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„Nowogardzkie porozumienie wyborcze”

WYJAŚNIENIE DO ULOTKI WYBORCZEJ PAWŁA KOLANEK
Oczywiste jest, że na wniosek proboszcza Tomasza Perza został wyremontowany dach kościoła w Grabinie, 
przy 50% wkładzie finansowym gminy, zaś reszta tej kwoty została zgromadzona przez Parafian. 
          Z wyrazami szacunku

Paweł Kolanek, Radny bezpartyjny, startujący z listy KKW SLD Lewica Razem do Rady Miejskiej w Nowogardzie.
Okręg wyborczy 21.

Mijają 4 lata od objęcia stanowiska burmistrza Nowogardu przez Roberta Czaplę. 
O tym, co udało się zrobić w kończącej się kadencji, ale też o planach rozwoju na 
przyszłość gminy rozmawiamy z naszym gospodarzem.
Redakcja: Przejmował Pan stery gminy jako 35-letni człowiek. Na starcie 
miał Pan przeciwko sobie całe otoczenie poprzedniego burmistrza, które rzu-
cało Panu kłody pod nogi. Posiadał Pan przygotowanie do pracy na tym sta-
nowisku?
Robert Czapla: W samorządzie nowogardzkim, który jest moim hobby funkcjonu-
ję od 1997 roku, czyli 17 lat. W ciągu tego czasu przez 7 lat byłem redaktorem na-
czelnym lokalnej gazety, dwie kadencje pełniłem funkcję radnego Rady Miejskiej, 
w tym Wiceprzewodniczącego Rady. Ponadto kierowałem, jako dyrektor instytu-
cjami zatrudniającymi kilkudziesięciu pracowników i mającymi wielomilionowe 

Kandydatów oceniajcie po tym co zrobili

dokończenie na str. 3



Kandyduję na radnego do Rady 
Powiatu w Goleniowie gdyż chcę 
jak najlepiej wykorzystać swoją 
wiedzę i doświadczenie zdobyte 
przez 8 lat pracy radnego w  Radzie 
Powiatu, w tym 4 lata na stanowi-
sku starosty goleniowskiego.

Zawsze starałem się pomagać 
ludziom w rozwiązywaniu róż-
nych problemów dnia codzienne-
go. Dzięki wsparciu i zrozumieniu 
mojej rodziny, dalej dużo czasu po-
święcam pracy społecznej. Wspie-
ram działalność organizacji  poza-
rządowych. Pracuję społecznie w  
Stowarzyszeniu Na Rzecz Szpitala 
w Nowogardzie, 
Radzie Samorzą-
dowej Fundacji 
,,Zdrowie” i Ra-
dzie Społecznej 
przy Oddziale Wo-
jewódzkim NFZ w 
Szczecinie. Byłem 
jednym z inicjato-
rów utworzonego 
w 2010 roku Klu-
bu Żeglarskiego 
,,Knaga” w No-
wogardzie. Pełnię 
funkcję Przewod-
niczącego Rady 
Powiatowej SLD w 
Goleniowie.

Mieszkańcy  gmi-
ny Nowogard zasłu-
gują na to aby pro-
fesjonalnie zająć się 
problemami, które 
należą do zadań samorządu powia-
towego, gdyż mają one bezpośredni 
wpływ na jakość naszego codzienne-
go życia. Samorząd powiatowy musi 
być przyjazny dla każdego obywate-
la. Żadna gmina nie może być mar-
ginalizowana. Powiat to nie tylko 
Goleniów. Dlatego będę chciał skupić 
się na tych zagadnieniach programu 
wyborczego, które dotyczą: pracy, 
zdrowia, edukacji, pomocy społecz-
nej i bezpieczeństwa obywateli.

Praca. Powiat odpowiedzialny jest 
z mocy prawa za przeciwdziałanie 
bezrobociu i promocję zatrudnienia. 
Dlatego będę podejmował działania 
w zakresie pozyskiwania środków fi-
nansowych na: wspieranie finansowe 
przedsiębiorców tworzących nowe 
miejsca pracy; pomoc finansową i 
lokalową w uruchamianiu własnej 
działalności gospodarczej dla bezro-
botnych i zagrożonych bezrobociem; 
kształcenie ustawiczne i przygotowy-

wanie ludzi do wykonywania nowych 
zawodów na ciągle zmieniającym się 
rynku pracy.

Będę zabiegał o to, żeby powiato-
wa administracja zapewniała szyb-
ką i kompetentną obsługę obywa-
teli i inwestorów tworzących nowe 
miejsca pracy. Powiat musi udzielać 
wszelkiej niezbędnej pomoc inwe-
storom, którzy zamierzają budować 
swoje zakłady w specjalnej strefy 
ekonomicznej w Nowogardzie. Dzię-
ki temu możliwe będzie zwiększenie 
zatrudnienia w Nowogardzie, tak jak 
to miało miejsce w Goleniowie, kiedy 
byłem starostą powiatu.

Zdrowie. Jednym z zadań powia-
tu jest ciągłe umacnianie publicznej 
i niepublicznej służby zdrowia za-
pewniającej dobrą opiekę zdrowotną 
mieszkańców powiatu niezależnie od 
ich sytuacji majątkowej. Nie może 
stać się prawdziwa często powtarzana 
przez ludzi opinia, że „aby chorować 
trzeba być zdrowym i bogatym”. Dla-
tego jestem za przywróceniem przy-
szpitalnej rehabilitacji i fizykoterapii 
finansowanej przez NFZ. Działając w 
organizacjach prozdrowotnych zro-
bię wszystko, aby mieszkańcy naszej 
gminy leczeni byli w jak najlepszych 
warunkach, przez wykształcony, do-
brze opłacany i życzliwy dla pacjen-
ta personel medyczny, który będzie 
korzystał z wysokiej klasy sprzętu 
diagnostycznego. Szansę taką stwo-
rzyło dokończenie nowej części no-
wogardzkiego szpitala.

Edukacja. Powiat odpowiada za 
edukację na poziome ponadgimna-

zjalnym oraz szkoły specjalne i ar-
tystyczne. W Nowogardzie jest pięć 
takich placówek: Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych (dawny rolniczak), 
LO nr 1 przy ul. Wojska Polskiego, 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wy-
chowawczy, Filia szkoły muzycznej 
I-go stopnia, Poradnia Psychologicz-
no – Pedagogiczna dla dzieci i ich 
rodzin.

Wszystkie te placówki wymagają 
ciągłego wsparcia i pomocy radnych 
powiatowych. Dlatego będę zabiegał 
aby rozpoczęte już, a także przygo-
towane nowe projekty i koncepcje 
ich modernizacji, zostały w całości 

wykonane w nadcho-
dzącej kadencji. Dla 
uczniów szkoły mu-
zycznej, a także in-
nych osób, w tym osób 
niepełnosprawnych, 
korzystających z usług 
powiatowych jedno-
stek administracji pu-
blicznej mieszczących 
się w byłym hotelu 
„Cisy”, niezbędne jest 
pilne uruchomienie 
windy.

Będę zabiegał o cią-
głe rozszerzanie oferty 
edukacyjnej szkół po-
wiatowych, dostoso-
wanej do zmieniające-
go się rynku pracy. W 
związku z trudną sytu-
acją materialną wielu 
rodzin muszą być po-

dejmowane  przez powiat działania 
w zakresie pozyskiwania środków 
na stypendia dla mniej zamożnych 
uczniów i studentów z terenu powia-
tu.

Pomoc społeczna. Będę wspierał 
Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie, Domy Pomocy Społecznej i 
Warsztaty Terapii Zajęciowej,  któ-
rych zadaniem jest zapewnienie po-
mocy ludziom i rodzinom będącym 
w trudnej sytuacji życiowej,  osobom 
chorym i  niepełnosprawnym.

