrza 
i przewodniczącego rady, argumentując, że 
próbowali ich szantażować utratą stanowisk, 
jeżeli nie poprą budżetu. 

PSL szybko podjął rozmowy ze Wspól-
nym Nowogardem, aby uzyskać większość 
w Radzie Miejskiej, próbując udowodnić 
wszystkim, że ma pełną władzę. W czasie se-
sji RM doszło jednak do rozłamu i rozbicia 
klubu radnych PSL. Nie dość, że opozycja 
nie uzyskała większości, to straciła jednego 
radnego, który zrzekł sie członkostwa w PSL 
i został radnym niezależnym, a 3 pozosta-
łych radnych wbrew decyzji swej partii, za 
to zgodnie z sumieniem i logiką zagłosowa-
ło za przyjęciem budżetu.

Reasumując: 
- To nie burmistrz ani przewodniczący rady 

szantażowali PSL, lecz to PSL przez swojego 
prezesa Zarządu Miejsko–Gminnego Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego szantażowali 

Burmistrza w sprawie rozwiązania umowy z 
wicestarostą Kulinieczem, którego stanowisko 
przestało istnieć.

- PSL doprowadził do zerwania koalicji z 
SLD, mimo że pismo dotyczące rozwiązania 
umowy o prac, skierowane do Rady Powiatu 
zostało wycofane.

- Mimo całej zaistniałej sytuacji, nikt z PSL, 
nie stracił stanowiska, nie został zwolniony 
czy też zdegradowany.

- Jedyną osobą, która ucierpiała w wyniku 
dziwnej gry politycznej K. Ziemby i nowo-
gardzkiego PSL była osoba wiceburmistrza 
Damiana Simińskiego, który musiał zrezygno-
wać ze stanowiska, choć otrzymał propozycję 
od burmistrza, aby pozostał na swym dotych-
czasowym stanowisku.

- Nawet sami radni z PSL (4 radnych) sprze-
ciwili się decyzji Zarządu Miejsko – Gminne-
go Polskiego Stronnictwa Ludowego w Nowo-
gardzie i głosowali wbrew jej decyzji, popiera-
jąc budżet autorstwa burmistrza Nowogardu.

- 14 marca br. publicznie na sesji Rady Miej-
skiej radny Stanisław Saniuk poinformował, iż 
przestał być przewodniczącym klubu radnych 
PSL, a radny Mieczysław Laskowski powiado-
mił radę, iż przestał być wiceprzewodniczą-
cym tegoż klubu. Stanowisko w tej kwestii ja-
kiejkolwiek partii nie ma znaczenia, ponieważ 
jest to sprawa wewnętrzna Rady Miejskiej w 
Nowogardzie.

Podsumowując, należy stwierdzić, że fak-
ty przeczą temu, co po raz kolejny próbuje 
wmówić mieszkańcom Nowogardu PSL, że to 
przez burmistrza Nowogardu i Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej doszło do rozpadu koali-
cji SLD-PSL. Winne całej sytuacji jest i było 
samo nowogardzkie PSL z jej przewodniczą-
cym  Zarządu Miejsko–Gminnego Polskiego 
Stronnictwa Ludowego w Nowogardzie Kazi-
mierzem Ziembą.

Z wyrazami szacunku:
Antoni Bielida - Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Nowogardzie
Robert Czapla - Burmistrz Nowogardu

Awantury w PSL ciąg dalszy
Jak informują zaufane źródła, w Pol-

skim Stronnictwie Ludowym w Nowogar-
dzie oraz w jego strukturach powiatowych 
dalej panuje chaos i bezkrólewie. I raczej 
nie widać perspektyw na lepsze.

Wewnętrzny, ale jeszcze niezbyt widocz-
ny, rozpad PSL rozpoczął się 3 lata temu 
po przegranych przez Kazimierza Ziembę 
wyborach na burmistrza Nowogardu. Par-
tia jakoś jeszcze trzymała się przy władzy 
dzięki zdroworozsądkowym członkom, 
którzy zagwarantowali koalicję rządzącą z 
SLD. Jednak na początku bieżącego roku, 
kiedy zarząd PSL zdecydował (przy pomo-
cy Wspólnego Nowogardu) o wyjściu z ko-
alicji posypało się wszystko:

PSL po 19 latach nie ma swojego przed-
stawiciela we władzach wykonawczych 
gminy (burmistrz lub wiceburmistrz)

Rozpadł się Klub Radnych PSL. Na ostat-
niej sesji Rady Stanisław Saniuk złożył rezy-
gnację z szefowania klubowi, a Mieczysław 
Laskowski rzucił funkcję wiceprzewodni-
czącego klubu.

Radny Paweł Kolanek, jako osoba  wyso-
ce moralna miał dosyć ręcznego sterowania 
radnymi przez Zarząd PSL i rzucił legity-
macją tej partii.

Wielu poważnych członków PSL planuje 
oddanie legitymacji partyjnej. Pierwszym 
był szanowany nowogardzki biznesmen 
Adam Fedeńczak.

Partia straciła równowagę i wszystko 
wskazuje, że stacza się po równi pochyłej 
w dół. W Ostatnim czasie odbyła się Rada 
Powiatowa PSL w Goleniowie. W przypad-
ku niemalże każdej partii na posiedzenia 
takiego gremium zapraszani są członko-
wie Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeń-
skiego. W ten sposób polityka, również 
finansowa prowadzona jest jawnie przed 
swoimi członkami. Jednak nie w PSL. Tam 
przewodniczący Kulinicz nie pozwolił na 
uczestnictwo w Radzie Powiatowej szefo-
wi Komisji Rewizyjnej - szanowanej po-
wszechnie osobie. Arogancja władz i wojna 
wewnętrzna w PSL trwa...

Red.

Stanowisko w związku z informacją...
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Czy my to wiemy?

Historia Święta Pracy
4 maja 1886 roku, Chicago. Pokojowy 

wiec na placu Haymarket, zwołany by 
uczcić pamięć sześciu robotników po-
ległych poprzedniego dnia w starciach 
z policją, dobiega już końca. Dwustu 
pracowników chicagowskich fabryk, 
których nie odstraszył ulewny deszcz, 
słucha właśnie przemówienia przywód-
cy związkowego Samuela Fieldena, gdy 
stuosiemdziesięcioosobowy oddział po-
licji, dowodzony przez kapitana Johna 
Bienfielda, bez wyraźnego powodu ru-
sza do ataku na demonstrantów. Chwi-
lę później w tłumie eksploduje bomba 
od której ginie jedenastu robotników i 
jeden funkcjonariusz. Policja otwiera 

ogień…
Tak właśnie rozpoczęła się „masakra na 

Haymarket” – tragiczny finał wydarzeń, 
rozgrywających się sto dwadzieścia osiem 
lat temu w Chicago, w pierwszych dniach 
maja. Liczba ofiar wśród robotników 
uczestniczących w wiecu nie jest znana do 
dziś. Musiała być jednak znaczna, o czym 
świadczyć może fakt, że kilkunastu poli-
cjantów zostało w zamieszaniu postrze-
lonych przez własnych kolegów. Trzeba 
wszakże pamiętać, iż ów dramat był jedy-
nie kulminacją wydarzeń, których przy-
czyny sięgały aż dwudziestu lat wstecz.

Czasy po zakończeniu Wojny Secesyj-
nej w 1865 roku były okresem, w którym 
Stany Zjednoczone, a szczególnie Północ, 
wstąpiły na ścieżkę szybkiej industriali-
zacji. Do gwałtownie rozrastających się 
ośrodków przemysłowych, takich jak De-
troit czy Chicago masowo napływali lu-

dzie skuszeni perspektywą lepszego życia. 
Rzeczywistość często jednak odbiegała od 
wyobrażeń. Niskie wynagrodzenie, nie-
rzadko ponaddwunastogodzinny dzień  
pracy oraz niebezpieczne warunki w ja-
kich ją wykonywano były w owym czasie 
standardem. Nic zatem dziwnego, że na-
stroje wśród robotników stawały się coraz 
bardziej radykalne.

Gdy w 1885 r. właściciel chicagowskiego 
zakładu McCormick Harvester Co. ogłosił 
masowe zwolnienia, które tłumaczył pla-
nem modernizacji zakładu, robotnicy po-
stanowili walczyć o swoje prawa. Związki 
zawodowe stawiły twardy opór i w wyniku 
strajku zmusiły właściciela do ustępstw. 
Było to jednak krótkotrwałe zwycięstwo, 
gdyż już w lutym 1886 roku wszystkich 
pracowników zwolniono, zaś nowoza-
trudnionych pilnowała kilkudziesięcio-
osobowa grupa „ochroniarzy”.

Działacze związkowi nie zamierzali jed-
nak dawać za wygraną. Pierwszego maja 
zorganizowano demonstrację, której ce-
lem było skrócenie dnia pracy z dwuna-

stu do ośmiu godzin. Na jej czele stanął 
działacz związkowy Albert Parsons. Po-
mimo iż istniały obawy, że demonstracja 
przekształci się w zamieszki, marsz w któ-
rym wzięło udział przeszło kilkadziesiąt 
tysięcy ludzi przeszedł bez incydentów. 
Zarówno frekwencja, jak i pokojowy prze-
bieg demonstracji zachęciły związkowców 
do dalszego działania na rzecz realizacji 
swoich postulatów.

