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PRZEDSTAWIAMY
NASZYCH KANDYDATÓW
W dniu 7 października zakończyliśmy proces rejestracji kandydata na burmistrza Nowogardu, kandydatów do
Rady Miejskiej w Nowogardzie, Rady Powiatu w Goleniowie oraz do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
W niniejszym numerze Naszego Profilu pragniemy zaprezentować Naszym Czytelnikom sylwetki naszych kandydatów do Rady Powiatu wraz z programem który chcemy zrealizować w nadchodzącej kadencji. Zapraszamy do lektury!

Jak oceniamy samorząd?
Szanowni Państwo
Sojusz Lewicy Demokratycznej w
Nowogardzie przygotowuje program
rozwoju gminy na najbliższe 4 lata.
Chcielibyśmy poznać Państwa opinie
oraz sugestie na temat funkcjonowania
samorządu. Zwracamy się zatem z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy
Nowogard o wypełnienie anonimowej
ankiety.
W dniach 27 września i 4 października
na Placu Wolności zachęcaliśmy mieszkańców Nowogardu do wypełnienia naszej ankiety dotyczącej funkcjonowania
samorządu w upływającej kadencji. Jak
się okazało, zainteresowanie akcją było
bardzo duże, gdyż w czasie jej trwania
zebraliśmy osobiście lub drogą mailową
prawie tysiąc ankiet.

Biorąc pod uwagę że odzew przeszedł
nasze oczekiwania postanowiliśmy jeszcze
raz przedłużyć akcję. Dlatego też zamieściliśmy w niniejszym numerze Naszego Pro-

filu formularz ankiety, który można wypełnić i dostarczyć osobiście lub wysłać w
terminie do 17 października br. do naszego
biura, mieszczącego się w Nowogardzie, w
byłym hotelu „Cisy”, Plac Wolności 9. pok.
9. Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-17.00. Serdecznie zachęcamy
do podzielenia się z nami swoim zdaniem.
Formularz ankiety jest również dostępny
w formie elektronicznej na naszej stronie
internetowej www.sld-nowogard.pl Ankiety w formie elektronicznej można wysyłać na adres biuro.sldnowogard@wp.pl
Wyniki ankiety zaprezentujemy już niebawem :)
Wypełnij ANKIETĘ na str. 5
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Ponad 300 uczestników
Harcowiady ‘2014
Kolejna, XII już edycja Harcowiady
za nami. W sobotę, 30 sierpnia tradycyjnie na ośrodku wypoczynkowym
„U Henia” w Nowogardzie ponad 300
uczestników spotkało się, aby miło
spędzić razem czas, wziąć udział w
zabawach i konkursach, wymienić się
doświadczeniami i poglądami oraz
zapoznać się z lewicowymi kandydatami z ziemi nowogardzkiej w zbliżających się wyborach samorządowych.
Jak co roku nie zabrakło również
gości specjalnych, wśród których byli:
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego
Jerzy Kotlęga, byli Posłowie na Sejm
RP Ziemi Zachodniopomorskiej:
Stanisław Kopeć i Czesław Marzec,
Burmistrz Białogardu Małgorzata

Stachowiak, przewodniczący Federacji Młodych Socjaldemokratów
Województwa Zachodniopomorskiego Damian Syjczak oraz Wiceprzewodnicząca SLD w Szczecinie Julia
Holak.
Nie zabrakło także starostów, burmistrzów i radnych wszystkich szczebli samorządów z ramienia lewicy,
oraz przedstawicieli wielu organizacji
pozarządowych, m.in.: Stowarzyszenia „Pokolenia”, Rodzinnych Ogródków Działkowych, czy Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Cieszy nas fakt, iż z roku na rok w
naszych piknikach uczestnicy coraz
więcej mieszkańców Nowogardu, co
przyjmujemy, jako przejaw zaufania
do lewicy, oraz jej przedstawicieli w
nowogardzkich władzach (burmistrz,
radni Nowogardu, radni powiatu).
Gorąco dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji
HARCOWIADY
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z imprezy na stronie www.sld-nowogard.pl oraz serdecznie dziękujemy
Panu Franciszkowi Karolewskiemu za
udostępnienie zdjęć.
Do zobaczenia za rok J
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A jednak... „łubu dubu niech
nam żyje prezes naszego klubu”
czyli II odsłona sagi o prezesie Marku Słomskim
A jednak ptaszki trafnie ćwierkały, że cały
ten cyrk z szukaniem winnych niepowodzenia ze zmianą nazwy powiatu to tylko
zasłona dymna. W ostatnich zdaniach mojego poprzedniego artykułu niechcący mi się
wymknęła myśl, że: „Czy tu naprawdę chodzi
o obarczenie innych winą za własne niepowodzenie. Ostatnie zdanie uświadomiło mi cel,
jaki tak naprawdę przyświecał autorowi tekstu.
Czyżby Paweł Słomski stanął na czele komitetu wyborczego swego brata Piotra? A może zaczyna lansować swoją osobę, by wyrobić sobie
punkty w najbliższych wyborach samorządowych? Wszystko jest możliwe, nawet taką sugestię podawali mieszkańcy Nowogardu, którzy
krytykowali inicjatywę klanu Słomskich. Jeżeli
to prawda, to nie zdziwi chyba nikogo obecność nazwiska Słomski na listach na radnego
powiatu, radnego miejskiego czy na burmistrza
w najbliższych jesiennych wyborach samorządowych”.
No i myśl moja stała się prorocza... panowie
Słomscy i ich stowarzyszenie planuje startować na wszystkie możliwe stanowiska w gminie, powiecie a nawet województwie. Czyżby
pojawiły się jakieś problemy finansowe? Przecież nie może być aż tak źle, jak ćwierkają inne
ptaszki, że w kolejce po swoje do pana prezesa stoi grupa kilku wierzycieli. A skąd oni się
wzięli, jeżeli prezes Słomski ma taką głowę do
interesów?
Przecież w jednym z ostatnich wydań
Dziennika Nowogardzkiego, pan prezes odgrażał się nawet, że pójdzie do sądu, bo został pomówiony następującym zdaniem: „W
Zarządzie tego radia były tuzy ówczesnej Solidarności, Longin Komołowski i Marek Słomski
(obaj AWS). Nie potrafili porządnie zarządzać
mała firmą (radiem) więc po doprowadzeniu
do prawie upadku radia ABC, próbowali zarządzać większymi instytucjami: Słomski - Funduszem dla Niepełnosprawnych, a Komołowski
państwem polskim. Jak wiemy tutaj też im nie
wyszło to zarządzanie. Wspólną cechą tych
działań obydwu Panów, byłych założycieli i biorących pieniądze w radio ABC jest to, że nic nie
robią na własne ryzyko lub na własny koszt jak
również że wszystko za co się wezmą, zepsują”.
Tylko było to zdanie osoby blisko związanej z
radiem ABC, która na portalu społecznościowym wyraziła taką opinię.
Dzisiaj kolejny dowód na interes życia pana
prezesa. Dziennikarz stargardzki Grzegorz
Drążek pisał: „Pracownicy stargardzkiego magistratu wybrali do wykonania kalendarzy firmę spośród sześciu ofert. Jak podkreślają, ważna była tylko cena. Najniższą zaproponowała