Ważnym zadaniem powiatu jest 
też zapewnienie dobrych warunków 
wychowania i rozwoju dla dzieci 
opuszczonych i pozbawionych opieki 
rodziców, poprzez tworzenie rodzin 
zastępczych i rodzinnych domów 
dziecka.

Pełen tekst na stronie www.sld-no-
wogard.pl

Dlaczego kandyduję do Rady Powiatu?   



budżety. Mam tu na myśli Powiato-
wy Urząd Pracy w Goleniowie, oraz 
Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa 
Morskiego Akademii Morskiej w 
Szczecinie. Więc przygotowanie mia-
łem.
Red.: Chcemy Pana prosić, żeby 
podsumował Pan mijającą ka-
dencję. Zdajemy sobie sprawę, że 
płaszczyzn Pana pracy jest bardzo 
wiele, zapytamy więc po kolei o naj-
istotniejsze. Zacznijmy od zdrowia. 
Mówi się, że Nowogard czekał 20 
lat, aż przyjdzie Czapla i wybuduje 
nowe skrzydło szpitala.
R.Cz.: To miłe słowa. Myślę, że każ-
dy burmistrz powinien sobie zadać 
pytanie: czego potrzeba jego miesz-
kańcom. Najważniejsze jest oczy-
wiście życie i zdrowie. Nie jestem 
lekarzem i nie mogę ratować życia i 
leczyć naszych obywateli. Ale jako 
burmistrz mogę przy zabezpiecze-
niu środków przez radę, wybudować 
szpital, który zapewni profesjonalną 
opiekę dla osób, które w danej chwili 
znalazły się w trudnej sytuacji zdro-
wotnej. Życzę każdemu jak najwięcej 
zdrowia, ale uważam, że gdyby co-
kolwiek złego miało nam się stać, to 
zamiast jechać godzinę do szpitala w 
Gryficach, czy w Szczecinie i być tam 
anonimowym pacjentem, lepiej mieć 
szpital na miejscu, kilka minut od 
domu. Musimy też pamiętać, że gdy-
by nie rozbudowa szpitala, to dziś by 
go nie było. Nie otrzymalibyśmy kon-
traktu na leczenie z NFZ, musieliby-
śmy zamknąć obiekt i zwolnić ponad 
200 pracowników. Cieszę się, że ta 
inwestycja się udała. Dzisiaj wszyscy 
musimy o szpital dbać i dawać szansę 
do kolejnego rozwoju.
Red.: Gdy mamy zdrowie, do życia 
potrzebne nam są pieniądze. Jedni 
zdobywają je zakładając własny 
biznes, inni zatrudniając się w fir-
mach już funkcjonujących. Co uda-
ło się zrobić w tej kadencji dla rynku 
pracy?
R.Cz.: W ciągu mijającej kadencji 
uruchomiony został nowy zakład pra-
cy w Słajsinie RXXI, który dał pracę 

151 osobom. W Nowogardzie na ul. 
Wojska Polskiego osiedliła się holen-
derska firma IronTech produkująca 
pokrowce do desek do prasowania. 
Firma zatrudnia już 30 osób. Obecnie 
pomagamy jej znaleźć miejsce pod 
budowę nowego zakładu, w którym 
pracę znajdzie 70 osób. W ostatnich 
tygodniach przy Zakładzie Karnym 
w Nowogardzie uruchomiła swą dzia-
łalność duńska firma HJORT KNUD-
SEN produkująca meble na rynek 
skandynawski. Generalnie do pro-
dukcji zatrudnia skazanych, jednak 
znajdzie się także 20 miejsc pracy dla 
naszych mieszkańców. Ponadto pro-
wadzimy rozmowy z jeszcze jednym 
potencjalnym inwestorem, jednak nie 
jestem upoważniony do podawania 
szczegółów przedsięwzięcia. Mogę 
natomiast powiedzieć, że inwestor za-
łatwia formalności i pozwolenia. Za-
trudni minimum 60 osób.
Red.: A strefa ekonomiczna?
R.Cz.: Bardzo duże znaczenie dla 
przyszłości rynku pracy i gospodar-
ki w Nowogardzie ma uruchomienie 
specjalnej strefy ekonomicznej. Po 
3 latach ciężkiej pracy, starań i nie 
waham się użyć tego słowa – walki, 
dostaliśmy strefę. Teraz należy na niej 
uruchomić park przemysłowy, jak w 
Goleniowie czy w Tarnowie Podgór-
nym pod Poznaniem. Jest to praca na 
lata. Obecnie kończę projektowanie 
drogi dojazdowej do strefy, wraz z 
chodnikiem oraz kanalizacją deszczo-
wą dla całego terenu. Do końca roku 
projekt ma być gotowy. Marszałek 
województwa zadeklarował pomoc 
przy finansowaniu jej budowy, gdy 
będą inwestorzy. I pierwszego udało 
się znaleźć. Obecnie właściciel terenu 
dzieli grunt pod potrzeby inwestora. 
Następnie odbędzie się przetarg na za-
kup działki i projektowanie zakładu. 
Mam nadzieję, że w przyszłym roku 
rozpocznie sie budowa pierwszego 
zakładu pracy w nowej strefie ekono-
micznej.
Red.: Ile nowych firm powstało za 
Pana kadencji
R.Cz.: Nie wszystkie firmy są w na-

szej statystyce, ponieważ niektóre re-
jestrowane są w sądach. Jeśli chodzi 
o gminny wykaz, to wynika z niego, 
że od początku mojej kadencji na te-
renie gminy powstało 541 nowych 
miejscowych firm, większość z nich 
to firmy małe, często jednoosobowe. 
Bezrobocie spadło z 12,1% do 7,5%. 
W liczbach bezwzględnych bezro-
bocie spadło z 1960 do 1212 osób. 
Ten spadek bezrobocia o ponad 30% 
cieszy, ale daje też większą motywa-
cję do cięższej i bardziej wytężonej 
pracy na rzecz wspomagania tworze-
nia nowych miejsc pracy. Nie należy 
przerywać rozpoczętych prac, należy 
je dokończyć. Jestem przekonany, że 
za 4 lata pracę będzie miał każdy, kto 
chce pracować.
Red.: Zagospodarował Pan również 
jezioro, które jeszcze kilka lat temu 
zamiast przyciągać to odstraszało.
R.Cz.: Bardzo dużo środków przezna-
czonych zostało na tereny nad jezio-
rem. Mamy nowy murek i drewniany 
pomost dookoła, wyremontowane 
mury obronne. Nową nawierzchnię 
mają wszystkie alejki nad murami i 
prostopadłe do jeziora oraz co zosta-
ło zakończone kilka dni temu - alejka 
od Przystani do ul. Kilińskiego. Zago-
spodarowana została plaża miejska. 
Mamy nowe molo, wyremontowane 
budynki na kąpielisku, nowe oświetle-
nie, boisko do siatkówki i inne urzą-
dzenia rekreacyjne. Na placu Szarych 
Szeregów powstał skate-park, kort 
tenisowy, dwa boiska do koszykówki 
i duża szachownica. Przy Neptunie i 
na ul. Zielonej mamy dwa duże place 
zabaw, a na ul. Waryńskiego siłownię 
na świeżym powietrzu.
Red.: Faktycznie poprzez te inwe-
stycje przywrócił Pan świetność te-
renów nad jeziorem, a co z samym 
jeziorem?
R.Cz.: Przy wsparciu środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej urucho-
miłem program oczyszczania jeziora 
za prawie pół miliona złotych. Pro-
gram polega na biomanipulacji śro-
dowiska naturalnego naszego jeziora. 
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Jednak, jak mówią specjaliści w tej 
branży jezioro to nie ściana, nie da się 
przemalować z dnia na dzień. Proces 
zmiany środowiska jeziora obliczony 
jest na lata. My ten proces rozpoczę-
liśmy i mam nadzieję, że doprowadzi-
my go do końca. Badania chemiczne 
pokazują, że ruszyliśmy do przodu i 
jeżeli procesu nie przerwiemy z roku 
na rok woda będzie coraz bardziej 
przejrzysta.
Red.: A co z edukacją?
R.Cz.: Na początku kadencji zatrzy-
małem proces prywatyzacji przed-
szkola nr 1, który rozpoczął się jesz-
cze za burmistrza z PSL. Dziś cała 
gminna oświata jest w rękach samo-
rządu gminy. Mamy 3 przedszkola, 
10 szkół podstawowych, 3 gimnazja 
i jedno Liceum. W czasach szaleją-
cego niżu demograficznego mnóstwo 
szkół w naszym województwie i kraju 
zostało zlikwidowanych lub sprywa-
tyzowanych. Czynił to bogatszy od 
nas Goleniów. W Gminie Nowogard 
zgodnie z moją obietnicą wyborczą 
żadna szkoła nie została zlikwidowa-
na, a żaden nauczyciel nie został zwol-
niony, mimo, że np. w Żabowie klasy 
liczą po 5 czy 6 uczniów. Oczywiście 
w związku z niżem demograficznym 
jest mniej dzieci w szkołach, przez co 
nauczyciele mogą mieć mniej dodat-
kowych godzin ponadwymiarowych, 
jednak ilość dzieci w społeczeństwie 
nie zależy tylko od rady miejskiej, czy 
burmistrza, ale od wszystkich rodzin 
w gminie. Pieniądze, jakie dostajemy 
na funkcjonowanie oświaty są niewy-
starczające, dlatego zaproponowałem 
Radzie Miejskiej przy uchwalaniu 
kolejnych budżetów, by w roku 2011 
dołożyć z własnych pieniędzy do 
oświaty 13 mln zł, w roku 2012 - 11,7 
mln zł, w roku 2013 - ponad 12 mln 
zł, a w 2014 - 12,3mln zł. W sumie w 
ciągu mijającej kadencji dołożyliśmy 
do funkcjonowania oświaty ponad 49 
milionów złotych. W zdecydowanej 
większości te pieniądze zostały prze-
znaczone na utrzymanie etatów na-
uczycieli. Oczywiście opozycja gło-
sowała przeciw.
Red.: Jakby miał Pan porównać 
oświatę naszą gminą z oświatą po-
wiatową, którą zarządza Staro-
stwo?