Dwa dni później – 3 maja, redaktor 
robotniczej gazety August Spies zorga-
nizował wiec, w trakcie którego doszło 
do bójki pomiędzy opuszczającymi fa-
brykę McCormicka nowozatrudnionymi 
robotnikami a demonstrantami. Policja 

interweniowała używając broni palnej 
– sześciu protestujących zginęło od kul, 
sześciu dalszych zostało poważnie ran-
nych, wiele osób ciężko pobito. Spies, 
wstrząśnięty brutalnością policji wezwał 
robotników by następnego dnia stawili 
się na placu Haymarket. Półtora miesiąca 
później, jako jeden ze współoskarżonych 
o zamordowanie policjanta, którego w 
trakcie masakry zabiła bomba, Spies wraz 
z Parsonsem i Fieldenem oraz czterema 
innymi związkowcami staje przed sądem. 
Pomimo braku dowodów winy, sześciu z 
siedmiu oskarżonych otrzymało wyrok 
śmierci. Spies i Parsons zostali straceni 11 
listopada, Fielden, któremu wyrok śmierci 
zamieniono na dożywocie, został ułaska-
wiony po siedmiu latach, wskutek inten-
sywnej kampanii na rzecz anulowania wy-
roków, którą prowadził amerykański ruch 
robotniczy.

Do dziś nie jest wiadome, kto tak na-
prawdę odpowiedzialny był za masakrę. 
Obecny na Haymarket ówczesny bur-
mistrz Chicago, Carter Harrison twierdził, 
że wiec przebiegał pokojowo i że nie było 
przesłanek do interwencji policji. Obecnie 
historycy skłaniają się ku teorii, że bombę 
rzucił w tłum prowokator współpracujący 
z kapitanem Johnem Bienfeldem. 

Wieść o wydarzeniach w Chicago po-
ruszyła środowiska robotnicze na całym 
świecie. Dla ich upamiętnienia II Między-
narodówka ogłosiła w 1889 r. dzień 1 maja 
świętem pracy. Pierwsze obchody odbyły 
się w 1890 r. Tegoroczne Święto Pracy jest 
zatem sto dwudziestym piątym, chociaż w 
Polsce, pomimo iż było ono obchodzone 
jeszcze pod zaborami, status święta pań-
stwowego i dnia wolnego od pracy uzyska-
ło dopiero po drugiej wojnie światowej.

K.B.

Samuel Fielden 

August Spies 

Albert Parsons 
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Rozmowa z Dyrektorem Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości Profit

Przeszkoliliśmy ponad 2100 osób
Redakcja. W 2013 roku Szczecińska 

Fundacja Talent – Promocja – Postęp ob-
chodziła jubileusz 20-lecia jej powołania. 
Podczas uroczystej gali wręczania Laurów 
Cisowych za 2013 rok w dniu 30 kwietnia 
2014 r, Fundacja otrzymała  honorowe 
wyróżnienie „ Laura Cisowego” za utwo-
rzenie i prowadzenie przez 18 lat Centrum 
Edukacji i Przedsiębiorczości  ,,Profit” w 
Nowogardzie. Proszę powiedzieć jak to 
się zaczęło? 

Jerzy Jabłoński-Dyrektor Centrum. 
Historia tej jednostki zaczyna się pod ko-
niec ubiegłego wieku. Wówczas to, Szcze-
cińska Fundacja Talent Promocja Postęp 
wzięła udział w konkursie ogłoszonym 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki So-
cjalnej, otrzymała pozytywną opinię oraz 
dofinansowanie projektu uruchomienia 
Regionalnego Centrum Przedsiębiorczo-
ści- Inkubatora Przedsiębiorczości w No-
wogardzie.

 W styczniu 1996 r. po przeprowadze-
niu przetargu i wyłonieniu wykonawcy, 
którym została nowogardzka firma PBO, 
przystąpiono do generalnego remontu 
i adaptacji obiektu. Uroczyste otwarcie 
jednostki, w budynku przy ulicy Wojska 
Polskiego 3, nastąpiło 13 września 1997r.
Dokonał tego ówczesny  Prezydent RP 
Aleksander Kwaśniewski.

Redakcja. Jaki był cel tworzenia takich 
jednostek w Polsce?

J.J. Można powiedzieć, że koniecz-
ność budowy w Polsce systemu instytucji 
wspierających przedsiębiorczość, ukie-
runkowanych na pomaganie w rozpoczę-
ciu i prowadzeniu działalności gospodar-
czej, pojawiła się po przełomie polityczno 
- gospodarczym 1989/1990 r. Wówczas 
to zaczęły się tworzyć mechanizmy go-
spodarki rynkowej, ale towarzyszył temu 
duży wzrost bezrobocia, do którego nie 
było przygotowane ani społeczeństwo ani 
służby zatrudnienia. Biorąc pod uwagę te 
okoliczności, Rząd Polski zdecydował się 
na przyjęcie pożyczki z Banku Światowego 
na realizację projektu pod nazwą „Promo-
cja zatrudnienia i rozwoju służb zatrud-
nienia”. W ramach realizacji tego projektu 
były tworzone warunki do uruchamiania 
w Polsce szeregu instytucji wspierających 
przedsiębiorczość.

Redakcja. Dlaczego właśnie Nowogard 
wybrano na realizację tego projektu?

J.J. Lokalizacja Inkubatora Przedsiębior-
czości w  Nowogardzie( bo tak brzmia-
ła pierwotna jego nazwa) związana była 

głównie z występującym tutaj, w połowie 
lat dziewięćdziesiątych, jednym z naj-
większych, w ówczesnym województwie 
szczecińskim, bo przekraczającym 36%, 
strukturalnym bezrobociem. Głównie 
spowodowanym szybką likwidacją PGR-
-ów i innych firm tzw. gospodarki uspo-
łecznionej. Duży wpływ na wybór miejsca 
lokalizacji Inkubatora miały podjęte przez 
władze samorządowe II kadencji, wielo-
kierunkowe działania w zakresie walki z 
bezrobociem w tym przeznaczenie na ten 
cel jednego z niszczejących budynków 
po zlikwidowanych także na początku lat 
dziewięćdziesiątych, żłobkach i przed-
szkolach. Obiekt ten odpowiadał kryte-
riom stawianym przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej oraz konsultantów 
Banku Światowego. Instytucje te zdecydo-
wały o przeznaczeniu na jego remont, ada-
ptację i wyposażenie ponad 1 mil złotych. 

Redakcja. Jakie zadania spełniała 
nowo powstała jednostka?

J.J. Podstawową działalności Inkubatora 
było tworzenie dogodnych warunków dla 
osób rozpoczynających działalność go-
spodarczą oraz poszukujących możliwości 
zdobycia nowych kwalifikacji. Podejmo-
wanie działania obejmowały :

Po pierwsze udzielanie pomocy orga-
nizacyjno – prawnej nowo powstającym 
podmiotom gospodarczym.

Po drugie wynajem przedsiębiorcom 
powierzchni użytkowej po preferencyj-
nych cenach oraz

pomoc najemcom w obniżeniu kosztów 
działalności poprzez możliwość korzysta-
nia z obsługi administracyjnej i usług biu-
rowych świadczonych prze Inkubator.

Po trzecie usługi doradcze, informatycz-
ne, księgowo-finansowe dla przedsiębior-
ców rozpoczynających tutaj działalność 
gospodarczą oraz prowadzących już małe 
i średnie firmy na terenie gminy.

Ponadto organizowane i prowadzone 
były szkolenia i kursy dla osób rozpoczy-
nających działalność gospodarczą oraz 
przekwalifikowania do nowych zawodów 
osób bezrobotnych.

Prowadziliśmy też kojarzenie partnerów 
gospodarczych poprzez udostępnienie 
ofert kooperacyjnych dzięki współpracy z 
podobnymi jednostkami tego typu w wo-
jewództwie i kraju. W okresie pierwszych 
10 lat realizacji tego projektu wynajmowa-
no także sprzęt remontowo– budowlany i 
samochód dostawczy.

Redakcja. Czym jeszcze oprócz wy-

mienionych działań zajmowało się Cen-
trum ?

 J.J. Centrum realizowało szereg innych 
projektów służących mieszkańcom i przy-
czyniających się do rozwoju gminy, które 
nie sposób tutaj wszystkie przedstawić. 
Pozwolę sobie wymienić tylko kilka z nich: 

W latach 1998-2000 kadra RCP uczest-
niczyła w Kanadyjsko-Polskim Progra-
mie Certyfikującym prowadzonym przez 
Uczelnię Confederation College. Inkuba-
tor otrzymał Certyfikat Dyrektorów EBAC 
(Rozwój Polskich Ośrodków Wspierania 
Małej Przedsiębiorczości).

W latach 2003-2005 Fundacja we 
współpracy z Powiatowym Urzędem Pra-
cy i Urzędem Miejskim w Nowogardzie 
prowadziła Biuro Projektów Europejskich. 
Zadaniem BPE było poszerzenie wiedzy 
przedsiębiorców, rolników i wszystkich 
zainteresowanych dostępem do środków 
pomocowych Unii Europejskiej. W trak-
cie działalności biura zostało obsłużonych 
około 150 przedsiębiorców oraz ponad 
100 osób z branży rolniczej.