Firma Poligraficzno-Wydawnicza „Poligraf ”
Marek Słomski z Nowogardu. Zapewniła, że jeden kalendarz wykona za 3,5 zł. W sumie urząd
miejski zamówił 1000 sztuk. Równie atrakcyjnej cenowo oferty nie było. Przedstawiciele innych firm, które starały się o zlecenie stargardzkiego magistratu, uważają, że za taką cenę nie
wykona się trójdzielnego kalendarza.
- Nie ma takiej możliwości - mówi właściciel
jednej ze szczecińskich firm. - Same podkłady
pod jedno kalendarium przy tysiącu kalendarzy
to wydatek 950-1000 zł. A to tylko podkłady,
jest jeszcze wiele innych wydatków.
Niska cena odbiła się na jakości kalendarzy.
- Przed drukiem nasi pracownicy wydali akceptację, nikt później w urzędzie miejskim nie
oceniał jakości kalendarzy - przyznaje Zdzisław
Rygiel, rzecznik prezydenta Stargardu.
- Sam mam pewne zastrzeżenia, na wytłumaczenie jest to, że wtedy dopiero zaczynałem
robić kalendarze - mówi Marek Słomski, właściciel „Poligrafu”.
Gdy zbieraliśmy materiał do tej publikacji
okazało się, że Marek Słomski, do którego należy firma z Nowogardu, jest dobrym znajomym
prezydenta Stargardu Sławomira Pajora. Obaj
zasiadali kilka lat temu w radzie sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Obu łączy
Akcja Wyborcza Solidarność. Marek Słomski
jest także redaktorem naczelnym lokalnej gazety, a jego firma wykonująca kalendarze jest
jej wydawcą. Przed wyborami samorządowymi i później jeszcze przez jakiś czas redaktorem naczelnym był tam wspólny kolega Marka
Słomskiego i Sławomira Pajora - Olgierd Wojciechowicz. Wszystkich wiązał partyjny szyld
AWS-u. Gdy Sławomir Pajor został prezydentem Stargardu, Wojciechowicza przeniesiono do
urzędu miejskiego. Prezydent najpierw mianował go swoim rzecznikiem prasowym, a później
naczelnikiem nowo powołanego w magistracie
wydziału kontroli i nadzoru właścicielskiego.
Czy w związku ze znajomością między tymi
trzema osobami prezydent Stargardu ma, lub
chce mieć, jakiś wpływ na funkcjonowanie
wspomnianej wcześniej gazety? Rzecznik prezydenta zapewnia, że znajomość Sławomira Pajora z Markiem Słomskim, który zarządza tą lokalną gazetą, nie ma teraz żadnego znaczenia.
- Obaj znają się z pracy w sejmiku wojewódzkim, a pan Słomski nie gości teraz prywatnie w
urzędzie miejskim u pana prezydenta - tłumaczy Zdzisław Rygiel.
Marek Słomski opowiedział nam jednak w
rozmowie telefonicznej o trzech spotkaniach z
prezydentem. Tematem rozmów była sytuacja
w redakcji.
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- Byłem trzy razy u Sławomira Pajora - opowiada Marek Słomski. - Raz było to spotkanie
z Mirosławem Dawidowiczem, raz z posłem
Stanisławem Kopciem, a raz z Platformą Samorządową. Te spotkania były zaaranżowane
przez prezydenta Pajora, a dotyczyły sytuacji
wydawanej przeze mnie gazety.
- Czy należy przez to rozumieć, że stargardzcy politycy chcą mieć wpływ na artykuły w gazecie? - zapytaliśmy.
- W tych czasach to nie jest chyba dziwne, że
taki wpływ chcą mieć - mówi Marek Słomski”.
Teraz wszystko staje się jasne. Jakiż to interes ma prezes Słomski, by swoje dzieci wepchnąć na stołki urzędniczo-samorządowe?
Innym zarzucał niecne plany i z góry uknute
chęci oponentów do bogacenia się kosztem
obywateli, a sam dziś robi podobnie i to rękoma swoich dzieci. Teraz staje się wszystko
jasne. Za poprzednich lat 2005-2010, gdy burmistrzem Nowogardu był Kazimierz Ziemba
(PSL), gazeta/drukarnia w tym okresie zarobiła (z naszych podatków) bagatela 112 tysięcy
złotych.
A co będzie, gdy klan Słomskich dojdzie do
upragnionej władzy?
Ponieważ nowy burmistrz nie dał się zaszantażować i zastraszyć, a gazeta Dziennik
Nowogardzki nie dostawała takich hojnych
„prezentów”, to prezes wydawnictwa postanowił pokazać wszem i wobec, że z nim się nie
powinno zadzierać i bezpardonowo zaczął
„puszczać” artykuły na burmistrza Czaplę. A
to, że były to kalumnie, bzdety i „prawda” wyssana z palca to nie było ważne. Najważniejsze,
aby pokazać, kto tu wszystkim steruje. Zresztą przykład tego mieliśmy w ostatnim czasie,
gdy pseudo-dziennikarze prezesa Słomskiego
wparowali do urzędu, czując się już jak u siebie
i mając wszystkich w „głębokim poważaniu”,
by nie powiedzieć dosadniej. A w niedawnym
wydaniu swego „świerszczyka” (19.08.2014)
pisze on, że jego ludzie weszli do urzędu przejęci troską o otwarte drzwi. Ludzie, zacznijmy
zamykać drzwi do naszych mieszkań, bo prezes Słomski, z troski o nasze dobro, zacznie
wchodzić do naszych mieszkań – ot (tu mniej
kulturalni obywatele użyliby innego słowa zamiast mojego „ot”) nowogardzki janosik nam
się objawił. Troskliwy prezes krzywdy nie da
zrobić nikomu (czytaj: sobie), a z kim trzeba
to się policzy (z każdym, kto myśli choć trochę inaczej niż on). A to nie jeden przykład
„wszechwładzy” współpracowników Marka
Słomskiego.
Jak nie można od „władzy” wyciągnąć kasy,
to trzeba zrobić „skok na kasę” - przejąć stołki
i rozkręcić „interes” życia klanu Słomskich – z
nową firmą: Władza i kasa Sp. z (b) o.o. (z bardzo ograniczoną odpowiedzialnością).
Ale o interesach prezesa Słomskiego i innych niuansach w kolejnej części (a tego to się
nazbierało...oj nazbierało).
Aleksy Grabowski
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Karny Łoś dla „Jeźdźca bez głowy”
Jeśli nie znasz przepisów ruchu drogowego, zostań dziennikarzem lokalnej gazety... Tę prawdę od pewnego czasu lansują
dziennikarze prezesa Słomskiego, którzy na
każdym kroku i w każdej sytuacji twierdzą,
że wszystko nam wolno, bo jesteśmy dziennikarzami (z wypowiedzi „dziennikarki”
Karoliny K, złapanej przez stróża na nielegalnym wtargnięciu do nowogardzkiego
ratusza).
Prawdziwy pokaz „wszechwładzy” pokazał w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, „nowogardzki stróż moralności”,
redaktor naczelny „Dziennika Nowogardzkiego” niejaki Marcin S., łamiąc przepisy o