R.Cz.: Tak, jak powiedziałem nasza 
siatka oświaty pozostała bez zmian. 
Tymczasem starostwo już połączyło 
dwie szkoły w jedną, a z tego co mi 
wiadomo niektórzy obawiają się o ist-
nienie w Nowogardzie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 
Zresztą poziom dbałości o nauczy-
cieli można zmierzyć finansowo. Za 
wychowawstwo w placówkach gmin-
nych płacimy 120 zł, a starostwo 70 
zł. Różnice są też w dodatkach mo-
tywacyjnych na korzyść naszych 
placówek. Pytałem związkowców 
dlaczego. Odpowiedzieli mi, że w 
Starostwie nie chcą słyszeć o wyrów-
naniu poziomu płac choćby do gmin-
nego, nie mówiąc już nic o dalszych 
podwyżkach. Wolę jednak mówić o 
oświacie gminnej, za którą odpowia-
damy.
Red.: Jakie inwestycje były poczy-
nione w oświacie?
R.Cz.: Przy każdej szkole podsta-
wowej wybudowaliśmy bezpieczny 
i profesjonalny plac zabaw. Każdy 
okres wakacji i ferii, kiedy nie ma 
dzieci w szkołach wykorzystujemy 
do remontów klas, korytarzy, toalet 
i innych pomieszczeń. W Strzele-
wie wymieniliśmy na szkole dach i 
wyremontowaliśmy wejście, w ZSO 
systematycznie co roku wymieniamy 
stolarkę okienną, w przedszkolu nr 3 
wyremontowana została najbardziej 
potrzebująca część dachu, a obecnie 
trwa termomodernizacja obiektu. Do-
celowo chcę doprowadzić do termo-
modernizacji wszystkich budynków 
szkół i przedszkoli oraz tam, gdzie 
jest potrzeba - wyremontować je od 
wewnątrz. Inwestujemy również w 
obiekty sportowe. Przy Szkole Pod-
stawowej nr 4 wybudowaliśmy kom-
pleks boisk za 400 tysięcy złotych, a 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych - sztuczne lodowisko.
Red.: Czy gminna oświata korzysta 
też z pieniędzy unijnych?
R.Cz.: Tak, należy pamiętać, że przez 
całe 4 lata piszemy unijne projekty dla 
oświaty. Pozyskaliśmy w tym czasie 
ok. 3,5 miliona złotych. Korzyść jest 
obopólna. Z jednej strony uczniowie 
mają dodatkowe godziny lekcyjne, a 
z drugiej nauczyciele większe wyna-
grodzenia.

Red.: Czy inwestuje Pan na tere-
nach wiejskich?
R.Cz.: Oczywiście, co roku. Mamy 
36 sołectw. Co roku przeznaczamy 
na fundusz sołecki prawie 400 tysięcy 
złotych. Są to pieniądze do dyspozycji 
mieszkańców i oni sami decydują, na 
co je wydać.
Ponadto, w kończącej się kadencji 
wyremontowaliśmy większość istnie-
jących z 27 świetlic wiejskich, wybu-
dowaliśmy 16 nowych placów zabaw, 
przekazaliśmy kilkanaście nowych 
boisk sportowych, a już niebawem bę-
dzie oddana do użytku kolejna świe-
tlica po kapitalnym remoncie w miej-
scowości Świerczewo, której koszt re-
montu wynosi prawie 450 tysięcy zł. 
Wybudowaliśmy chodniki w Błotnie, a 
od następnego roku chcemy ruszać z 
kolejnymi: Karsk i Warnkowo. W kilku 
sołectwach rozpoczniemy projektowa-
nie chodników. Inwestujemy w oświe-
tlenie wsi. Mam tu na myśli Stare Wy-
szomierki, Strzelewo,  Żabówko i Ku-
lice. W dwóch ostatnich sołectwach 
postawiliśmy oświetlenie solarowe. 
Większość inwestycji na terenie wiej-
skim wykonałem za pieniądze unijne. 
Zresztą większość z tego, co robimy 
w całej gminie to za pieniądze unijne. 
Mam porządny zespół do ściągania 
tych funduszy i można powiedzieć, że 
żadne Euro ani żadna złotówka nie 
prześliźnie nam się koło nosa. Unijne 
pieniądze bierzemy pełnymi garścia-
mi. Jeden z radnych na sesji skomen-
tował to w żartobliwy sposób, że jakby 
Unia dawała na produkcję czołgów, to 
też byśmy pewnie wzięli.
Red.: Nowością w tej kadencji jest 
bezpłatna praca osadzonych w Za-
kładzie Karnym na rzecz naszej 
gminy...
R.Cz.: Pierwszego dnia mojej pracy 
na stanowisku burmistrza spotkałem 
się z dyrektorem Zakładu Karnego 
płk. Jerzym Dudzikiem. Poprosi-
łem o pracę skazanych w mieście i 
na wsi. Pomoc otrzymałem od razu. 
Od tamtego czasu codziennie od po-
niedziałku do piątku pracują osadze-
ni. Remontują szkoły, przedszkola, 
świetlice wiejskie, budynki gminne, 
dbają o czystość i porządek miasta 
i sołectw. Przez te 4 lata chyba nie 
było sołectwa, na rzecz którego by 