W latach 2005-2007 dzięki pozyskaniu 
przez Fundację środków z Ministerstwa 
Gospodarki i Pracy w ramach Programu 
Aktywizacji Zawodowej Absolwentów 
„Pierwsza Praca”, realizowano projekt 
pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach” 
tworząc Gminne Centrum Informacji. 
Głównym celem realizacji projektu było 
zgrupowanie w jednym miejscu instru-
mentów umożliwiających dostarczenie 
bezrobotnym, młodzieży szkolnej, absol-
wentom szkół i uczelni wyższych pełnej, 
kompleksowej informacji o rynku pracy, 
sposobach poruszania się po tym rynku a 
także realizowania własnych pomysłów w 
formie samodzielnej działalności gospo-
darczej.

W okresie realizacji projektu, z usług 
GCI skorzystało 2047 osób, z tego 80% 
osób legitymowało się średnim i wyższym 
wykształceniem.

W 2007 roku w Centrum Edukacji i 
Przedsiębiorczości prowadzony był punkt 
konsultacyjny projektu szkoleniowego 
realizowanego przez Szczecińską Funda-
cję Talent  Promocja  Postęp pn. „Zostań 
przedsiębiorcą – wsparcie dla osób two-
rzących mikro przedsiębiorstwa”. Benefi-
cjentami ostatecznymi tego projektu było 
30 osób niezarejestrowanych jako osoby 
bezrobotne. Zakończenie projektu nastą-
piło na początku 2008 roku.

Redakcja. Centrum uczestniczy także 
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w konkursach na realizację zadań pu-
blicznych gminy Nowogard.

J.J. Od 2007 roku C.E.iP „Profit” reali-
zuje zadania publiczne Gminy Nowogard 
dotyczące: prowadzenia działalności w za-
kresie wspierania przedsiębiorczości i roz-
woju gospodarczego gminy; prowadzenia 
zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzie-
ży pn. „Start w przedsiębiorczość”; zadanie 
publiczne pn. „Wspieranie inicjatyw spo-
łecznych i koordynowanie pracy organi-
zacji pożytku publicznego”, którego celem 
było przygotowanie członków organizacji 
pożytku publicznego i innych organizacji 
pozarządowych do obsługi i wykorzysta-
nia komputera, ze szczególnym uwzględ-
nieniem osób powyżej 50 roku życia.

Redakcja. Jako organizacja pozarzą-
dowa o dość długim stażu wspomagacie 
również inne organizacje i stowarzysze-
nia. 

J.J.W latach 2010-2013 Centrum Edu-
kacji i Przedsiębiorczości wspólnie z Za-
chodniopomorskim Forum Organizacji 
Socjalnych realizowało projekt w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
pn. „Rozwój Społeczeństwa Obywatel-
skiego” Adresatami projektu były osoby 
zarządzające organizacjami pozarządo-
wymi. W trakcie realizacji tego projektu 
zorganizowane były w Nowogardzie Targi 
Organizacji Pozarządowych. Na festynie 
dla lokalnej społeczności organizacje po-
zarządowe zaprezentowały wówczas swoją 
ofertę promując rożne formy swojej dzia-
łalności.

Od 2010 roku Centrum Edukacji i 
Przedsiębiorczości wspiera działania Sto-
warzyszenia „ Uniwersytet  Trzeciego 
Wieku w Nowogardzie”, które ma u nas 
swoja siedzibę i Stowarzyszenia Diabety-
ków, które prowadzi u nas jedną z niewie-
lu w województwie zachodniopomorskim 
,,Szkół Cukrzycy” Wspieramy także inne 
organizacje, które się do nas zgłaszają.

Redakcja. Centrum Edukacji i Przed-
siębiorczości prowadzi obecnie sa-
modzielną działalność jako placówka 

kształcenia ustawicznego i jednocze-
śnie jednostka wspierająca i  promująca 
przedsiębiorczość. Co to oznacza? 

J.J. Oznacza to organizowanie i prowa-
dzenie kursów, szkoleń, przekwalifikowań 
czyli nabywanie nowych umiejętności 
przez różne grupy beneficjentów. Kursy i 
szkolenia kierowane są głównie do osób 
bezrobotnych, objętych opieką i pomocą 
społeczną oraz skazanych, odbywających 
karę pozbawienia wolności celem przygo-
towania ich do powrotu na rynek pracy po 
wyjściu z więzienia.

W latach 1997-2013 przeprowadzono 
ponad 200 kursów i szkoleń, w których 
uczestniczyło 2100 osób. W okresie tym, 
45 firm opuściło Inkubator, z czego 29 
podjęło samodzielną działalność gospo-
darczą.

Obecnie w obiekcie Centrum „Profit” 
pracują 32 osoby. Prowadzą oni własną 
działalność gospodarczą lub są zatrudnie-
ni w 17 małych firmach.

Nieruchomość jest dalej własnością 
Gminy tylko będącą, na oznaczony w 
umowie czas, w użyczeniu Fundacji TPP, a 
nie jak niektórzy złośliwcy piszą, że zosta-
ła jej sprzedana za przysłowiową złotówkę. 
Jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości 
to gmina skorzystała z zewnętrznej pomo-
cy finansowej i wartość jej nieruchomości 
wzrosła znacznie więcej niż wartość tego 
podatku. Myślę, że gdyby nie użycze-
nie budynku dla Fundacji na prowadze-
nie projektu Inkubatora, dzisiaj obiekt 
ten mógłby wyglądać podobnie jak byłe 
przedszkole przy ulicy 3-go Maja vis a vis 
Kameny.

Jestem przekonany, że dotychczasowa 
blisko 18 letnia działalność Centrum Edu-
kacji i Przedsiębiorczości ,,Profit” Szcze-
cińskiej Fundacji Talent  Promocja Postęp 
w Nowogardzie na pewno w istotny spo-
sób wspomagała rozwój społeczno-gospo-
darczy gminy i jej mieszkańców, którzy z 
jej usług korzystali  i nadal korzystają.

Redakcja. W kuluarach uroczystości 
wręczania Laurów Cisowych mówiło się, 

że wyróżnienie powinno być przyznane 
Panu.

J.J. Myślę jednak, że kapituła postąpiła 
słusznie. To głównie dzięki Szczecińskiej 
Fundacji Talent  Promocja Postęp mo-
gło powstać i rozwijać swoją działalność 
Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości 
,,Profit” w Nowogardzie. Ja poświęciłem 
zaledwie 8 lat swojej pracy dla tej jednost-
ki i wcale tego nie żałuję. Oprócz mnie 
było jeszcze pięcioro innych dyrektorów i 
wszyscy wnieśli swój wkład w rozwój tej 
placówki.    

Dziękujemy za rozmowę

Jerzy Jabłoński  

 
W latach 1996 – 1997 zajmuje się uru-

chomieniem Inkubatora Przedsiębiorczo-
ści. Pierwszy Dyrektor Regionalnego Cen-
trum Przedsiębiorczości w Nowogardzie 
W listopadzie 1998 r. urlopowany do pracy 
samorządzie gminnym i powiatowym. W 
latach 1998-2002 powołany na stanowisko 
zastępcy Burmistrza Nowogardu a następ-
nie w latach 2002-2006 Starosty powiatu 
goleniowskiego. W 2007roku wraca do 
pracy w Centrum Edukacji i Przedsiębior-
czości ,,Profit”. Od 1 września 2009 r jest 
dyrektorem tej placówki. W latach 1994-
2006 radny gminy a następnie powiatu go-
leniowskiego.

Komitet Właścicieli i Użytkowników
       garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie
                                                                                                     Burmistrz Nowogardu
                                                                                                          Robert Czapla

Jako użytkownicy kompleksu garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie, wyrażamy słowa podziękowania dla Pana Burmistrza 
Nowogardu Roberta Czapli oraz dla podległego mu wydziału GKMiOŚ pod kierownictwem Pana Tadeusza Fiejdasza, za wysłu-
chanie naszych próśb i podjęcie odpowiednich działań, odnośnie naprawy uszkodzonego oświetlenia drogowego, które znajduje 
się przy naszych garażach.  Dzięki tej naprawie, wzrosło nasze poczucie bezpieczeństwa.

Za okazaną życzliwość i zrozumienie naszych potrzeb z serca dziękujemy w imieniu wszystkich właścicieli i użytkowników 
garaży przy ul. Zamkowej.
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Kandydaci SLD do Europarlamentu

1 Bogusław Liberadzki:
W latach 1993-97 pełnił funkcję Mini-

stra Transportu i Gospodarki Morskiej. 
Od 2001 roku jest Kierownikiem Katedry 
Transportu SGH. W latach 1997-2004 
Był posłem na Sejm RP. W tym czasie 
był wiceprzewodniczącym Komisji Infra-
struktury oraz zasiadał w Komisji Euro-
pejskiej. Od 1 maja 2004 roku jest posłem 
w Parlamencie Europejskim. Jest również 
członkiem Prezydium Parlamentu Eu-
ropejskiego oraz Kwestorem. Zasiada w 
Komisji Transportu i Turystyki oraz jest 
wiceprzewodniczącym Komisji Kontroli 
Budżetowej. Ponadto jest członkiem dele-
gacji do spraw stosunków z Japonią oraz 
zastępcą w Delegacji do spraw stosunków 
z państwami Półwyspu Arabskiego.