ruchu drogowym. Wszyscy w Nowogardzie
wiedzą, że przy Szkole Podstawowej Nr 2
obowiązuje zakaz zatrzymywania się, a co
dopiero mówić o parkowaniu. Jednak „stróż
moralności” ma w.... (w tym miejscu niech
każdy sam powie, jakie to miejsce) gdzieś

przepisy o ruchu drogowym i parkuje, gdzie mu
wygodnie. Jakby mógł, to
prawdopodobnie wjechałby do samej szkoły, by się nie zmęczyć zbytnim chodzeniem.
Jeżeli dziś wierny człowiek prezesa Słomskiego ma gdzieś prawo, które obowiązuje
nas wszystkich, to gdzie on będzie je miał
dalej, gdy klan Słomskich przejmie władzę
w gminie, starostwie czy w województwie?
No już chyba głębiej nie można?
To trudna lekcja okrutnego świata i lepiej, żebyś się jej nauczył (cyt. Z filmu pt.
„Jeździec bez głowy”), bo później może być
za późno.

UWAGA DZIAŁKOWCY! - list do redakcji
Zbliżają się wybory do wszystkich szczebli samorządowych. Zaczęło się również zabieganie o poparcie ugrupowań wśród działkowców. W tym czasie musimy szczególnie pamiętać, że przez ostatnie lata prowadziliśmy nieustanną walkę o istnienie naszych ogrodów.
Było to starcie przede wszystkim z PiS i
Platformą Obywatelska w sprawie ustawy
o ogrodach działkowych w Sejmie. W skali
kraju zebraliśmy z tego powodu ponad 600
tysięcy podpisów. Zamierzony cel osiągnęliśmy.
Głównym sprzymierzeńcem w tej walce
od samego początku do końca był Sojusz
Lewicy Demokratycznej.
W Nowogardzie sytuacja Rodzinnych
Ogrodów Działkowych wyglądała tak, jak
w innych regionach Polski. Podobnie jak w
innych regionach Polski sytuacja Rodzinnych Ogrodów Działkowych wyglądała w
naszym mieście. Aby mieć pewność i gwarancję istnienia naszych ogrodów wystąpiliśmy do burmistrza, aby teren ogrodów ująć

w planie przestrzennego zagospodarowania
miasta. Burmistrz Robert Czapla rozumiejąc nasze obawy bardzo rzeczowo potraktował ten problem - wystąpił do Rady Miejskiej o zabezpieczenie w budżecie gminy
odpowiedniej kwoty na ten cel.
Niestety, został za to zaatakowany przez
Klub Radnych „Wspólny Nowogard” a
zwłaszcza przez radnego Szpilkowskiego
oraz radnego Nieradkę z PO, którzy stwierdzili, że jest to WYRZUCANIE PIENIĘDZY W BŁOTO!
W tym miejscu nasuwa się pytanie - jak
ci radni mogą teraz spojrzeć działkowcom
w oczy przychodząc do nich i łasząc się o
poparcie?!
Należy tez dodać, że opinie niezadowo-

lonych radnych ze Wspólnego Nowogardu
bardzo ochoczo publikuje Dziennik Nowogardzki, którego wydawców i redaktorów
chyba nic nie cieszy tak, jak możliwość
skrytykowania burmistrza - zasadna czy
nie.
W ostateczności radni SLD z koalicjantem podjęli uchwałę o zabezpieczeniu środków na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu właściciele działek mogli spać spokojnie.
APEL DO DZIAŁKOWCÓW
Nie dajmy się zwieść «przyszywanym»
zwolennikom!
Pamiętajmy, kto od początku był
z nami i nas popierał!
NiR

Dlaczego znikły: „Krochmalnia”, „Mleczarnia” i „Puszkarnia”?
Szanowna redakcjo, od urodzenia związany
jestem z miejscowością Glicko. Tu po wojnie
osiedlili się moi dziadkowie, tu mieszkali też
moi rodzice, a dziś ja ze swoją rodziną próbuję, mimo ciężkich czasów, podtrzymywać
tradycję rolniczą. Jednym słowem jestem rolnikiem w kolejnym pokoleniu. I szlag mnie trafia
jak facet, który z powodu swej przynależności
do partii chłopskiej (PSL) powinien dbać o rolników interesy, próbuje mi wmówić, że czas na
jakąś normalność.
A jakaż to niby ma być ta nasza normalność
w wydaniu Kulinicza? Czy to nie on wraz z
całym gminno-powiatowym PSL chciał nas w
Glicku uszczęśliwić spalarnią?
Czy to nie przedstawiciel tej partii, będąc
burmistrzem Nowogardu, doprowadził do