nie pracowali. Codziennie możemy 
oglądać ich pracę także na mieście. 
Raz w tygodniu na stronie interne-
towej gminy pokazujemy, co zrobili. 
Osoby osadzone swoją pracę wyko-
nują bezpłatnie. My zapewniamy im 
tylko narzędzia do pracy, front robót 
i zimą ciepły posiłek. Ostatnio pró-
bowaliśmy policzyć, ile gmina zaosz-
czędziła pieniędzy dzięki ich pracy. W 
różnych wyliczeniach wychodzi nam 
kwota 3,5-4 miliony złotych. Należy 
kontynuować naszą dobrą współpracę 
z Zakładem Karnym.
Red.: Wiemy, że działań pańskiej 
pracy i radnych Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej jest znacznie więcej. 
Na początku kadencji oddaliście 

państwo nowy budynek mieszkalny 
z 12 lokalami socjalnymi, obecnie 
budowany jest kolejny. Mamy w 
gminie finansowanie działań policji 
oraz zakup sprzętu dla komisariatu. 
Duże inwestycje czynione są rów-
nież w Ochotniczą Straż Pożarną. 
Kupuje Pan teraz nowy wóz stra-
żacki dla OSP Błotno, czego nie zro-
bił poprzedni burmistrz z PSL. Jest 
wiele płaszczyzn pana pracy, ale 
czas i miejsce w gazecie sie kończy. 
Za chwilę wybory samorządowe. 
Co chciałby Pan jeszcze przekazać 
naszym Mieszkańcom - wyborcom?
R.Cz.: Szanowni Mieszkańcy gmi-
ny Nowogard. Przez ostatni miesiąc 
zgłaszali się do Was i będą jeszcze 

się zgłaszać aż do ciszy wyborczej 
różni kandydaci na burmistrza. Jedni 
mieszkający w Goleniowie, inni w 
Szczecinie. Będą różnymi sposoba-
mi namawiali Państwa do głosowania 
na nich. Nie mówię, że to jest złe. To 
jest naturalne działalnie w kampanii 
wyborczej. Ale myślę, że nie ważne 
są obiecanki, ale namacalne dowody 
ich pracy. Pytajcie tych kandydatów, 
co w ostatnim czasie zrobili dla Was, 
dla Waszych rodzin, dla naszej gmi-
ny. Jakie mają osiągnięcia, jakie mają 
sukcesy. Oceniajcie kandydatów, w 
tym również mnie, po tym co zrobili, 
co widać gołym okiem. I wybierzcie 
najlepszego.
Red.: Dziękuję za rozmowę.

Jak zapewne pamiętają Państwo z 
poprzedniego numeru  Naszego Pro-
filu, przeprowadziliśmy w październi-
ku ankietę dotyczącą funkcjonowania 
nowogardzkiego samorządu na prze-
strzeni ostatnich czterech lat. Kwe-
stionariusz obejmował siedemnaście 
sfer działalności samorządu  które 
można było ocenić w skali od 1 do 6, 
przy czym 6 było oceną najwyższą. 
Ostatni, osiemnasty punkt ankiety 
dotyczył oceny upływającej kadencji 
obecnego burmistrza, którą również 
należało wystawić notę w podobnej 
skali. Z uwagi na obszerność tema-
tyczną ankiety, w tym numerze pu-
blikujemy pierwszą część wyników, 
zaś część druga ukaże się w kolejnym 
wydaniu Naszego Profilu.

1. Ochrona zdrowia i opieka 
medyczna – przeważająca więk-
szość ankietowanych oceniła nowo-
gardzką służbę zdrowia jako bardzo 
dobrą (31,40%) bądź raczej dobrą 
(26,74%). Niespełna 20% wystawi-
ło jej najwyższą, celującą ocenę, zaś 
12,79% oceniło ją jako raczej złą, 
8,14% jako bardzo złą, zaś nieco 
ponad 4,5% jako fatalną. Pozostali 
respondenci nie mieli w tej kwestii 
zdania.

2. Zagospodarowanie terenów 
nad jeziorem – w tej kwestii opinie 
respondentów były bardzo zbieżne: 

najwyższą ocenę wystawiło po-
nad 37% badanych, niespełna 41% 
określił zagospodarowanie terenów 
przy jeziorze jako bardzo dobre a 
ponad 16% jako raczej dobre.

3. Estetyka i czystość gminy – 
tutaj również wystawiono samorzą-
dowi dobrą cenzurkę – jedynie 5% 
respondentów miało złe zdanie jeśli 
chodzi o estetykę miasta i porządek 
na jego terenie. Ponad 32% ankie-
towanych oceniło estetykę celująco, 
36% jako bardzo dobrą a niespełna 
27% jako raczej dobrą

4. Zieleń miejska i parki – po-
dobnie jak w kwestiach estetyki i 
tu jedynie około 6% respondentów 
wyraziło negatywną opinię. Prze-
ważały zdania pochlebne: celująco 
40,7%, bardzo dobrze 33,7% i ra-
czej dobrze 19,77%

5. Inwestycje na terenach wiej-
skich -  również i w tym pytaniu 
przeważyły pochlebne opinie: nieco 
ponad siedemdziesiąt pięć procent 
uczestników ankiety oceniło inwe-
stycje, jakie samorząd zrealizował 
na wsi jako celujące, bardzo do-
bre lub raczej dobre (odpowiednio 
25,58%, 27,91% i 23,26%). Stosun-
kowo liczna, bo aż piętnastoprocen-
towa grupa uczestników badania nie 
miała zdania na ten temat.

6. Komunikacja – krytyczne 
zdanie na ten temat wyraziło niecałe 
12% respondentów zaś drugie tyle 
nie miało sprecyzowanej opinii . 
Niespełna 22%  ankietowanych wy-
stawiło ocenę celującą - tyle samo 
było osób, które oceniły ją jako 
raczej dobrą, zaś za bardzo dobrą 
uznało komunikację 20,93% bada-
nych.

W następnej części opublikuje-
my wyniki ankiety dotyczące m.in. 
mieszkalnictwa, strefy ekonomicznej, 
edukacji i instytucji kultury. Wyni-
ki ankiety będą również dostępne na 
naszej stronie internetowej www.sld-
-nowogard.pl

W związku z niedzielnymi wybo-
rami postanowiliśmy opublikować  
jeszcze w bieżącym numerze naszej 
gazety odpowiedzi jakich responden-
ci udzielili nam na ostatnie pytanie 
ankiety, czyli ocenę czteroletniej ka-
dencji burmistrza Roberta Czapli. O 
ile przewaga pozytywnych opinii nie 
była dla nas zaskoczeniem, o tyle licz-
ba osób która wystawiła burmistrzowi 
ocenę celującą przekroczyła aż 55%! 
Jest to również dodatkowe potwier-
dzenie przeprowadzanego przez nas 
sondażu wyborczego, w którym dwie 
trzecie pytanych odpowiedziało, że 
zamierza oddać swój głos właśnie na 
Roberta Czaplę.

W  

PODSUMOWANIE WYNIKÓW
 ANKIETY SAMORZĄDOWEJ



6 Listopad  2014Nasz Profil

W dniu 27 października 2014 r. 
w Centrum Edukacji i Przedsiębior-
czości Profit w Nowogardzie podpi-
saliśmy porozumienie wyborcze z 
działającymi na terenie naszej gminy 
stowarzyszeniami i organizacjami 
pozarządowymi. Sygnatariusze po-

rozumienia dali w ten sposób wyraz 
swojego poparcia dla Roberta Czapli 
jako kandydata na burmistrza Nowo-
gardu oraz dla wystawionych przez 
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD 
Lewica Razem kandydatów do Rady 
Miejskiej w Nowogardzie i Rady Po-

wiatu w Goleniowie. Naszych Czy-
telników zachęcamy do zapoznania 
się z treścią porozumienia, zamiesz-
czoną poniżej. 

Red.