W 2008 roku wybrany Posłem Roku 
za aktywność i skuteczność w dziedzinie 
transportu. Odznaczony medalem im. 
Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym 
i Srebrnym krzyżem Zasługi. Specjalizuje 
się w dziedzinie ekonomiki i transpor-
tu, polityki transportowej europejskich 
systemów transportowych. Jest autorem 
i współautorem wielu publikacji krajo-
wych i zagranicznych , prac badawczych 
oraz książek, w tym takich pozycji jak: 
„Uwarunkowania rozwoju systemu trans-
portowego Polski”. „Liberalizacja i dere-
gulacja transportu w Unii Europejskiej”, 
„Transport – popyt, podaż, równowaga” 
oraz „ekonomiczne problemy funkcjo-
nowania transportu w USA i wnioski dla 
systemu transportowego Polski”.

2 Stanisław Wziątek:
Ukończył studia w Bydgoszczy i Pody-

plomowe Studia na Uniwersytecie War-
szawskim i Wrocławskim. Działalność sa-
morządowa stała się jego wielką pasją, bo 
pokazuje, jak wiele można osiągnąć dzię-
ki zgodnemu, partnerskiemu współdzia-
łaniu. Jako Burmistrz Połczyna-Zdroju 
przez prawie dwie kadencje działał na 
rzecz budowy porozumienia  i jednocze-
nia wszystkich środowisk. Pełnił funkcję 
wiceprezesa i prezesa Stowarzyszenia 
Gmin Uzdrowiskowych i Stowarzyszenia 
Gmin Pojezierza Drawskiego. Społecznie 
tworzył podstawy pod rozwój współpra-
cy w ramach jednoczącej się Europy jako 
Prezes Stowarzyszenia Gmin Polskich 
Euroregionu Pomerania.

W 2001 roku został Wojewodą Zachod-
niopomorskim. W 2005 roku wybrany 
został na posła do sejmu RP. Zajmował 
się wówczas problematyką infrastruktury 
i bezpieczeństwa. Wybory w paździer-
niku 2007 przyniosły kontynuację pracy 
poselskiej. Obecnie pełni funkcję prze-
wodniczącego Sejmowej Komisji Obrony 
Narodowej oraz zastępcy przewodniczą-
cego Sejmowej Komisji Administracji i 
Spraw Wewnętrznych.

3 Julia Holak:
Z wykształcenia politolog o specjal-

ności integracja europejska. Wiceprze-

wodnicząca SLD w Szczecinie. Aktywna 
członkini Forum Równych Szans i Praw 
Kobiet. W ramach swojej codziennej 
działalności angażuje się w akcje prozdro-
wotne, społeczne, oświatowe, m.in. jako 
społeczna działaczka w szczecińskim ho-
spicjum, czy w ramach Ogólnopolskiego 
Dnia Transplantacji. Współautorka i ini-
cjatorka programu zdrowotnego dotyczą-
cego refundowania przez miasto Szczecin 
leczenia niepłodności metodą zapłodnie-
nia pozaustrojowego dla mieszkańców 
miasta Szczecina (in vitro).

Organizatorka debaty oświatowej doty-
czącej sześciolatków oraz akcji „Książka 
zamiast marihuany” z okazji Światowego 
Dnia Książki i Praw Autorskich.

Opowiadając się za rozwojem społe-
czeństwa obywatelskiego wspiera organi-
zacje pozarządowe. Jest aktywną uczest-
niczką debat organizowanych m.in. przez 
Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca 
gdzie promuje tematykę profilaktyki no-
wotworowej.

W ramach swojej aktywności społecz-
no-politycznej aktywnie uczestniczyła w 
działaniach Międzynarodowego Związku 
Spółdzielczego oraz Cooperatives Euro-
pa. Obecnie bierze udział w sejmowych 
pracach nad zmianami ustaw o spółdziel-
niach mieszkaniowych i prawie spół-
dzielczym.

4 Tomasz Wontor
Wykształcenie wyższe (marketing i 

zarządzanie, politologia, administracja 
publiczna). Radny Sejmiku Wojewódz-
twa Lubuskiego, w którym pełnił funkcje: 
wiceprzewodniczącego, członka Komisji 
Budżetu i Finansów oraz Komisji Współ-
pracy Zagranicznej i Promocji Woje-
wództwa.
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5 Dorota Chałat
Radna Miejska Koszalina, przewodni-

cząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, 
członkini Gminnej rady Pożytku Publicz-
nego w Koszalinie. Jest feministką zaan-
gażowaną w ruch kobiecy. Od lipca 2010 
roku jest członkinią Stowarzyszenia Kon-
gresu Kobiet w Warszawie. Od 2013 roku 
jest Regionaną Pełnomocniczką Kongre-
su Kobiet. Swoją działalność społeczną 
i polityczną traktuje bardzo poważnie 
w całym zakresie, choć specjalizuje się 
w problematykach polityki społecznej, 
budżetu i finansów, polityki zdrowotnej, 
oświaty oraz prawach człowieka.

6 Edward Fedko
Wykształcenie wyższe politologiczne. 

Radny Sejmiku Województwa Lubuskie-
go z Ochli. W Sejmiku pełnił funkcje 
Przewodniczącego Klubu Radnych SLD, 
Przewodniczącego Komisji Współpracy 
Zagranicznej i Promocji Województwa, 
członek Komisji Gospodarki i Rozwoju 
Województwa.

 

7 Urszula Przywara
Ukończyła studia socjologiczne i eko-

nomiczne, Pracuje w Stargardzkim To-
warzystwie Budownictwa Społecznego, 
która zajmująca się gospodarką miesz-
kaniową. Jest sekretarzem Rady Powia-
towej SLD, jak również Przewodniczącą 
Komisji Rewizyjnej Zarządu Międzywo-
jewódzkiego Federacji Zwiążków Zawo-
dowych Komunalnych w Szczecinie.

8 Izabela Kumor-Pilarczyk
Ukończyła Akademię Górniczo-Hut-

niczą w Krakowie, studia podyplomowe 
z zakresu prawa na Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza W Poznaniu, podyplomowe 
studia menedżerskie na Akademii Eko-
nomicznej w Poznaniu, studia podyplo-
mowe z zakresu organizacji i zarządzania 
oświatą na Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim, studia podyplomowe z zakresu 
doradztwa zawodowego w Szkole Wyż-
szej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w 
Warszawie, liczne szkolenia i seminaria 
w tym z zakresu zarządzania projektami 
i pozyskiwania środków pomocowych w 
tym z Unii Europejskiej. Była Sekreta-
rzem Gminy i Miasta w Szprotawie, od 
1994 wiceprezes Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Zielonej Górze, od 2004 
r. Kanclerz Łużyckiej Wyższej Szkoły Hu-
manistycznej w Żarach, bierze czynny 
udział w przedsięwzięciach na rzecz roz-
woju społeczności lokalnej.

9 Kazimierz Pańtak:
Samorządowiec, radca prawny, po-

seł na Sejm II kadencji. W 1997 r. został 
odznaczony przez prezydenta Aleksan-
dra Kwaśniewskiego Srebrnym Krzyżem 
Zasługi. Od 1998 zasiada w Sejmiku 
Lubuskim. W 2006 został wybrany jako 
przedstawiciel SLD z ramienia koalicji 
Lewica i Demokraci. W latach 1998-2006 
zajmował stanowisko wiceprzewodniczą-
cego Sejmiku. W 2011 r. kandydował z 
ramienia SLD do Senatu. Prowadzi wła-
sną kancelarię w Zielonej Górze. Zasiadał 
w przeszłości w organach okręgowej izby 
radców prawnych.

10 Jerzy Kotlęga 
Wieloletni kurator oświaty, wiceprze-

wodniczący Sejmiku Zachodniopomor-
skiego. Aktualnie pracuje jako wykła-
dowca w Wyższej Szkole Humanistycznej 
TWP w Szczecinie (prawo oświatowe, 
doradztwo zawodowe, pedagogika) Wy-
kładowca m.in. Prawa oświatowego na 
wyższych uczelniach (Uniwersytet Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersy-
tet Szczeciński, Wyższa Szkoła Humani-
styczno – Ekonomiczna w Łodzi, Uni-
wersytet Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy, Wyższa Szkoła Humanistyczna 
TWP w Szczecinie). Niegdyś był nauczy-
cielem i wicedyrektorem Zespołu Szkół 
Zawodowych w Białogardzie. Autor wie-
lu publikacji i artykułów edukacyjnych.
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Czy SLD może wygrać wybory?
To pytanie zdaje się być niedorzeczne. Wszak mamy dwóch zdecydowanych faworytów wyborczej batalii, któ-
rymi są Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość. Te dwie partie między sobą mają rozstrzygnąć 
kto najsilniej reprezentować będzie Polskę w Parlamencie Europejskim. Ale czy rzeczywiście tak się stanie?