„śmierci” miejscowy handel, budując jeden po
drugim dyskont spożywczy?
Czy to nie za ich kadencji w Nowogardzie
znikły: „Krochmalnia”, „Mleczarnia” i „Puszkarnia”?
A cóż to takiego dla nas rolników i dla naszych dzieci zrobił Kulinicz i panowie z PSL? A
czy to przypadkiem nie burmistrz z PSL umarzał duże podatki tylko wybranym prywaciarzom, np. z powodu tego, że jednemu z nich
myszy kilkaset ton zboża z magazynu zżarły?
Przez ostatnie lata, obecny burmistrz Nowogardu Robert Czapla, choć należy do partii
nie kojarzonej raczej z chłopami, zrobił dla
naszych wiosek przez te ostatnie cztery lata
więcej, niż jego poprzednik z PSL Kazimierz
Ziemba przez 16 lat. Jeżeli według Kulinicza

czas na normalność ma polegać na powrocie
do tamtego stylu zarządzania gminą i wspierania nas rolników, to niech nas Pan Bóg broni i Matka Najświętsza. Dzięki Czapli mamy
place zabaw, świetlice i boiska. Nasze dzieci
przez to nie czują się gorsze od miastowych.
Naprawiane są drogi, budowane chodniki i na
obietnicach się raczej nie kończy.
Według mnie „normalność” w ustach pana
Kulinicza to jawna kpina. Mówię nie spalarni! Mówię nie uśmiercaniu naszych rodzimych
przedsiębiorców! Mówię nie farbowanym
lisom, który naobiecywał, a jako starosta zapomniał całkowicie o nas! Mówię nie kolesiostwu! Mówię nie Kuliniczowi! Kolejny raz już
się nie dam wykorzystać i oszukać!
Zawiedziony rolnik
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Jak ocenia Pani/Pan realizację przez władze samorządowe zadań Gminy Nowogard w dziedzinie:

1.Ochrony zdrowia i opieki
medycznej.

6

5

4

3

2

1

?

Sugestie:
2. Zagospodarowania terenów
wokół jeziora i plaży miejskiej.
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17. Dostarczania energii elektrycznej
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i gazu.
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Sugestie:
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Sugestie:
3. Estetykę i utrzymanie czystości
gminy.

11. Mieszkalnictwa (budownictwo
komunalne, TBS).

12. Zagospodarowania
przestrzennego Miasta i
Gminy.
Sugestie:

6

5

4

3

2

1

?

13. Wspierania przedsiębiorczości.

Sugestie:
Sugestie:
4. Utrzymania parków i zieleni
miejskiej.

6

5

4

3

2

1

?
14. Utworzenia strefy ekonomicznej.

Sugestie:
Sugestie:
5. Inwestycje na terenach wiejskich.

6

5

4

3

2

1

?
15. Bezpieczeństwa i porządku
publicznego.

Sugestie:

Sugestie:
6. Komunikacji.

6

5

4

3

2

1

?
16. Pomocy Społecznej.

Sugestie:

7. Funkcjonowania przedszkoli.

6

5

4

3

2

1

?

Sugestie:
8. Funkcjonowania szkół
podstawowych i gimnazjów.

6

5

4

3

2

1

?

Sugestie:
9. Funkcjonowania bibliotek i
Nowogardzkiego Domu Kultury.

Sugestie:

Sugestie:
18. Jak oceniasz 4 lata (kadencję)
pracy burmistrza Nowogardu.

6

5

4

3

2

1

?

Sugestie:
10. Utrzymania obiektów
sportowych w mieście i na wsi.

Sugestie:

6

5

4

3

2

1

?

6

Sugestie:

Skala ocen: (wybraną ocenę proszę zaznaczyć krzyżykiem wg skali jak niżej)
6-doskonale; 5-bardzo dobrze; 4-raczej dobrze;3-raczej źle; 2-bardzo
źle; 1-fatalnie; ?-nie mam zdania.

Nasz Profil
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1

Robert

Czapla

• Robert Czapla - kandydat na burmistrza Nowogardu
• Lat 39. Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
Obecny burmistrz Nowogardu, wcześniej radny dwóch kadencji i Wiceprewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie
• Doświadczenie zawodowe: 18 lat pracy na stanowiskach kierowniczych jako
burmistrz Nowogardu, oraz pracy w: Nowogardzkim Domu Kultury, Powiatowym
Urzędzie Pracy w Goleniowie i Akademii
Morskiej w Szczecinie.
Szanowni Państwo!
Jestem mieszkańcem Gminy Nowogard
od urodzenia. Tu się wychowałem, tu chodziłem do szkoły i tu dzięki Wam zostałem
wybrany radnym dwóch kadencji oraz 4

4

Wojciech

Włodarczyk
Mam 61 lat. Od roku 1985 jestem
mieszkańcem pięknego Nowogardu. Jestem lekarzem. Całe moje życie zawodowe związane jest ze zdrowiem, życiem,
troskami, bólem i śmiercią człowieka.
Wartości te są mi szczególnie bliskie, ponieważ pracuję bezpośrednio z chorymi
ludźmi; w szpitalu, w podstawowej opiece
zdrowotnej, w pogotowiu ratunkowym
oraz lotniczym pogotowiu ratunkowym.
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lata temu - burmistrzem Nowogardu.
Bogactwem naszej gminy są jej Mieszkańcy i dlatego warto dla nich ciężko pracować. W ostatnich latach udało sie przy
Państwa pomocy wiele zmienić na lepsze
w naszej gminie. Zgodnie z moją obietnicą
wyborczą doprowadziłem do rozbudowy
naszego szpitala i uratowałem go przed likwidacją, a ponad 200 pracowników przed
zwolnieniami z pracy.
Uruchomiłem strefę ekonomiczną, na
której docelowo powstanie 700 miejsc pracy. Ściągnąłem do Nowogardu holenderską
firmę produkującą obicia do desek do prasowania. Pracuje tam już 30 osób, a będzie nawet 70 miejsc pracy. W Słajsinie powstał zakład pracy, zatrudniający obecnie 151 osób.
Doprowadziłem do zagospodarowania
naszego jeziora. Mamy odnowioną plażę z
nowym molem, nowy murek z pomostem
przy jeziorze, skatepark, kort tenisowy, boiska do koszykówki, place zabaw, fontannę,
nowe alejki spacerowe i nowe ławki. Rozpocząłem proces oczyszczania jeziora, na co
pozyskałem zewnętrzne pieniądze.
Na terenie wiejskim wyremontowałem 26
świetlic, wybudowałem 16 placów zabaw,
uruchomiłem szereg oświetleń drogowych,
buduję 2 siłownie na świeżym powietrzu.
Co roku mieszkańcy mają do dyspozycji
prawie 400 tysięcy funduszu sołeckiego.
Mimo niżu demograficznego żadna szkoła nie została zlikwidowana i żaden nauczyciel nie został zwolniony. Wszystkie szkoły
podstawowe posiadają bezpieczne place