Podpisaliśmy
 „Nowogardzkie porozumienie wyborcze”
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Szanowny Panie Redaktorze Si-
miński, gdyby znał Pan dokładnie 
ustawę o związkach zawodowych 
oraz inne ustalenia dotyczące funk-
cjonowania organizacji związko-
wych, nie byłoby „skandalu” wokół 
podpisanego przez związki zawo-
dowe porozumienia koalicyjnego. 
A co najważniejsze nie szukałby 
Pan złamania prawa w bardzo do-
brze funkcjonującym ZNP. Od sze-
ściu kadencji, jak Panu wiadomo 
pełnię swoją funkcję i jestem preze-
sem, który nie zawiódł ani jednego 
nauczyciela, nawet niezrzeszonego 
w ZNP. Wręcz przeciwnie - jestem 
osobą skuteczną i odpowiedzialną, 
której powierzane są przez Okręg 
ZNP do rozwiązywania sprawy na-
uczycieli nie tylko na terenie No-
wogardu ale również w innych Od-
działach, zarówno w sądzie pracy 
jak i postępowaniach dyscyplinar-
nych. O niektórych moich działa-
niach również Pan był informowa-
ny lecz nie chciał ich upubliczniać 
w DN, a zapraszany na nasze spo-
tkania nie przychodził, bądź pisał 
lakonicznie.

Wyjaśniam Panu zatem, że decyzje 
o porozumieniach koalicyjnych ZNP 
z SLD były zazwyczaj podpisywane 
na szczeblu centralnym. Od dwóch 
kadencji, na skutek zmian politycz-
nych Zarząd Główny ZNP dał orga-
nizacji związkowej swobodę w wy-
borze koalicjanta, z którym chciałaby 

pójść do wyborów. ZNP nie dyskry-
minuje nauczycieli, zwłaszcza człon-
ków ZNP, którzy startują do wybo-
rów z różnych partii i komitetów 
wyborczych. Panie redaktorze, niech 
mi Pan nie próbuje wmawiać, że w 
sprawie porozumienia koalicyjnego 
rozmawiał Pan, z którymkolwiek z 
członków ZNP, bo ani w tych, ani w 
poprzednich wyborach nikt oprócz 
Pana nie mił zastrzeżeń do pracy pre-
zesa, bądź Zarządu, a Pana wywody 
w przytoczonym artykule są jedynie 
obsesyjnym pomówieniem.

Myślę, że musiał Pan być z faktu 
podpisania umowy koalicyjnej prze-
ze mnie bardzo niezadowolony, gdyż 
jednym z punktów porozumienia było 
wystawienie wspólnego kandydata 
na burmistrza w osobie Roberta Cza-
pli i całą wściekłość przelał Pan na 
papier - a niechaj ludzie poczytają i 
może uda się odwrócić uwagę od peł-
nej rozwagi działań podejmowanych 
przez Roberta Czaplę, zwłaszcza dla 
oświaty. Muszę Pana zadziwić, ale 
obecny burmistrz, jak o wiele innych 
spraw, dba również o dobro dzieci 
dotrzymując tym samym obietnicy, 
że nie zlikwiduje ani jednej szkoły 
bądź przedszkola, chociaż ich utrzy-
manie pochłania bardzo duże środki 
finansowe. 

W ubiegłym roku na spotkaniu 
związkowców z okazji Dnia Komisji 
Edukacji Narodowej, po wypowiedzi 

pana burmistrza Roberta Czapli na 
temat funkcjonowania nowogardz-
kiej oświaty, prezes Okręgu ZNP kol. 
Adam Zygmunt przekazał Burmi-
strzowi Nowogardu wyrazy uznania 
dla jego działań na rzecz oświaty.

Jak do tej pory pozostali z kandyda-
tów na burmistrza nie zaproponowali 
związkowi żadnej współpracy. Panie 
redaktorze, myślę że zamiast strzępić 
język na oświacie, należałoby zapro-
sić kandydatów na debatę przedwy-
borczą. Możliwe, że wówczas znala-
złyby się pieniądze na podwyżki dla 
pracowników administracji i obsługi 
pracujących za niewielkie pieniądze, 
zajęcia wyrównawcze dla dzieci, 
którym nauka przychodzi nieco wol-
niej, na dodatkowe zajęcia świetlico-
we bądź zwiększenie liczby kursów 
dowozu dzieci, które wyjeżdżają z 
domu, gdy jest jeszcze ciemno i wra-
cają, gdy robi się już ciemno, a w 
okresie w zimowym będą  dodatkowo 
marzły oczekując na autobus. Było-
by to dla Pana ogromne osiągnięcie, 
bo wówczas z takiej debaty oświata 
otrzymałaby jeszcze około 5 milio-
nów i wszyscy byliby zadowoleni.  

Nie rozumiem dlaczego nauczy-
ciele mają być niezadowoleni z de-
cyzji Związku, a moją pracę na rzecz 
oświaty i nauczycieli nazywa Pan 
„obrzydliwym” działaniem.

 Stanisława Jakubczak

Odpowiedź prezesa ZNP w Nowogardzie Stanisławy Jakubczak 
na artykuł „Podpisali, nie zapytali...” autorstwa Marcina Simińskiego, 

zamieszczony w Dzienniku Nowogardzkim z 31.10.2014 r.

W środę 29 października 
2014 roku w sali rycerskiej Zachod-
niopomorskiego Urzędu Wojewódz-
kiego, odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. W czasie 
uroczystości nauczycielom i pracow-
nikom placówek edukacyjnych wrę-
czone zostały odznaczenia państwo-
we i resortowe oraz nagrody ministra 
edukacji narodowej i kuratora oświa-
ty. Medalami za Długoletnią Służbę 

odznaczył wojewoda Marek Tałasie-
wicz, a Medalami Komisji Edukacji 
Narodowej kurator oświaty Maria 
Borecka. Wśród odznaczonych Zło-
tym Medalem za Długoletnią Służbę 
znalazł się Jerzy Jabłoński - dyrektor 
Centrum Edukacji i Przedsiębiorczo-
ści ,,Profit” Szczecińskiej Fundacji 
Talent Promocja Postęp w Nowogar-
dzie.

Medal za długoletnią służbę usta-
nowiony został w 1938 r., a przy-
wrócony w 2007 r. Odznaczenie to 
nadawane jest przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej za wzorowe, 
wyjątkowo sumienne wykonywanie 
obowiązków wynikających z pracy 
zawodowej w służbie Państwa.

Red.

Złoty Medal
 za Długoletnią Służbę dla Jerzego Jabłońskiego
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Jestem byłym mieszkańcem Nowogar-
du, jednak co roku przyjeżdżam tutaj, 
zwłaszcza w okresie letnim. Pamiętam 
miasto z lat sześćdziesiątych, siedem-
dziesiątych, aż do chwili obecnej. W la-
tach 70-tych powstało całe centrum na 
ruinach powojennych. To, co zostało wy-
budowane za - jak to niektórzy nazywają 
– zgniłej komuny trwa do dzisiaj i służy 
mieszkańcom.

Nowogard ma to szczęście, że ma tak 
prężnie działającego młodego burmi-
strza. Miasto staje się coraz piękniejsze, 
widać to na każdym kroku. Dużo rozma-
wiałem z ludźmi tu zamieszkującymi, któ-
rych znałem wcześniej i nowopoznanymi 
i bardzo ciepło wypowiadają się o tym 

człowieku. A jednak zauważam też to, co 
mnie martwi najbardziej – jak człowiek 
człowiekowi może być zawistnym. Wia-
domo mi bowiem, że są w Nowogardzie 
takie osoby, które krytykowanie obec-
nego burmistrza uczyniły swoim powo-
łaniem. Jakimi przesłankami się kierują 
w tym swoim działaniu nie wiem. Może 
chcą zbić na tym polityczny kapitał, a 
może po prostu drażni ich to, że włodarz 
miasta okazał się od nich zdolniejszy i 
skuteczniejszy i za wszelką cenę próbują 
umniejszyć to co udało mu się osiągnąć. 
Jak by zresztą nie było wiem jedno – że 
samą krytyką nikt jeszcze nic nie zdziałał. 
A jeśli chce się liczyć na głosy wyborców 
to trzeba pokazać im co się dla nich zro-

biło, szczególnie w przypadku jeśli wcze-
śniej zasiadało się we władzach miasta. 
Zaś wszystkim mieszkańcom Nowogardu 
mogę powiedzieć, że nie tylko nie mu-
szą się wstydzić swojego burmistrza jak 
próbują im wmówić jego krytykanci, ale 
wręcz mogą być z takiego burmistrza 
dumni. Wprawdzie w Nowogardzie jak 
już wspomniałem nie mieszkam, ale czu-
ję się z tym miastem mocno związany i 
cieszyłbym się gdyby w fotelu burmistrza 
zasiadła po wyborach ta sama osoba, 
która zasiada w nim teraz, bo wiedział-
bym że miasto z którym tyle mnie łączy 
jest w dobrych rękach. Powodzenia Pa-
nie Robercie!