Sojusz Lewicy Demokratycznej w ostat-
nim czasie coraz mocniej rośnie w siłę. 
Ponadto wśród działaczy tej partii coraz 
silniejsza jest żądza powrotu do władzy lub 
chociaż na pozycję partii, która zajmować 
będzie kluczową pozycję przy politycznych 
negocjacjach. Wyborczy sukces SLD może 
zbudować na słabości rywali. Był taki mo-
ment, gdy znaczna część postkomunistycz-
nego elektoratu przestała głosować na SLD, 
przechodząc w szeregi wyborców Platformy 
Obywatelskiej. Po latach rozczarowujących, 
w wielu aspektach nieudolnych rządów ko-
alicji PO-PSL, ci wyborcy wracają do Soju-
szu. W przypadku eurowyborów straszenie 
PiS-em ze strony PO i Palikota jest nie tylko 
śmieszne, ale całkowicie niedorzeczne. Dla-
tego potencjalny elektorat SLD, głosujący 
na PO ze „strachu” przed ewentualnymi 
rządami PiS-u, tu nie ma się czego obawiać. 
Wszak nawet, gdyby w Polsce PiS zdobył 
wszystkie możliwe mandaty europoselskie, 
sam w Parlamencie Europejskim władzy 
sprawować nie będzie mógł… Wielu wy-
borców może więc spróbować zagłosować 
dla odmiany na kogoś innego. Na kogo? Tu 
najprostszym wyborem jest SLD. Po pierw-
sze jest ono trzecią siłą polityczna w Pol-
sce. Po drugie większość ludzi nie pamięta 

już fatalnych rządów tej formacji (zresztą 
choćby w ilości afer i politycznych skan-
dali koalicja PO-PSL już dawno przebiła 
ostatnie rządy postkomunistów). Po trzecie 
polityczne ugrupowanie Palikota, mogące 
zagrozić SLD jest już chyba wypalone. Po 
czwarte pozostałym formacjom politycz-
nym nie sprzyjają żadne media tzw. głów-
nego nurtu. 

Warto jednak na chwilę wrócić do koali-
cji Europa Plus Twój Ruch. Dlaczego uwa-
żam, że nie ma ona szans na powodzenie? 
W Sejmie Ruch Palikota udowodnił, że nie 
ma żadnego pomysłu na rządzenie. Jego po-
słowie słyną z braku kompetencji. Do par-
lamentu dostali się dzięki nazwisku lidera, 
sporemu populizmowi oraz dzięki wykre-
owaniu się na politycznych celebrytów. Gdy 
przyszło do pracy i wystąpień publicznych 
czar prysł. Koalicja z Palikotem i Kwaśniew-
skim na czele nie ma też pomysłu na obecną 
kampanię wyborczą. Co chamskie atakowa-
nie polityków PiS-u w pierwszym spocie 
miało wspólnego z eurowyborami wiedzą 
chyba tylko sztabowcy Europy Plus. Póki 
co ludzie Palikota nie przedstawili jednak 
ani jednego sensownego pomysłu. Jeden 
raz czystym populizmem mogli zbałamucić 
wyborców. Drugi raz się raczej nie uda.

Tym bardziej, że elektorat kwestionujący 
kompetencję i uczciwość klasy politycznej 
zasiadającej w parlamencie przejdzie teraz 
zapewne z partii Palikota, która raczej go 
rozczarowała, do Nowej Prawicy – Janu-
sza Korwin-Mikke. Obecny układ władzy 
mocno krytykuje także Ruch Narodowy. To 
oznacza, że Europa Plus Twój Ruch praw-
dopodobnie przestanie być równorzędnym 
rywalem dla SLD. Tym bardziej, że koalicja 
ta z jednej strony przekonuje, że różni się 
od „zwykłych” partii, a jak przychodzi co do 
czego robi to co one. Tu pozaparlamentarne 
ugrupowania prawicowe, nie godzące się na 
polityczna poprawność, są zdecydowanie 
bardziej jednoznaczne i wiarygodne. SLD 
odgrywa tu rolę partii prosystemowej i pro-
unijnej. Może liczyć na względną przychyl-
ność mediów, w których zresztą politycy 
SLD występują ostatnio wyjątkowo często. 
Elektorat zniechęcony do PO może teraz 
spokojnie wrócić do partii postkomuni-
stycznej, jawiącej się jako gwarant spokoju 
i stabilizacji. Pytanie tylko czy rzeczywiście 
tak się stanie, a jeśli tak, to czy wystarczy to 
do odniesienia wyborczego zwycięstwa?

Źródło: internet

Inauguracja kampanii do Europarlamentu
W sobotę 5 kwietnia w Szczecinie odbyła się inauguracja kam-

panii do Parlamentu Europejskiego okręgu lubusko - zachod-
niopomorskiego. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli przewod-
niczący SLD Leszek Miller, a za pomocą transmisji online także 
szef Parlamentu Europejskiego Martin Schulz.

Podczas konwencji z udziałem polityków i członków Sojuszu 
oraz przewodniczących Rad Wojewódzkich SLD: posła Grzegorza 
Napieralskiego i posła Bogusława Wontora, zostali zaprezentowa-
ni kandydaci z listy SLD-UP. Inaugurację poprowadziła wiceprze-
wodnicząca SLD Joanna Agatowska.

Przewodniczący Leszek Miller mówił, że prawica popchnęła Eu-

ropę w otchłań nacjonalizmu. Przekonywał, że tylko rządy lewicy 
spowodują, że w Europie będą pozytywne zmiany, będzie więcej 
miejsc pracy i równość społeczna. Jego zdaniem tylko oddanie gło-
su na europejskich socjalistów i socjaldemokratów może doprowa-
dzić do tego, że Europa będzie szła w kierunku dobrobytu.

- Chcemy Europy nowego impulsu, nowej wizji i nowego przy-
wództwa. Przywództwa, którego symbolem będzie przyszły szef 
Komisji Europejskiej, premier Europy Martin Schulz! Czas na od-
nowę gospodarczą i ponowną industrializację, by gospodarka euro-
pejska była bardziej konkurencyjna - i dodał - Czas na zmiany, czas 
na SLD, dla dobra Polek i Polaków i całej RP! 
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Międzynarodowy Dzień Ziemi 2014

 Co wydarzyło się w Długołęce?
Niedawno obchodziliśmy Między-

narodowy Dzień Ziemi, obchodzony 
zwykle w dniu równonocy wiosennej. 
Ekologiczne myślenie oraz dbałość o 
ochronę środowiska jest ważnym tema-
tem w kręgach SLD.  Prócz własnych 
inicjatyw związanych z ochroną środo-
wiska ściśle współpracujemy z szere-
giem organizacji ekologicznych..

Na naszym najbliższym „podwórku” 
przejawem dbałości o środowisko są 
działania realizowane przez obecnego 
burmistrza Roberta Czaplę, np. rekul-
tywacja i oczyszczanie jeziora Nowo-
gardzkiego; rozdzielanie kanalizacji 
ogólnospławnej na kanalizację sanitarną 
i deszczową, co przyczynia się m.in. do 
zabezpieczenia jeziora przed napływem 

ścieków w czasie ulewnych opadów; bu-
dowa regionalnego zakładu przetwarza-
nia odpadów w Słajsinie; czy likwidacja 
mogilników w gminie.

Dobrym przykładem jest inicjatywa, 
która pojawiła się w czasie spotkania go-
spodarza gminy z nowym proboszczem 
Długołęki - zorganizowania sprzątania w 
Długołęce. Inicjatywa ta  dzięki zaanga-
żowaniu się lokalnej społeczności przy 
pomocy burmistrza, proboszcza  oraz 
sołtysa miejscowości odniosła wielki 
sukces.

W sobotę 5 kwietnia 22 mieszkańców 
Długołęki wzięło udział w akcji „Sprząta-
nie Długołęki”. W ten dzień w ciągu nie-
spełna 3 godzin zebrano łącznie 4 tony 
odpadów.

Wsparcia udzielił burmistrz Nowogar-
du Robert Czapla, który zorganizował 
kontener na odpady. Inicjatorem akcji był 
miejscowy proboszcz Krzysztof Barto-
szewski, który razem z Sołtysem Długo-
łęki Jackiem Jankowskim koordynowali 
oraz wzięli czynny udział w całej akcji. Po 
zakończeniu sprzątania uczestnicy spo-
tkali się przy ognisku, gdzie mogli cieszyć 
się odniesionym sukcesem wspólnie pie-
kąc kiełbaski. Z informacji powziętych od 
sołtysa Jacka Jankowskiego dowiedzieli-
śmy się, że podobne akcje planowane są 
w przyszłości.

Red.
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Finał akcji „Książka na Zajączka” 

Zebraliśmy ponad 500 książek!!!
W sobotę, 12 kwietnia br., o godz. 14.00 w świetlicy wiejskiej 

w Żabówku odbył się finał akcji „Książka na zajączka”, której 
pomysłodawcą był radny Jacek Rafiński wraz z Federacją Mło-
dych Socjaldemokratów i Klubem Radnych SLD. Na przekaza-
nie książek zaproszony został również burmistrz Nowogardu, 
który wraz z obecnymi gośćmi i najmłodszymi mieszkańcami, 
inaugurując kolejną bibliotekę przy świetlicy wiejskiej, czytali 
na głos znane polskie bajki. Do Żabówka wraz z żoną przyjechał 

także sołtys Długołęki Jacek Jankowski, który w podobnej akcji 
otrzymał książki, które pozwoliły na utworzenie punktu biblio-
tecznego w zarządzanej przez niego świetlicy. Dzięki takim ak-
cjom jest szansa, że młodzi ludzie, ale również i starsi, wezmą 
ponownie do ręki książkę - „najlepszego przyjaciela, który za-
wsze podpowie i nigdy nie zdradzi”. 

red.