zabaw. Przy szkołach na Bema powstały 4
nowe boiska, a przy szkołach przy ul. Bohaterów Warszawy - sztuczne lodowisko.
W gminie jest czysto i bezpiecznie. Codziennie od 4 lat bezpłatnie na rzecz miasta i sołectw pracują osadzeni w zakładzie
karnym oraz osoby bezrobotne i szukające
wsparcia w OPS. Policja wyposażona została w dodatkowy sprzęt i fundusze na partole
piesze.
Dużo zostało zrobione, ale mam świadomość, że jeszcze nie wszystko. W najbliższej
kadencji należy przede wszystkim:
Utrzymać nowogardzki szpital i nie pozwolić na jego likwidację lub przejęcie,
Ściągnąć do strefy ekonomicznej inwestorów i utworzyć co najmniej 100 nowych
miejsc pracy,
Zlikwidować wylewiska ścieków i uruchomić ścieżkę dookoła jeziora
Wybudować kolejne mieszkania socjalne,
Rozbudować i zakończyć niezbędne remonty szkół, przedszkoli i instytucji kultury.
Znacie mnie Państwo jako człowieka od
wielu lat, a jako samorządowca od lat 12.
Deklaruję dalszą skuteczną pracę ponad
podziałami na rzecz rozwoju naszej gminy
i jej Mieszkańców.
Jeszcze nigdy Państwa nie zawiodłem.
Nie zawiodę i teraz.
Proszę o Państwa głos
w niedzielę 16 listopada br.
Razem możemy sprawić, by nasze życie
stało się lepsze.

Pracując w administracji ochrony zdrowia zdobyłem kolejne doświadczenia,
które mogłem również wykorzystać w
działaniach, w kilku ostatnich kadencjach w Radzie Powiatu. Udało się obronić szpital w Nowogardzie, który mimo
że jest mały, to jest najnowocześniejszym
obiektem w Polsce. W kolejnej kadencji
Rady Powiatu nadal będę działać na rzecz
ochrony zdrowia, oraz będą wrażliwy na
biedę i wszelką niesprawiedliwość społeczną.

• zapewnić dofinansowanie remontów i
przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Nowogard;
• zapewnić pomoc osobom społecznie
wykluczonym oraz popierać finansowanie i tworzenie rodzinnych domów
dziecka i rodzin zastępczych na terenie
powiatu;
• wspierać finansowanie organizacji
pozarządowych w realizacji ich zadań
statutowych o charakterze ponadgminnym;
• popierać starania zmierzające do modernizacji i poprawy wizerunku budynku powiatowego po byłym hotelu
„Cisy”, aby nie szpecił swym wyglądem
i stał się przyjazny dla osób korzystających z instytucji i firm działających na
jego terenie.

Mój program:
• dopilnować sprawiedliwego podziału
budżetu powiatowego. Powiat to nie
tylko Goleniów;
• podejmować działania zmierzające do
przeznaczenia odpowiednich środków
finansowych z budżetu powiatu na doposażenie nowogardzkiego szpitala;
• zrobię wszystko, co możliwe, aby doprowadzić do ponownego uruchomienia przyszpitalnego gabinetu rehabilitacji, z którego korzystają mieszkańcy
z gmin: Nowogard, Osina, Maszewo, a
więc z terenu powiatu;

Pragnę aby każdy oddany na mnie głos,
był Państwa głosem w Radzie Powiatu .
MIMO WSZYSTKO
ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE!
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Nasz Profil

Jerzy

Jabłoński

Jerzy Jabłoński – o sobie, rodzinie, pracy zawodowej i społecznej.
Urodziłem się w Nowogardzie w 1953
roku. Na ziemi nowogardzkiej rozpoczynałem edukację i pierwszą pracę. Jestem żonaty, mam dwoje dzieci i dwóch wnuków.
Ukończyłem studia magisterskie w zakresie
prawa administracyjnego oraz studia podyplomowe na kierunkach: organizacja i zarządzanie przedsiębiorczością; bezpieczeństwo i higiena pracy.
Pierwszą pracę podjąłem w 1973 roku w
Urzędzie Powiatowym w Nowogardzie. W
1995 roku zostałem zastępcą kierownika
Wydziału Promocji, Rozwoju i Inwestycji
UM w Nowogardzie. W latach 1996–1998
zajmowałem się budową Inkubatora Przedsiębiorczości-RCP w Nowogardzie. W latach 1998-2002 pracowałem na stanowisku
zastępcy Burmistrza Nowogardu, a następnie w latach 2002-2006 Starosty powiatu
goleniowskiego. Od 2007 roku pracuję w
CEiP ,,Profit”. Obecnie jestem dyrektorem

5

Anna

Łysiak

Apolityczna - Bezpartyjna
O mnie i mojej pracy
Mam 48 lat. Posiadam wykształcenie
wyższe magisterskie. Ukończyłam Instytut
Kultury Fizycznej na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studia podyplomowe na kierunku Organizacja i Zarządzanie Oświatą.
Od 27 lat pracuję na stanowisku nauczy-

9

tej placówki. W 2012 roku podjąłem współpracę z Celowym Związkiem Gmin R-XXI
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
W latach 1994-2006, byłem radnym gminy
i przez dwie kadencje radnym powiatu goleniowskiego.
Zawsze starałem się pomagać ludziom w
rozwiązywaniu różnych problemów dnia
codziennego. Dzięki wsparciu i zrozumieniu mojej rodziny, dużo czasu poświęcam
pracy społecznej. Wspieram działalność
organizacji pozarządowych. Pracuję społecznie w Stowarzyszeniu Na Rzecz Szpitala w Nowogardzie, Radzie Samorządowej Fundacji ,,Zdrowie” i Radzie Oddziału
Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie. Byłem
jednym z inicjatorów utworzonego w 2010
roku Klubu Żeglarskiego ,,Knaga” w Nowogardzie. Pełnię funkcję Przewodniczącego
Rady Powiatowej SLD w Goleniowie.
Dlaczego kandyduję do Rady Powiatu?
Kandyduję na radnego do Rady Powiatu w Goleniowie gdyż chcę wykorzystać
swoją wiedzę i doświadczenie aby profesjonalnie zająć się problemami, które należą
do zadań samorządu powiatowego a mają
bezpośredni wpływ na jakość naszego codziennego życia. Dlatego swoją aktywność
skupię przede wszystkim na tych zagadnieniach naszego programu wyborczego, które
dotyczą: Pracy-Zdrowia-Edukacji-Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa obywateli. Zaliczam do nich:
- Działania w zakresie pozyskiwania
środków na walkę z bezrobociem i wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy przez
przedsiębiorców. Pomoc dla inwestorów
zamierzających uruchamiać zakłady w Spe-