Były mieszkaniec

Okiem byłego mieszkańca Nowogardu

W dniu 6 listopada kandydat na 
burmistrza Nowogardu Robert Cza-
pla oraz ubiegający się o mandat w 
Radzie Powiatu Goleniowskiego 
Wiesław Śmietjuch spotkali się z 
mieszkańcami okręgu wyborczego 
nr 5. Pomysłodawcą i organizato-
rem spotkania był kandydat do Rady 
Miejskiej z tego okręgu, Stanisław 
Szałagan. Mimo iż świetlica Zakładu 
Karnego w której miało miejsce owo 
wydarzenie jest niewielka, to liczba 
zgromadzonych bynajmniej nie roz-
czarowała. Jak się okazało, miesz-
kańcy ul. Zamkowej byli bardzo za-
interesowani tematem inwestycji re-
alizowanych przez gminę na terenie 
swojego osiedla, i tej właśnie kwestii 
poświęcono w rozmowach najwię-
cej uwagi. Rozpoczęto od podsumo-

wania prac zrealizowanych w latach 
2011-2014 czyli:

- remontu nawierzchni placu ma-
newrowego przy ul. Zamkowej na 
działce nr 186/26 w efekcie którego 
powstał parking na 32 miejsca posto-
jowe dla mieszkańców osiedla 

- budowy sieci oświetlenia składa-
jącej się z 21 lamp ulicznych przy ul. 
Zamkowej

- remontu chodników i nawierzchni 
parkingu przy Wspólnotach Mieszka-
niowych Zamkowa 1 i Armii Krajo-
wej 50 oraz innych prac mających na 
celu estetyzację osiedla

- ukończonych do tej pory etapów in-
westycji polegającej na budowie dróg 
dojazdowych i odwodnienia w kom-
pleksie garaży przy ul. Zamkowej.

W następnej kolejności omawiano 
temat inwestycji zaplanowanych na 
najbliższą przyszłość. Oprócz kolej-
nego etapu prac przy garażach będą 
to: remont łącznika między ulicami 
Warszawską i Zamkową oraz prze-
budowa łącznika między ulicami 
Zamkową i Kowalską,  mająca na 
celu zwiększenie liczby dostępnych 
miejsc parkingowych. Znalazł się 
również czas na prezentację progra-
mów wyborczych obecnych na spo-
tkaniu kandydatów. Spotkały się one 
z aprobatą zebranych, którzy na za-
kończenie spotkania życzyli zarówno 
Robertowi Czapli jak i Stanisławo-
wi Szałaganowi oraz Wiesławowi 
Śmietjuchowi zwycięstwa w nadcho-
dzących wyborach.

Red.

SPOTKANIE WYBORCZE W OKRĘGU NR 5

Z niemałym rozbawieniem przeczyta-
łem ostatnio ulotkę wyborczą pana Kuli-
nicza, w której obiecuje on naszemu mia-
stu „powrót do normalności”. Do dziś 
nie mogę zrozumieć, o jaką normalność 
„naszemu” wicestaroście chodzi. Zasta-
nawiam się również, jak mam poważnie 
rozważać kandydaturę na burmistrza No-
wogardu kogoś, kto od dawna związany 
jest z Goleniowem, bo mieszka tam i pra-
cuje? Samo w sobie nie byłoby to niczym 
zdrożnym, ale dlaczego miałbym głoso-
wać na kogoś, kto piastując stanowisko 
wicestarosty nie przeciwstawił się cią-
głemu powiększaniu dysproporcji między 
Nowogardem, a Goleniowem. Można by 

spodziewać się, że mając „swojego czło-
wieka” tak wysoko w strukturach władzy 
powiatowej Nowogard tylko na tym sko-
rzysta. Tymczasem nie skorzystał, a na-
wet stracił. Przykłady?

1. Powiat nie dołożył ani złotówki do 
rozbudowy naszego szpitala. Efekt? Gmi-
na musiała wziąć na siebie wszystkie 
koszty inwestycji.

2. Gdzie był wicestarosta, kiedy w No-
wogardzie likwidowano punkt rehabilita-
cji, a otwierano drugi w Goleniowie? Re-
habilitacja w Goleniowie znajduje się na 
basenie Fala. Kierownikiem tego obiektu 
jest Agnieszka Kulinicz - żona kandydata.

3. Dlaczego gmina Nowogard musiała 

za własne środki naprawiać drogi powia-
towe, albo dokładać się do ich remon-
tów?

4. Czemu gmina nie dostała od powiatu 
ani grosza ze sprzedaży internatu przy ul. 
Wojska Polskiego?

Mając to wszystko na uwadze nie je-
stem przekonany o tym, że pan Kulinicz 
będzie dobrym burmistrzem, chyba że to 
dobro mają odczuć mieszkańcy Golenio-
wa. Dlatego 16 listopada oddam swój 
głos na człowieka, który przez ostatnie 
cztery lata pokazał, jak dużo w naszym 
mieście można zrobić. Dlatego oddam 
swój głos na Roberta Czaplę.

Wyborca

Dlaczego nie zagłosuję na Tomasza Kulinicza?
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Mam 59 lat. Z Nowogardem związana jestem od 
roku 1970. Z wykształcenia technik ekonomista, a 
z zawodu księgowa i specjalista ds. kadr. W okre-
sie swej trzydziestopięcioletniej pracy zawodowej 
byłam księgową, specjalistą ds. kadr i przez pięć 
lat pracowałam na stanowisku kierowniczym. Od 
dwudziestu lat, razem z mężem, prowadzimy wła-

sną działalność gospodarczą.  Stworzyliśmy od 
podstaw firmę, w której zatrudnienie znalazło w 
sumie 10 osób.

Od samego początku, od kiedy moje życie ro-
dzinne i zawodowe zostało związane z Nowogar-
dem, byłam i nadal jestem zaangażowana w pracę 
na rzecz lokalnej społeczności, pełniąc różnego 
rodzaju funkcje społeczne. 

Podjęłam decyzję o kandydowaniu do Rady Po-
wiatu, ponieważ nie mogę zgodzić się z niespra-
wiedliwym podziałem i wykorzystaniem funduszy 
powiatowych tylko dla gminy Goleniów, przy bier-
nej postawie niektórych radnych pochodzących z 
Nowogardu. Solidaryzuję się ze stwierdzeniem, że 
„Powiat to nie tylko Goleniów”.

Szczególnie ważne sprawy dla mnie, jako przy-
szłej radnej w Radzie Powiatu to:
• wsparcie finansowe dla naszego szpitala;
• remont dróg powiatowych leżących na terenie 

naszej Gminy;
• zaangażowanie struktur powiato-

wych w pozy skanie nowych inwestorów 

do tworzenia nowych miejsc pracy 
na terenie nowogardzkiej strefy ekonomicznej;

• zwiększenie środków finansowych przez Powia-
towy Urząd Pracy na staże, prace interwencyjne 
i tworzenie nowych stanowisk pracy dla naszej 
Gminy;

• pełny i jasny dostęp dla mieszkańców wszystkich 
gmin do informacji na temat wydawanych środ-
ków finansowych na poszczególne inwestycje w 
powiecie oraz na temat kosztów administracyj-
nych funkcjonowania powiatu.