Powstanie plac zabaw przy ul. Zielonej
W czwartek, 24 kwietnia br., burmistrz Nowogardu, prze-

kazał wykonawcy teren pod budowę placu zabaw dla dzieci 
przy ulicy Zielonej w Nowogardzie. Obecni byli przy tym: 
radny Lech Jurek, radny Czesław Kozieł a także kierownik 
wydziału Inwestycji i Remontów UM Adam Czernikiewicz i 
zastępca kierownika Rita Mazurczak.

Przewidywany termin zakończenia prac to połowa czerwca. 
Będzie on miał powierzchnię ok.1 500,00 m2. Trawa oraz piach 
pod urządzeniami będą tworzyć główną nawierzchnie planowa-
nego placu zabaw, który będzie dodatkowo obsadzony zielenią.

Strefa zabaw ruchowych wyposażona zostanie w 12 urządzeń 
sprawnościowych, m.in. zamontowane zostaną dwa zestawy 
sprawnościowe wielofunkcyjne składające się:

- zjeżdżalni i pomostów, 

- ścianki sprawnościowej, 
- urządzeń linowych, 
- karuzeli 
- dla małych dzieci huśtawki sprężynowe. 
Ponadto ustawione zostaną huśtawki (w tym huśtawka typu 

„bocianie gniazdo”, która umożliwia korzystanie z niej przez 
dzieci niepełnosprawne).

Wartość robót budowlanych to 147.088,78 zł, br. Wykonawcą 
robót jest firma NOVUM z siedzibą w Pasymie.

Będzie to kolejna pożyteczna i potrzebna inwestycja samorzą-
du, która ucieszy dzieci i ich rodziców.

Źródło:
http://nowogard.pl/index.php/inwestycje/1298-pierwszy-

linowy-plac-zabaw-w-nowogardzie
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Ruszyła budowa boisk na osiedlu Bema
W piątek, 18 kwietnia br., burmistrz Nowogardu, w obec-

ności radnych Marcina Wolnego, Jerzego Kubickiego, Jana 
Tandeckiego, kierownika wydziału IiR Adama Czernikiewi-
cza, pracownika tegoż wydziału Rity Mazurczak, zastępcy 
kierownika wydziału RLiF Jarosława Soborskiego, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 4 Beaty Kuligowskiej, podpisał umo-
wę z Mirosławem Taborskim, właścicielem firmy EKO-GLOB, 
na budowę kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 4 
na osiedlu Bema w Nowogardzie oraz dokonał symboliczne-
go wbicia łopaty, zapoczątkowując w ten sposób, rozpoczęcie 
prac budowlanych. Kompleks boisk będzie składał się z boiska 
do piłki ręcznej, z kortu tenisowego, z boiska do piłki koszyko-
wej, z boiska do piłki siatkowej, ale będzie też możliwość grania 
w piłkę nożną. Boiska te będą ogólnodostępne dla wszystkich 
mieszkańców osiedla. Termin ukończenia to koniec czerwca br.

Jednak radni z opozycji zagrozili realizacji tej inwestycji. 28 
stycznia br., w czasie II czytania budżetu i składania poprawek 
do budżetu, radny Szpilkowski z WN przedstawił m.in. wnio-
sek, pod którymi podpisali się radni: Wiatr, Szpilkowski, Gała, 
Kania, Szafran, Krzywania, Nieradka, Saniuk, Bociarski, Augu-
stynek, aby wycofać 500.000 zł na budowę boiska wielofunk-
cyjnego na osiedlu Bema (dziwne posunięcie, bo radni z WN 
walczyli o realizację tego zadania i obiecywali je przy każdej 
możliwości). Dzięki głosom radnych (Kolanek, Laskowski, Bie-
lida, Jurek, Kozieł, Rafiński, Tandecki, Wolny, Paśko, Marcin-
kowski, Kubicki), wniosek ten został odrzucony.

W poniedziałek, 17 lutego br., o godz. 18.45 w świetlicy przy 
Szkole Podstawowej nr 4 na osiedlu Bema, burmistrz Nowogar-
du spotkał się z mieszkańcami i radą osiedla. Mieszkańcy do-
pytywali się wówczas o obiecane boisko, ponieważ rozsiewano 
plotki, że ten kompleks boisk nie powstanie. Burmistrz zdemen-

tował te pogłoski i dodał, że na początku wakacji – ma taką na-
dzieję - rozegrany zostanie pierwszy mecz.

W dniu 06.03.2014 r. Burmistrz Nowogardu wszczął proce-
durę w sprawie zamówienia publicznego na budowę dwóch bo-
isk wielofunkcyjnych na osiedlu Bema w Nowogardzie. Termin 
składania ofert upłynął w dniu 21.03.2014 r. o godz. 09:00. W 
odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 10 ofert. Najkorzystniej-
szą złożyła firma EKO-GLOB Mirosław Taborski ze Szczecina, 
wartość oferty 423.612,00 zł. Przewidywany termin rozpoczęcia 
prac początek maja br.

Żródło: nowogard.pl/index.php/18-aktualnosci/1290-r-
usza-budowa-boisk-wielofunkcyjnych-na-osiedlu-bema-w-

nowogardzie

Kolejne fundusze z Unii dla gminy Nowogard!
W środę, 23 kwietnia br., w Urzędzie Marszałkowskim w 

Szczecinie burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz skarbnik 
Marcin Marchewka podpisali umowę o dofinansowanie projek-
tu pn. ,,Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: 
Karsk, Łęgno, Sąpolnica’’

Dofinansowanie w wysokości 126.098 zł gmina Nowogard 
pozyskała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007- 2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju ,,Odnowa i rozwój wsi’’. W ramach projektu zostaną 
wybudowane trzy nowe place zabaw dla dzieci w miejscowo-
ściach, które ich nie posiadają. Realizacja tego projektu przy-

czyni się do rozwoju infrastruktury rekreacyjnej na obszarach 
wiejskich oraz wpłynie na zwiększenie aktywności i poprawę 
sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

W dniu 28 marca br roku burmistrz Nowogardu podpisał 
ogłoszenie o zamówieniu publicznym na budowę w/w placów 
zabaw w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania 
ofert upłynął 15 kwietnia br. Wkrótce zostanie wybrany wyko-
nawca. Inwestycja będzie wykonana w ciągu dwóch miesięcy od 
podpisania umowy z wykonawcą.

Żródło: http://nowogard.pl/index.php/18-aktualnosci/1296-
kolejne-fundusze-z-prow-pozyskane-przez-gmine-nowogard
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Remont świetlicy w Świerczewie
28 kwietnia br. burmistrz Robert Czapla podpisał umo-

wę z wykonawcą na remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej 
w Świerczewie. Dzięki tej umowie, już w najbliższym czasie, 
ruszy długo oczekiwany, przez miejscową społeczność, gene-
ralny remont budynku.

Obecni przy podpisaniu umowy byli: sołtys Świerczewa Ur-
szula Armata, sołtys Karska Jerzy Kubicki, inspektor Eugeniusz 
Hnat, kierownik wydziału Inwestycji i Remontów Adam Czer-
nikiewicz, pracownik UM Joanna Miklas oraz Urszula Berezow-
ska. 

Realizacja tej inwestycji była jednak zagrożona, ponieważ 
radni z opozycji, w czasie drugiego czytania budżetu i składania 
poprawek, głosowali za odrzuceniem budżetu w całości, w któ-
rym zostały zabezpieczone przez burmistrza środki na świetlicę 
w Świerczewie. Tylko dzięki głosom radnych z  SLD i części PSL 
(Bielida, Jurek, Kozieł, Rafiński, Tandecki, Wolny, Paśko, Mar-
cinkowski, Kubicki, Kolanek, Laskowski) budżet został przyjęty, 
a w ten sposób inwestycja w Świerczewie uratowana.

 Remont obejmuje  m. in.:
- przebudowę świetlicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

strychu na pomieszczenia
- dobudowę schodów zewnętrznych

- rozbudowę budynku o klatkę schodową
- wykonanie nowych instalacji wewnętrznych i kanalizacji sa-

nitarnej
- budowę 3 miejsc postojowych oraz drogę dojazdową i zjazd 

z działki
- wymianę pokrycia dachu, docieplenie dachu oraz stropów
- utworzenie aneksu kuchennego
- dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych
Utworzona zostanie również sala oraz pomieszczenie rekre-

acyjne na poddaszu.
Wykonawcą robót będzie Firma Usługowo-Handlowa HY-

DRO-BUD z Kamienia Pomorskiego, która w przetargu nie-
ograniczonym złożyła najkorzystniejszą ofertę (422.345,10 zł 
brutto).

Gmina Nowogard złożyła wniosek o dofinansowanie do 
Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w ramach działania 
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-
2013 „Odnowa i rozwój wsi”. Wysokość dofinansowania wynosi 
80% kosztów kwalifikowanych.

źródło: http://nowogard.pl/index.php/inwestycje/1313-rusza-
kapitalny-remont-swietlicy-w-swierczewie

Czy młodzi będą aktywniejsi?