cjalnej Strefie Ekonomicznej w Nowogardzie.
-Doposażenie nowogardzkiego szpitala i
przywrócenie przyszpitalnej rehabilitacji i
fizykoterapii.
- Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół
powiatowych i zapewnienie im nowoczesnego sprzętu dydaktycznego.
- Udzielanie wsparcia dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, osób
niepełnosprawnych i chorych oraz dzieci
opuszczonych i pozbawionych opieki.
- Dofinansowanie organizacji pozarządowych zajmujących się problemami zdrowia
i opieki społecznej w realizacji ich zadań
statutowych o zasięgu gminnym i powiatowym.
-Modernizacja ulic i dróg powiatowych
w gminie Nowogard celem poprawy komfortu korzystania z nich przez użytkowników i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Nowogard potrzebuje dzisiaj skutecznego wsparcia i obrony swoich interesów w
powiecie. Wspólnie z przyszłymi radnymi SLD i innych ugrupowań, będę czynił
starania o zwiększenie rangi naszej gminy
m.in poprzez działania na rzecz zmiany nazwy powiatu. Jestem przekonany, że moja
praca jako radnego powiatu przyczyni się
do przeciwdziałania marginalizacji gminy
Nowogard oraz pomoże rozwiązać przynajmniej część naszych problemów. Aby
to było możliwe, proszę Państwa o głos w
wyborach 16 listopada 2014 roku.
POWIAT PRZYJAZNY
DLA OBYWATELI
Chcesz mieć w powiecie skutecznego
radnego głosuj na Jurka Jabłońskiego

ciela, a od 12 lat pełnię funkcję dyrektora
Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Szarych
Szeregów w Nowogardzie.
Jestem osobą odpowiedzialną, stanowczą
i uczciwą, potrafiącą konsekwentnie i skutecznie realizować zadania i osiągać postawione mi cele.
Od urodzenia mieszkam w Nowogardzie,
więc dobrze znam problemy i potrzeby
mieszkańców Gminy Nowogard.
O rodzinie
Od 24 lat jestem mężatką. Mam dwoje
dzieci, które obecnie studiują - Dorota na
Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, Tomasz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomimo tego, że każdy z nas ma wiele
swoich zajęć i obowiązków, nadal mnóstwo
czasu spędzamy razem.
Program czerpię z wiedzy o potrzebach
mieszkańców Gminy Nowogard:
• pozyskiwanie inwestorów w celu tworzenia nowych miejsc pracy i ochrona już
istniejących;

• lepsze warunki dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez pomoc i wsparcie dla
ludzi młodych;
• poprawa bezpieczeństwa publicznego
- remonty i modernizacja ulic, chodników, oświetlenia, przejazdów kolejowych;
• poprawa opieki społecznej, wsparcie dla
rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, tworzenie nowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka;
• tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu masowego
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
• skuteczne pozyskiwanie i wykorzystywanie środków Unii Europejskiej;
• sprzeciw wobec niegospodarności i prywaty.
Nowogard zasługuje
na więcej uwagi w powiecie

Nasz Profil
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6

Sebastian

Furmańczyk

Urodziłem się w Goleniowie 34 lata temu,
a od 30 lat mieszkam na terenie gminy Nowogard. Żonaty, ojciec 3 synów, przedsiębiorca. Ubiegając się o mandat radnego
naszego powiatu, zapewniam Was drodzy

7

Aneta

Drążewska

A

B

polityczna - ezpartyjna
Od trzydziestu sześciu lat mieszkam w
Nowogardzie. Od 28 lat jestem mężatką,
mam dwóch synów: Bartka, który ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu i pracuje
w branży Public Relations oraz Szymona -

8

Jan

Tandecki
Lat 67 wykształcenie średnie, mieszkaniec osiedla Bema w Nowogardzie.
Radny Rady Miejskiej w latach 1998 –
2002, 2002-2006, 2010-2014.
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mieszkańcy, że jestem człowiekiem konsekwentnym i odpowiedzialnym, a moje
słowa nie pozostają bez pokrycia. Podejmę
wszelkie działania, które sprawią, że gmina
Nowogard będzie sprawiedliwie doceniana
w podziale budżetu powiatu. Bo przecież
powiat to nie tylko Goleniów.
Jako radny podejmę działania zmierzające do:
• rozbudowy strefy ekonomicznej, a przez
to działania zmierzające do uruchomienia nowych miejsc pracy dla mieszkańców z terenu naszej gminy i powiatu;
• remontu dróg gminnych oraz powiatowych znajdujących się na terenie gminy (m.in. ulice Cmentarna, Nadtorowa,
15 Lutego);
• modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej w obrębie ul. Zielonej i Osiedlowej
(Okrąglak);
• przeznaczenia odpowiednich środków
finansowych z budżetu powiatu na dopo-

sażenie nowogardzkiego szpitala;
• ponownego uruchomienia przyszpitalnego gabinetu rehabilitacji, z którego korzystają mieszkańcy z gmin: Nowogard,
Osina i Maszewo;
• wspierania wszelkich inicjatyw dążących
do pomocy w rozwoju małych i średnich
firm na terenie powiatu i dla naszej gminy;
• podejmować działania zmierzające do
zwiększenia funduszy z Powiatowego
Urzędu Pracy z przeznaczeniem na likwidację bezrobocia na terenie powiatu;
• we współpracy z Powiatowym Urzędem
Pracy podejmę działania zmierzające do
utworzenia programów pomocowych dla
tzw wykluczonych grup wiekowych;
• poprawy bezpieczeństwa publicznego remonty i modernizacja ulic, chodników,
oświetlenia, przejazdów kolejowych.
DO NORMALNOŚCI
W POWIECIE RAZEM!

studenta wydziału architektury krajobrazu
na Zachodniopomorskim Uniwersytecie
Technologicznym w Szczecinie. Posiadam
wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończyłam Uniwersytet Szczeciński oraz studia podyplomowe związane z organizacją i
zarządzaniem w oświacie, bibliotekoznawstwo z informacją naukową oraz ruch w nauczaniu zintegrowanym.
W roku1985 rozpoczęłam pracę jako nauczycielka, a od 1992 roku związana jestem
również z Nowogardzkim Domu Kultury
(NDK), gdzie pracowałam najpierw jako
instruktor, a od trzech lat pełnię funkcję
dyrektora NDK. Jestem osobą uczciwą i
odpowiedzialną, konsekwentnie dążącą do
wyznaczonych celów.
Lata pracy w szkole i w domu kultury
uwrażliwiły mnie na potrzeby i problemy
dzieci oraz młodzieży.
Szanowny Wyborco!
Problemów i potrzeb jest wiele, ja chcę
się skupić na sprawach, związanych z moim
doświadczeniem i kompetencjami.