Moje hasło wyborcze: 
„TWÓJ GŁOS – NASZA LEPSZA PRZY-

SZŁOŚĆ”  
Szanowny Wyborco jeżeli moje dotychczasowe 

osiągnięcia zawodowe 
 i społeczne  przekonały Cię, że będę skuteczna 
a program  SLD LEWICA RAZEM do powiatu 
spełnia Twoje oczekiwania, to proszę o TWÓJ 

głos w dniu 16 listopada 2014 r.
Znajdziesz moje nazwisko na liście SLD nr 6 

poz. 10                   

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala 
Rejonowego w Nowogardzie

Kandydat bezpartyjny. Lat 66. Wykształcenie 
wyższe administracyjne. Nowogar dzianin od 1948 
roku. Z Nowogardem związałem całe swoje życie 
zawodowe i społeczne, ponieważ dzia łalność spo-
łeczna jest moją pasją. Z wielkim zaangażowaniem 
uczestniczę we wszystkich inicjatywach społecz-
nych organizowanych na rzecz naszego Regionu

Jestem:
• Radny Rady Powiatu Goleniowskiego i Przewod-

niczącym Komisji Rewizyjnej
• Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rodzin-

nych Ogrodów Działkowych w No wogardzie
• Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Za-

chodniopomorskiego Związku Piłka Ręcznej w 
Szczecinie

• Prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego 
,,Chrabąszcze” w Nowogardzie

• Wieloletnim działaczem Ludowych Zespołów 
Sportowych.

Chciałbym:
• Nadal sprawnie kierować funkcjonującym Szpi-

talem Rejonowym w Nowogardzie
• We współpracy z burmistrzem Nowogardu i 

Radą Miejską w Nowogardzie do kończyć mo-
dernizację naszego Szpitala oraz wyposażyć go 
w nowoczesny sprzęt medyczny

• Wspierać dostęp mieszkańców Gminy do służby 
zdrowia

• Rozwijać współpracę w zakresie szerzenia kul-
tury fizycznej w naszym regionie.

Gwarantuję:
• Bezstronność w działaniu i przestrzeganiu prawa
• Dalszą poprawę jakości usług świadczonych w 

Samodzielnym Publicznym Szpita lu Rejono-
wym w Nowogardzie

• Godnie reprezentować mieszkańców Nowogar-
du w Radzie Powiatu.

„Aby glos oddany na mnie,
 nie był głosem straconym”

Kandydaci do Rady Powiatu w Goleniowie
Okręg wyborczy nr 2

Od 32 lat, czyli od urodzenia, mieszkam w Czerm-
nicy. Szczęśliwa żona i mama dwójki dzieci. Nie są 
więc mi obce sprawy i codzienne trudności życiowe 
mieszkańców z małych miejscowości. Z wykształce-
nia jestem technikiem eksploatacji portów i terminali 
i w tym też zawodzie pracuję w firmie logistycznej z 
Parku Przemysłowym w Goleniowie. 

W wolnym czasie realizuję się również społecz-
nie jako sołtys w mojej rodzinnej miejscowości, 

gdzie od początku kadencji, dzięki wsparciu władz 
gminy, udało mi się wyremontować świetlicę (po-
cząwszy od dachu, ścian i sufitu po posadzkę), 
wykonać dojście i utwardzenie powierzchni pod 
przystankiem autobusowym oraz naprawić frag-
ment drogi prowadzącej na jedną z kolonii. Swoimi 
działaniami doprowadziłam do odrodzenia tradycji 
sportowych w naszym sołectwie dzięki powstaniu 
u nas LZS. Za pieniądze zdobyte dwa razy z rzędu 
podczas Igrzysk Sołeckich udało się zakupić stroje 
sportowe dla młodzieży, a ponadto wybudowali-
śmy mini boisko do koszykówki.

Jestem osobą komunikatywną, która nie dzieli 
ludzi na gorszych i lepszych, ale stara się usłyszeć 
głos nawet tego najmniejszego. Moim pragnieniem 
jest reprezentować wszystkich i każdego z osobna 
w Radzie Powiatu oraz działać dla naszego dobra. 

Moje cele jako radnej powiatu:
• Powiat to nie tylko Goleniów, to również i inne 

gminy dlatego będę podejmowała i popierała 
wszelkie działania zmierzające do sprawiedli-
wego podziału budżetu powiatowego;

• Każdy z nas dojeżdża do szkoły, pracy czy le-
karza. Drogi są w różnym stanie, dlatego będę 
starała się zapewnić dofinansowanie remontów i 
przebudowy dróg powiatowych na terenie gmi-
ny Nowogard, a w szczególności remontu drogi 

od Nowogardu, przez Świerczewo i Strzelewo w 
kierunku Czermnicy i od Czermnicy przez Bo-
dzęcin do trasy głównej na Szczecin;

• Będę podejmowała działania zmierzające do 
zwiększenia funduszy z Powiatowego Urzędu 
Pracy z przeznaczeniem na likwidację bezro-
bocia na terenie powiatu bez względu na wiek 
osoby bezrobotnej;

• Zrobię wszystko, co możliwe, aby doprowadzić 
do ponownego uruchomienia przyszpitalne-
go gabinetu rehabilitacji, z którego korzystają 
mieszkańcy z gmin: Nowogard, Osina i Masze-
wo, a więc z terenu powiatu;

• Podejmę działania zmierzające do przeznacze-
nia odpowiednich środków finansowych z bu-
dżetu powiatu na doposażenie nowogardzkiego 
szpitala;

• Popierać będę starania zmierzające do moder-
nizacji i poprawy wizerunku budynku powiato-
wego po byłym hotelu „Cisy”, aby nie szpecił 
swym wyglądem i stał się przyjazny dla osób 
korzystających z instytucji i firm działających 
na jego terenie.

Moje hasło wyborcze: 
NIE LICZ NA INNYCH,
LICZ NA SWOJEGO!
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Okręg nr 2 Bartosza Głowackiego ,Jesionowa, 
Jodłowa, Kosynierów, Macieja Rataja, Racła-
wicka, Stefana Grota-Roweckiego, Świerkowa, 
Tadeusza Kościuszki, Teodora Roosevelta, Wiej-
ska i miejscowość Warnkowo

Wykształcenie wyższe. Jestem Przewodniczącym 
Zarządu Celowego Związku Gmin R-XXI zajmu-
jącego się gospodarką odpadami w Słajsinie . W 
zakładzie w 2013 r. otrzymało prace 150 osób. 
Zakład w formie podatków lokalnych płaci do 
gminy około 3,0 mln zł.
Jestem długoletnim pracownikiem samorządo-

wym. Jako radny mając wiedzę i doświadczenie 
będę pracował tak aby Nasi Mieszkańcy byli dum-
ni ze swojej małej ojczyzny jaką jest nasze miasto 
i gmina.

Moim zadaniem jako Radnego okręgu wybor-
czego nr 2 będzie:
1. Budowa chodników przy ul. Wiejskiej
2. Przebudowa chodników i oświetlenia na ul. Ro-

osevelta
3. Poprawa warunków bytowych i technicznych 

dzieci w przedszkolu przy ul. Kościuszki.
4. Zapewnienie przystanku autobusowego dla pa-

cjentów przychodni
5. Budowa kanalizy ogólnospławnej dla miesz-

kańców Warnkowa
6. Budowa chodnika dla pieszych Warnkowo-No-

wogard
7. Budowa placu zabaw dla dzieci w Warnkowie
8. Wspomaganie i współpraca z mieszkańcami w 

zakresie poprawy estetyki i bezpieczeństwa w na-
szym okręgu wyborczym.
Jako radny Rady Miejskiej w Nowogardzie 

przyjęte zobowiązania zrealizuję.