Zawsze, gdy dotykamy spraw młode-
go pokolenia powinniśmy mieć pełną 
świadomość tego, że całe pokolenie do-
rosłych ponosi odpowiedzialność za wy-
kreowanie postaw młodzieży. Od pokole-
nia dziadków, od pokolenia rodziców - a 
przede wszystkim od samych rodziców 
- młodzi przejmują najwięcej wzorców 
postępowania.

Nam dorosłym łatwo jest utyskiwać na 
brak aktywności młodych, szczególnie 
wówczas, gdy oczekujemy od nich aktyw-
ności ściśle przez nas określonej. Podno-
simy larum, gdy coś jest „nie po naszej 
myśli”. Czy jednak narzekamy np. na brak 
aktywności „kiboli”? A… dlaczego oni są 
tak dobrze zorganizowani?

Zawsze wtedy, gdy rodzice zbyt mało 
czasu poświęcają swym dzieciom, nie za-
wsze z własnej winy, rodzą się prawdzi-
we problemy, które zaczynają doskwierać 
prawie wszystkim; zatem nie tylko peda-
gogom czy politykom, ale także rodzi-
com.

Potrzeba kontynuowania spotkań wzo-
rowanych na debacie pod hasłem „Mło-
dzi aktywni…” jest bezsprzeczna. Mniej 

ważnym jest nawet to, czy do zorganizo-
wania takiego spotkania przyczynili się w 
pierwszej kolejności sami uczniowie, czy 
może uczynili to dopiero pod wpływem 
pedagogów. Wszak pedagodzy właśnie 
po to są, aby w pewnych przypadkach 
wprost wykreować odpowiednią sytuację.

Jednakże w tym kontekście należało-
by poruszyć jeszcze jeden - jakże waż-
ny – element, element dotyczący postaw 
rodziców i… zadać sobie pytanie o przy-
czyny takich, a nie innych ich reakcji. 
Może jednak kolejne spotkanie z samo-
rządowcami zorganizować właśnie tak, 
aby rodzice też mieli możliwość wyarty-
kułowania swych opinii w tym zakresie?

O potrzebie wsparcia młodzieży przez 
dorosłych może świadczyć 
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Tak oceniamy naszych samorządowców
Mieszkańcy naszej gminy na bieżąco mogą oceniać naszych samorządowców: burmistrza Roberta Czaplę oraz radnych. Taką 
możliwość stworzył portal internetowy www.dobrzypolitycy.pl Jest to sondaż obiektywny, nie przeprowadzany na zlecenie któ-
rejkolwiek partii politycznej. Mieszkańcy widząc pracę, zaangażowanie w sprawy gminy, oraz postawę naszych włodarzy od-
dają głos w internecie. System sam na bieżąco oblicza średnią ilość oddanych głosów na dane nazwisk. W tym sondażu jednak 
nie wszyscy radni zostali ujęci ponieważ Jan Tandecki wszedł w miejsce Roberta Czapli, który został burmistrzem a radny 
Jacek Rafiński wszedł w miejsce zmarłego Romana Saniuka. 

Wyniki sondażu podajemy poniżej.
Najwyżej oceniani politycy

  

Lp.
Nazwisko 
i imiona 
polityka

Funkcja Startowal z Ocena

1. Bielida Antoni radny 
gminy

KOMITET WYBORCZY 
SOJUSZ LE  WICY 
DEMOKRATYCZNEJ

4.84

2. Czapla Robert 
Antoni burmistrz

KOMITET WYBORCZY 
SOJUSZ LEWICY 
DEMOKRATYCZNEJ

4.29

3. Wolny Marcin radny 
gminy

KOMITET WYBORCZY 
SOJUSZ LEWICY 
DEMOKRATYCZNEJ

4.06

4. Kozieł Czesław radny 
gminy

KOMITET WYBORCZY 
SOJUSZ LEWICY 
DEMOKRATYCZNEJ

3.92

5. Saniuk Roman 
Mieczysław

radny 
gminy

KOMITET WYBORCZY 
SOJUSZ LEWICY 
DEMOKRATYCZNEJ

3.41

6. Jurek Lech 
Józef

radny 
gminy

KOMITET WYBORCZY 
SOJUSZ LEWICY 
DEMOKRATYCZNEJ

3.32

7. Paśko Rafał 
Marcin

radny 
gminy

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW 
NOWOGARDZKIE FORUM 
SAMORZĄDOWE

3.16

8. Nieradka 
Marcin Michał

radny 
gminy

KOMITET WYBORCZY 
PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP

2.47

9. Bociarski 
Michał Jan

radny 
gminy

KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO 
LUDOWE

2.45

10.
Marcinkowski 
Cezary 
Dominik

radny 
gminy

KOMITET WYBORCZY 
PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP

2.05

Lp.
Nazwisko 
i imiona 
polityka

Funkcja Startowal z Ocena

11. Kolanek Paweł 
Mikołaj

radny 
gminy

KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO 
LUDOWE

1.67

12. Laskowski 
Mieczysław

radny 
gminy

KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO 
LUDOWE

1.64

13. Kubicki Jerzy radny 
gminy

KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO 
LUDOWE

1.58

14. Szpilkowski 
Rafał Marek

radny 
gminy

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW WSPÓLNY 
NOWOGARD

1.43

15.
Saniuk 
Stanisław 
Michał

radny 
gminy

KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO 
LUDOWE

1.16

16.
Augustynek 
Robert 
Bogusław

radny 
gminy

KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO 
LUDOWE

1.02

17. Krzywania 
Marek

radny 
gminy

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW 
NOWOGARDZKIE FORUM 
SAMORZĄDOWE

1.00

18. Wiatr Michał 
Grzegorz

radny 
gminy

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW WSPÓLNY 
NOWOGARD

1.00

19. Szafran Tomasz radny 
gminy

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW WSPÓLNY 
NOWOGARD

1.00

20. Kania Andrzej radny 
gminy

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW WSPÓLNY 
NOWOGARD

1.00

21. Gała Bogumił radny 
gminy

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW WSPÓLNY 
NOWOGARD

1.00

chociażby ten moment z ostatniej debaty, 
kiedy jedna z pań nauczycielek przypo-
mniała wszem i wobec o absencji zapro-
szonych samorządowców w ubiegłorocz-
nej debacie na podobny temat. Gdyby 
młodzież podobną odsiecz usłyszała ze 
strony rodziców, to…?

Jaką jest nasza współczesna rzeczywi-
stość? Sądzę, że zdecydowana większość 
pedagogów już wystarczająco długo po-
siada odpowiednią wiedzę, aby właściwie 
zdiagnozować cały szereg „chorobowych 
przypadków”, ale…

Ale powszechnie wiadomo, że moż-
na by o wiele więcej zdziałać, gdyby tzw. 

wola polityczna pokrywała się z ocze-
kiwaniami społeczeństwa. Tymczasem 
nasze społeczeństwo dało się już tak roz-
członkować, że…

Co zatem robić? Dla wielu prorokowa-
nie przestało być czymś bardzo odpowie-
dzialnym - tym bardziej, że w naszych 
czasach stało się to bardzo powszechnym 
zajęciem, w którym można się „wyżyć do 
woli” - ale mam nadzieję, że jeszcze nie 
dla wszystkich!

I… właśnie dla tych „nie wszystkich” 
mam propozycję, aby sięgnęli (niektórzy 
może już któryś raz) do lektury; lektury 
niełatwej, ale jak sądzę dla dzisiejszego 

Europejczyka, który jest zatroskany o los 
naszego kontynentu (i nie tylko), bardzo 
potrzebnej.

Jest to książka „powstała w wyniku 
zakończenia średnioterminowego pro-
gramu podjętego przez Międzynarodowe 
Biuro Wychowania w latach 1975 – 1980 
na temat teorii i celów wychowania.” Ty-
tuł: „Bliskie i dalekie cele wychowania”. 
Jestem w posiadaniu egzemplarza wyda-
nego w 1987 roku. Nie wiem, czy było ko-
lejne wznowienie? No cóż…

Lech Jurek 
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Zadaliśmy naszym Czytelnikom pytanie jak oceniają zmiany,   
które zaszły na Placu Szarych Szeregów

Roksana Szydłowska: W sumie podo-
ba mi sie wszystko na placu Szarych Sze-
regów, a najbardziej zadowolona jestem 
ze skate parku ponieważ spędzam tam 
miło czas z koleżankami i kolegami po 
szkole. Fajnie że są nowe ławki i oświetlo-
ne boisko dolne.

Maciej Żbik, Mateusz Szulżycki, 
Krzysztof Milusz: Najbardziej zadowole-
ni jesteśmy ze skate parku ponieważ spę-
dzamy tu wolny czas po szkole jeżdżąc na 
deskorolce i uprawiając parkour. Korzy-
stamy również z boiska dolnego i czeka-
my na wakacje by móc korzystać z nowe-
go molo które jest dużo lepsze od starego.

Pani Teresa Tykarska: Uważam ze w 
ciągu 4-letniej kadencji naszego burmi-
strza Roberta Czapli na placu Szarych 
Szeregów zmieniło sie bardzo dużo. Naj-
bardziej zadowolona jestem z nowopow-
stałego placu zabaw dla dzieci, gdzie czę-
sto spędzam czas ze swoja wnuczką.