Moim celem jest:
- Integracją społeczności regionu;
- Wspieranie regionalnych instytucji kultury;
- Promowanie dorobku artystycznego regionu;
- Wspieranie i promowanie artystycznie
uzdolnionej młodzieży;
- Integracja i koordynacja działań placówek oświatowych, stowarzyszeń, organizacji
z działaniami instytucji kultury w powiecie;
- Usprawnienie działań dotyczących remontów oraz modernizacji infrastruktury
instytucji kultury i placówek oświatowych w
regionie;
- Promowanie i wspieranie wszelkich działań związanych z rekreacją, kulturą, sportem;
- Wspieranie programów walki z patologiami współczesnego świata;
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
- Wspieranie działań proekologicznych.

W latach 1973 - 1988 byłem związany
sekcją kolarską w LKS Pomorzanin Nowogard, która w tym okresie odniosła szereg
znaczących sukcesów. Od roku 1996 pełnię
funkcję przewodniczącego Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Nowogardzie, a od
2003 roku jestem również przewodniczącym Powiatowego Zrzeszenia LZS w Goleniowie z siedzibą w Nowogardzie.
Moim celem jako radnego powiatowego
będzie:
• podjąć działania zmierzające do sprawiedliwego podziału budżetu powiatowego;
• podejmę kroki do ożywienia Powiatowego
Zrzeszenia LZS, a przez to promocji sportu
wśród dzieci i młodzieży z terenów wiejskich;
• promowanie gminy Nowogard jako miejsca przyjaznego inwestorom;
• podejmować działania zmierzające do

Zagłosuj z Kulturą – TAK dla Nowogardu
zwiększenia funduszy z Powiatowego
Urzędu Pracy z przeznaczeniem na likwidację bezrobocia na terenie powiatu;
• podejmę działania zmierzające do przeznaczenia odpowiednich środków finansowych z budżetu powiatu na doposażenie
nowogardzkiego szpitala;
• zrobię wszystko, co możliwe, aby doprowadzić do ponownego uruchomienia
przyszpitalnego gabinetu rehabilitacji, z
którego korzystają mieszkańcy z gmin: Nowogard, Osina, Maszewo, a więc z terenu
powiatu;
• zapewnić dofinansowanie remontów i
przebudowy dróg powiatowych na terenie
gminy Nowogard, a w szczególności remontu drogi od osiedla Bema do Miętna.
„Lepsze warunki rozwoju rodzimej
przedsiębiorczości – dobrobytem jej
społeczności”

Październik 2014
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czę w zawodach na różnym szczeblu na terenie całej Polski. Posiadam równocześnie
tytuł 4- krotnego mistrza Polski w sportach
motorowych.
Jestem osobą komunikatywną, która nie
dzieli ludzi na kategorie, lecz wsłuchuje się
w problemy i potrzeby każdego. Moim pragnieniem jest reprezentować sprawy moich
wyborców na poziomie powiatu i działać na
ich korzyść.
Obiecuję, że będę wsłuchiwał się w
Wasz głos i w miarę swoich możliwości będę podejmował decyzje dla Waszego, czyli naszego wspólnego dobra.

Wiesław

Śmietjuch
Jestem dziadkiem trojga wnucząt, ojcem
dwójki wspaniałych dzieci i od trzydziestu
siedmiu lat wiernym mężem jednej żony.
Jestem emerytem wojskowym, który nie potrafi żyć bezczynnie i dlatego od dziewięciu
lat pracuję jako pracownik ochrony fizycznej. Od czterdziestu lat, czyli od momentu
powstania, czynnie działam i współpracuję
z KM „Cisy” Nowogard, zaś od dwunastu
lat jestem sędzią klasy państwowej PZM w
sportach motokrosowych i często uczestni-

12

Moim celem jako radnego powiatowego
będzie:
• podjąć działania zmierzające do sprawiedliwego podziału budżetu powiatowego.
Powiat to nie tylko Goleniów.
• podejmować działania zmierzające do
zwiększenia funduszy z Powiatowego
Urzędu Pracy z przeznaczeniem na likwidację bezrobocia na terenie powiatu;
• we współpracy z Powiatowym Urzędem
Pracy podejmę działania zmierzające do
utworzenia programów pomocowych dla
funkcję wiceprzewodniczącej rady wojewódzkiej. Byłam m.in. współorganizatorką, na terenie gminy Nowogard, akcji z
ramienia FMS: zbiórki książek do świetlic
i bibliotek czy „Wyprawka 2014”.
Mieszkając i pracując w Nowogardzie,
znane są mi bolączki codzienne mieszkańców.
Jako młoda osoba mam w sobie tyle
determinacji, aby walczyć w powiecie o
nasze wspólne sprawy.

Agnieszka

Grygowska
Urodziłam się 23 lata temu w Nowogardzie, tu też się wychowałam i tu też
pracuję.
Z wykształcenia kosmetolog, choć dziś
zawodowo związana jestem z przemysłem
stomatologicznym. Od kilku lat należę
do Federacji Młodych Socjaldemokratów (FMS), gdzie drugą kadencję pełnię

Jako radna w Radzie Powiatu podejmę
działania zmierzające do:
• sprawiedliwego podziału budżetu powiatowego pamiętając, że powiat to nie
tylko Goleniów;
• zwiększenia funduszy z Powiatowego
Urzędu Pracy z przeznaczeniem na likwidację bezrobocia na terenie powiatu;
• przeznaczenia odpowiednich środków
finansowych z budżetu powiatu na doposażenie nowogardzkiego szpitala;

asz rofil
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•

•

•

•

grup wiekowych (od 30 do 50 roku życia
oraz powyżej 60 roku życia);
podejmę działania zmierzające do przeznaczenia odpowiednich środków finansowych z budżetu powiatu na doposażenie nowogardzkiego szpitala;
zrobię wszystko, co możliwe, aby doprowadzić do ponownego uruchomienia
przyszpitalnego gabinetu rehabilitacji, z
którego korzystają mieszkańcy z gmin:
Nowogard, Osina, Maszewo, a więc z terenu powiatu;
zapewnić dofinansowanie remontów i
przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Nowogard, a w szczególności
remontu drogi od osiedla Bema do Miętna, a w miarę możliwości do Szczytnik;
popierać starania zmierzające do modernizacji i poprawy wizerunku budynku
powiatowego po byłym hotelu „Cisy”, aby
nie szpecił swym wyglądem i stał się przyjazny dla osób korzystających z instytucji
i firm działających na jego terenie.
SŁUCHAĆ I DZIAŁAĆ
– BYĆ ZAWSZE Z WAMI

• zrobię wszystko, co możliwe, aby doprowadzić do ponownego uruchomienia przyszpitalnego gabinetu rehabilitacji, z którego korzystają mieszkańcy
z gmin: Nowogard, Osina, Maszewo, a
więc z terenu powiatu;
• zapewnienia dofinansowania remontów i przebudowy dróg powiatowych
na terenie gminy Nowogard, a w szczególności remontu ul. Wojska Polskiego,
drogi do Prewentorium oraz drogi powiatowej z Nowogardu do Strzelewa;
• promowanie gminy Nowogard jako
miejsca przyjaznego inwestorom;
• modernizacji i poprawy wizerunku budynku powiatowego po byłym hotelu
„Cisy”, aby nie szpecił swym wyglądem
i stał się przyjazny dla osób korzystających z instytucji i firm działających na
jego terenie.
POWIAT TO RÓWNIEŻ MY!

Przeczytałeś
- nie wyrzucaj przekaż dalej
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POWIAT PRZYJAZNY OBYWATELOM
PROGRAM WYBORCZY KANDYDATÓW SLD-LEWICA RAZEM
DO RADY POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2014-2018
Kandydaci do powiatu SLD - Lewica Razem proponują mieszkańcom Nowogardu program rozwoju na najbliższe 4 lata,
oparty o dotychczasowe nasze doświadczenia w sprawowaniu władzy, a także bycia w opozycji. Przez ostatnie dwie kadencje
byliśmy opozycją w stosunku do rządzącej powiatem koalicji PO-PSL. Przedstawialiśmy, w tym czasie nasze pomysły i wnioski, których wykonanie lepiej wpływałyby na rozwój powiatu. Niestety nie zawsze brano je pod uwagę. Stąd też dużo ważnych
zadań nie zostało zrealizowanych.
Powiat ani złotówki nie dołożył do rozbudowy naszego szpitala, drogi powiatowe w mieście i na wsi są w opłakanym staniea po niektórych nie da się już bezpiecznie jeździć. Jakby tego było mało, powiat w ostatnich miesiącach za pośrednictwem
swojej spółki medycznej przyczynił się do likwidacji gabinetu rehabilitacji przy naszym szpitalu, który prowadziła Pani Jolanta
Bąk. Natomiast wicestarosta z PSL, któremu Nowogard zaufał – zdradził naszą gminę i zamieszkał w Goleniowe.
Najwyższy czas to zmienić! Dzisiaj powiat potrzebuje nowych wizji rozwoju wszystkich gmin, nie tylko Goleniowa. Potrzebuje nowych pomysłów i skutecznej ich realizacji. Nowogard potrzebuje właściwej obrony swoich interesów, które są dzisiaj
zagrożone.
Musimy ponownie podjąć temat zmiany nazwy powiatu na powiat goleniowsko-nowogardzki. Trzeba odpowiedzieć na
pytanie: dlaczego projekt ten dotychczas nie uzyskał poparcia większości gmin w powiecie i Rady Powiatu?
Kandydaci na radnych do Rady Powiatu z listy SLD Lewica Razem, to ludzie kompetentni, uczciwi i przewidywalni. Dają
Państwu gwarancję dobrego wykonania zadań, za które odpowiada powiat w tym wniosków mieszkańców naszego okręgu
zawarte w 10 punktach.
1. Więcej pieniędzy i inwestycji dla Nowogardu. Powiat to nie tylko Goleniów
2. Więcej pieniędzy z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc
pracy: staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje na założenie własnej firmę i dotacje dla pracodawców na nowe
stanowiska pracy.
3. Wykonanie termomodernizacji i remontów obiektów powiatowych w Nowogardzie celem obniżenia kosztów ich utrzymania i dostosowania dla osób niepełnosprawnych ( m.in.Liceum Ogólnokształcące nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
, 2 Domy Pomocy Społecznej , były Hotel ,,Cisy” Poradnia Psychologiczni- Pedagogiczna). Zwiększenie pensji dla ich pracowników.
4. Uruchomienie pieniędzy na doposażenie nowogardzkiego szpitala i przywrócenie przyszpitalnej rehabilitacji i fizykoterapii .
5. Zapewnienie pomocy i wsparcia dla ludzi i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i osób niepełnosprawnych oraz
dobrych warunków wychowania i rozwoju dla dzieci opuszczonych i pozbawionych opieki, poprzez tworzenie nowych rodzin
zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
6. Wspieranie finansowe organizacji pozarządowych w realizacji ich zadań statutowych o charakterze ponadgminnym.
7. Zapewnienie sprawnej obsługi inwestorów zamierzających uruchamiać nowe zakłady z uwzględnieniem utworzonej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Nowogardzie, nie tylko w Goleniowie.
8. Przy współpracy z gminą Nowogard przeprowadzenie remontów ulic powiatowych: 15 lutego, Wojska Polskiego, Mickiewicza, Młynarska, Żeromskiego i Cmentarna w Nowogardzie. Dalsza modernizacja drogi powiatowej Nowogard—Truskolas
oraz Nowogard-Świerczewo-Strzelewo.
9. Opracowanie kompleksowej dokumentacji funkcjonowania i modernizacji powiatowego biurowca, po byłym hotelu
„Cisy” w Nowogardzie. Uruchomienia windy dla interesantów i pracowników działających tam instytucji i uczniów szkoły
muzycznej.
10. Budowa dodatkowych izb lekcyjnych dla ciągle zwiększającej się liczby uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.
Szanowni Państwo !
Kandydaci startujący z listy SLD Lewica Razem są potrzebni naszej gminie. Mamy możliwości i siły aby wiele zrobić dla Nowogardu. Zadania jakie chcemy na siebie przyjąć będziemy realizować, razem z innymi radnymi bez podziałów personalnych
i sporów, z myślą o zrównoważonym rozwoju gminy Nowogard w powiecie goleniowskim.
W samorządach zawsze byliśmy, jesteśmy i będziemy blisko ludzi i dla ludzi. Głosujcie Państwo na naszych kandydatów, a
nie zawiedziemy Was .Dotrzymamy przyjętych zobowiązań.

Więcej o programie na stronie: www.sld-nowogard.pl
Nasz Profil - Biuletyn Społeczno Polityczny, Wydawca: Sojusz Lewicy Demokratycznej Powiatu Goleniowskiego
Redakcja: Nowogard, Plac Wolności 9 - pok. 9. Czyna pon-pt. 10-17. Nakład 2000 egz.

2

POZYCJA NR
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KW SLD LEWICA RAZEM

OKRĘG NR

Stanisława Jakubczak
Kandydat do Sejmiku Zachodniopomorskiego

KW SLD LEWICA RAZEM

POSTAWMY NA DALSZY ROZWÓJ GMINY

Kandydat na Burmistrza

Robert Czapla