To że dobrze pisze,  
nie znaczy że jest dobrym radnym

W ostatnich tygodniach (po kilku latach 
ciszy) nasila się działalność dziennikarska 
radnego Szpilkowskiego. Znamy to sprzed 
dokładnie 4 lat, kiedy to na pół roku przed 
wyborami samorządowymi Szpilkowski chce 
przypomnieć o sobie wyborcom. Przypomi-
na to trochę mało aktywnego i trójkowego 
ucznia, który przebimbał kilka miesięcy, a 
przed końcem semestru chcąc podciągnąć 
sobie średnią na świadectwie dostaje ADHD 
i na pytania nauczyciela co rusz podnosi 
rączkę i woła: „Ja, ja, ja”.

Szpilkowski zabiera więc głos, jako archi-
tekt i krytykuje poważne pracownie, które 
wykonały wiele projektów dla wielu miast 
i które są wdrożone dziś w życie. Krytykuje 
gminę za politykę finansową i budżetowanie 
miasta oraz zabiera głos w sprawie układania 
koalicji i rozmów i współrządzeniu gminą. 
Szpilkowski myśli, że skoro minęło już tro-
chę czasu to ludzie zapomną mu jego sa-
morządowe ciężkie grzechy. Przypomnijmy 
więc kilka faktów.

1. Szpilkowski podpisuje się, jako archi-
tekt, a zdaje się jego uprawnienia architekta 
są równie świeże, co farba drukarska na jego 
ostatnich artykułach. Wypowiada się zaś w 
sprawie planu budowy Placu Wolności. Plac 
Wolności realizuje Wydział Inwestycji nowo-
gardzkiego ratusza, którego pracownicy na 
swoim koncie mają tak udane inwestycje, jak: 
rozbudowa szpitala, budowa dróg chodników 
w gminie, budowa placów zabaw i świetlic 
wiejskich. Pytamy więc wszystkowiedzącego 
Szpilkowskiego: która inwestycja w Nowo-
gardzie wyszła spod jego deski kreślarskiej? 
Jeśli żadna, to Szpilkowski powinien raczej 
jeszcze poćwiczyć, przypatrzeć się, podpytać 
i poduczyć niż w merytorycznych sprawach 
zabierać głos. W tym zakresie dobre gadane 
nie wystarczy, trzeba mieć doświadczenie i 
sukcesy. Jedyny, dotychczasowy sukces Szpil-
kowskiego jest taki, że do dzisiaj nie została 
wybudowana droga - łącznik Dworcowa-
-700-lecia.

2. Szpilkowski znany jest z tego, że kryty-
kował poprzedniego burmistrza Ziembę, że 
zadłuża gminę Nowogard. Teraz, gdy bur-
mistrz Czapla oddłuża gminę (tegoroczny 
budżet został tak zaplanowany, że wychodzi-
my z zadłużenia), to Szpilkowski krytykuje 
Roberta Czaplę. Znani są z historii krzyka-
cze, którzy krytykowali każdego rządzącego, 
tylko dlatego, że nie jest z ich obozu. Bo o to 
tu chodzi. Jakby burmistrzem był kandydat 
ze wspólnego Nowogardu, to niezależnie od 
tego, czy by gminę zadłużał, czy oddłużał 
byłby dobrym burmistrzem, bo z opcji po-
litycznej Szpilkowskiego. Według Szpilkow-

skiego nieważne jest, jak pracuje burmistrz, i 
czy ludzie z efektów jego prac są zadowoleni, 
ważne jest czy to kolega Szpilkowskiego lub... 
być może on sam.

3. Co do podpowiedzi Szpilkowskiego jak 
współrządzić gminą, to wszyscy przecież pa-
miętamy, jak w zeszłej kadencji samorządu 
był on szefem komisji finansowej - najważ-
niejszej komisji od pieniędzy gminnych. Ja-
kie były efekty jego prac? Czy ktoś z 25 ty-
sięcy mieszkańców gminy potrafi wymienić 
choć jedną rzecz, którą zrobił Szpilkowski 
(prócz pisania w gazetach) przez 2 lata, przez 
które współdecydował o losach gminy?

Za to wszyscy mieszkańcy pamiętają, jak 
rozbił ówczesną koalicję rządzącą PO-PSL, 
wyprowadził PO poza władzę, a następnie 
rozbił platformę od wewnątrz, za co został z 
hukiem wyrzucony. Teraz ten sam Szpilkow-
ski próbuje pouczać innych jak rządzić.

Podsumowując, należy w jednym się zgo-
dzić ze Szpilkowskim: jest on niezłym reto-
rykiem o dziennikarskich ciągotkach. Wcale 
nieźle mu to wychodzi. Natomiast jako sa-
morządowiec jest zwyczajnie kiepski. Mimo 
to szczególnie teraz przed wyborami będzie 
publicznie zabierał głos i uśmiechał się do 
nas z łam lokalnej gazetki. Nie dajmy się 
zwieść. Papier wszystko przyjmie, ale osią-
gnięciami samorządowymi w gminie ten 
autor za bardzo nie może się pochwalić. Fa-
lowa aktywność radnego przypomina trochę 
dziedziczną chorobę, która nasila się falami 
w zależności od pór roku. Wiosna i jesień 
temu sprzyja.

Czytelnik
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Sołtys Kania  
chce dodatkowej miesięcznej diety

Radny Andrzej Kania z Wyszomierza 
co miesiąc pobiera dietę w wysokości 
700 zł na rękę. Pobiera, czy sesje rady się 
odbywają, czy nie. Dodatkowo jest sołty-
sem Wyszomierza. Jako sołtys za każdą 
naradę u burmistrza dostaje 195 zł. Taka 
narada odbywa się średnio raz w miesią-
cu. Zatem radny/sołtys Kania otrzymuje 
średnio co miesiąc 900 zł netto.

Nie czas i miejsce oceniać działania 
radnego/sołtysa Andrzeja Kani, bo efekty 
widać w postaci rozwalającej się świetlicy 
wiejskiej w Wyszomierzu, czy też stanu 
dróg w sołectwie. Rzecz się rozchodzi o 
coś innego. Mianowicie na minionym 
spotkaniu sołtysów z burmistrzem pan 
Kania prawie że wykrzyczał, iż powinno 
się przygotować uchwałę rady miejskiej 
o ustaleniu sołtysom diet. Diet wypłaca-
nych nie za każde zebranie, jak dotych-
czas, tylko diet ryczałtowych miesięcz-
nych. Czyli czy się stoi, czy się leży dieta 
sołecka sołtysowi Kani się należy.

Radny nie zdążył podać wysokości 
miesięcznych zryczałtowanych diet, jakie 
chciałby otrzymywać, a pozostali sołty-
si „przekazali mu głos rozsądku”. Sołtys 
Błotna Pani Danuta Nowak (która ma 
widoczne wyniki swojej pracy) oznajmi-
ła, że startowała do wyborów na sołtysa 
nie dla pieniędzy, ale po to, by społecznie 
pracować dla ludzi. Uważa ona, że uchwa-
lenie diety mogłoby wpłynąć negatywnie 
na stosunki sołtysa z mieszkańcami oraz 
stwierdziła, że obecny system wynagro-
dzenia za posiedzenie jest wystarczający. 
Również sołtys Długołęki Pan Jacek Jan-
kowski stwierdził, że praca sołtysa, to po-
moc mieszkańcom, a nie własny interes. 
Natomiast koszty jakie ponosi (telefon, 
paliwo na dojazdy, papier tusz, itp.) w 
pełni pokrywa wynagrodzenie za udział 
w naradach z burmistrzem. Zresztą soł-

tys Jacek Jankowski może pochwalić się 
wynikami swojej społecznej działalności. 
Podobnego zdania w kuluarach byli prak-
tycznie wszyscy sołtysi.

W ostatnich tygodniach do redakcji 
„Naszego Profilu” przychodzili miesz-
kańcy i prosili, by temat nagłośnić, bo-
wiem lokalna prasa (w ostatnim czasie 
mocno stronnicza politycznie na rzecz 
m.in. Wspólnego Nowogardu) mimo 
obecności na naradzie redaktora nie 
przedstawiła tego tematu, nie chcąc chy-
ba kompromitować sołtysa Kani za chęć 
otrzymywania większych uposażeń. Jako 

redakcja w pełni zgadzamy się z opinia-
mi mieszkańców. 35 sołtysów na co dzień 
ciężko i społecznie pracuje dla swoich 
mieszkańców. Co się stało z 36-tym, że 
chce większych pieniędzy?

Wnioski pozostawiamy samym miesz-
kańcom, szczególnie Wyszomierza, gdzie 
z jednej strony mamy dużo potrzeb (m.in. 
remont walącej się świetlicy, naprawa 
dróg lokalnych), a z drugiej strony sołtys 
wnioskuje o ustalenie m.in. również dla 
siebie comiesięcznej diety. 

Red.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców

NOWOGARDU

na spotkanie z

Przewodniczącym SLD

Leszkiem Millerem
oraz

Posłem do Parlamentu Europejskiego

Prof. Bogusławem Liberadzkim

Spotkanie odbędzie się 
o godz. 11:00 dnia 14 maja 2014 na Placu Wolności.

Leszek Miller Bogusław Liberadzki

 SLD > EUROPA: #KURS NA ZMIANĘ  

Zarząd Miejsko-Gminny
SLD

w Nowogardzie.

Z A P R O S Z E N I E 
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