Okręg nr 3 Gen Józefa Bema od nr 26 do nr 34, 
Leśna

Lat 34, wykształcenie wyższe. Jestem nauczycie-
lem Wychowania Fizycznego w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowo-
gardzie, założycielem LUKS „Siatkarz” Nowogard 
oraz członkiem Zarządu Klubu LKS „Pomorzanin” 
Nowogard. Jako radny VI kadencji Rady Miejskiej 
przy współpracy z Burmistrzem Nowogardu udało 
się zrealizować dla mojego okręgu min: budowę 
boiska wielofunkcyjnego, montaż zestawu do ko-
szykówki przy boisku asfaltowym i ławek przy ul. 
Bema oraz remont sceny plenerowej.

Jako radny będę wspierał:
Budowę obiektów rekreacyjno – sportowych w 

mieście i na wsi 

Zwiększenie nakładów na organizacje sportowe w 
mieście i na wsi.
Remonty dróg i chodników gminnych oraz budo-

wę ścieżki rowerowej wokół Jeziora Nowogardz-
kiego.
W zakresie Mojego okręgu wyborczego:
Modernizacja infrastruktury drogowej na Osiedlu 

Bema.
Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej 

i budowa obiektów lekkoatletycznych przy Szkole 
Podstawowej nr 4.
Budowa zewnętrznej siłowni plenerowej oraz 

wymiana nawierzchni boiska asfaltowego „za ga-
rażami”.
Dalsza owocna współpraca z Radą Osiedla.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Marcin Wolny

Kandydaci do Rady Miejskiej w Nowogardzie

Okręg nr 4 Armii Krajowej od nr 1 do 49, Brzo-
zowa, Cypriana Kamila Norwida, Dębowa, Gen. 
Józefa Bema od nr 1 do 25B i od 35 do końca, 
Gen. Józefa Wybickiego, Lipowa, Stanisława 
Staszica, 

Mam 44 lata. Jestem mamą trzech córek i babcią 
dwójki wnucząt. Jestem z zamiłowania społecz-
niczką, dlatego wystartowałam w roku 2013 na 
przewodniczącą Rady Osiedla Bema i pełnię tę 
funkcję do dziś. Jako radna chcę być przedstawi-
cielką tych, którym troska o nasze miasto i gminę 
są bliskie sercu. Bo tak naprawdę los nas samych 
leży w naszych rękach. Nikt niczego za nas nie 
zrobi. Jeżeli Wasz głos ma być dobrze słyszalny ja 
Wam to gwarantuję.

Moim celem jako radnej będzie:
• promowanie gminy Nowogard jako miejsca 

przyjaznego inwestorom, którzy tworzą nowe 
miejsca pracy
• walczyć w gminie i w powiecie o dofinansowa-

nie remontów i przebudowy dróg powiatowych i 
gminnych na terenie gminy Nowogard, a w szcze-
gólności remontu drogi od osiedla Bema do Miętna 
(a w miarę możliwości do Szczytnik);
• Remont dróg wewnętrznych i parkingów na tere-

nie osiedla Bema (część należąca do nadleśnictwa) 
i montaż „spowalniacza” na ulicy Staszica
• budowa parkingów na wysokości ogrodów dział-

kowych przy ulicy Armii Krajowej;
• doprowadzenie do ponownego uruchomienia 

przyszpitalnego gabinetu rehabilitacji
„BYĆ SŁYSZANYM TAM,

GDZIE NIKT WAS NIE SŁYSZY!”

Okręg nr 1 Gen. Leopolda Okulickiego, Gen. 
Władysława Sikorskiego, Jarosława Dąbrow-
skiego, Marsz. Józefa Piłsudskiego, Monte Cas-
sino, Promenada, Romualda Traugutta, Smuży-
ny, Wileńska, Wojska Polskiego,

Szanowni Państwo, mam 42 lata, jestem mężatką 
i mamą dwóch córek. Od 17 lat prowadzę z mężem 
działalność gospodarczą. Bliskie są mi problemy 
przedsiębiorców, pracodawców, pracowników, 
jak i młodzieży. Jako mieszkanka Nowogardu, 
uczestniczę w codziennym życiu Naszego miasta, 
dostrzegam więc problemy. Które nam towarzyszą 
i podobnie jak Państwu zależy mi na znalezieniu i 
wcieleniu w życie konkretnych racjonalnych roz-
wiązań.

JAKO RADNA PRAGNĘ SKUPIĆ SIĘ NA 
KWESTII:
1. dokończenia modernizacji chodników przy ul. 

Wojska Polskiego i ul. Piłsudskiego
2. budowy euroboiska na stadionie miejskim i 

ścieżki dookoła jeziora
3. zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej 

Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 1
4. wspierania rozwiązań przychylnych przedsię-

biorcom tworzącym nowe miejsca pracy
5. zawsze być blisko ludzi i ich problemów

Pamiętajmy, gmina to nie tylko urząd, ale również 
Ty, Twoja Rodzina, znajomi, przyjaciele. Gmina to 
wszyscy mieszkańcy bez wyjątku. Dlatego Twój 
głos jest tak ważny!
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Okręg nr 5 Armii Krajowej od nr 50 do końca, 
Pustać, Warszawska nr 13, Zamkowa

Mieszkańcem Nowogardu jestem od 50 lat. Cała 
moja praca zawodowa związana jest również z na-
szym miastem. Równolegle z pracą pełniłem szereg 
funkcji społecznych takich jak: członek Rady w 
Spółdzielni Mieszkaniowej, Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych i wielu innych. Byłem też Radnym 
oraz członkiem Komisji z poza Rady w Radzie 
Miejskiej.
Jako wieloletni SPOŁECZNIK udało mi się podjąć 

wiele problemów ważnych dla mieszkańców mia-
sta takich jak: Odwodnienie i utwardzenie terenu 
przy garażach na ul. Zamkowej oraz moderniza-
cja oświetlenia tej ulicy.

Zdecydowałem się kandydować do Rady Miej-
skiej, gdyż chciałbym zaangażować się w rozwią-
zywanie problemów i potrzeb naszego miasta. Za-
liczam do nich:
- OSTATNI ETAP ODWODNIENIA I UTWAR-

DZENIA kompleksu garażowego do pełnego za-
kończenia tej inwestycji.
- BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH pomię-

dzy budynkiem Nr 1 – PWS a garażami od strony 
dolnego boiska.
- WYBUDOWANIE CHODNIKA od ul. Zamko-

wej do zbiegu ulic Kowalska – Warszawska 
- REMONT ul. Zamkowej wraz z chodnikami.
DEKLARUJĘ WOLĘ WSPÓŁPRACY ze 

wszystkimi, którym bliskie jest dobro i rozwój
Naszego miasta i gminy oraz rozwiązywanie jej 

realnych problemów.
Z wyrazami szacunku Stanisław Szałagan

Okręg nr 6 Blacharska, Kard. Stefana 
Wyszyńskiego, Kościelna,  Luboszan, plac 
Szarych Szeregów, Stefana Czarnieckiego, 
Stolarska, Szkolna, Warszawska od nr 1 do 12 
i nr 14

NASZE MIASTO
bezpieczne i ciekawe

• Sprawnie i uprzejmie obsługujące urzędy
• Fachowa opieka zdrowotna
• Odpowiednio wyposażone szkoły
• Zadbane obiekty zabytkowe
• Zagospodarowane parki, skwery, zieleńce itp.
• Rowerzysta tylko gościem na chodnikach
• Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych
• Zróżnicowana oferta kulturalna

Okręg nr 8 3 Maja od nr 1 do 28 i od nr 39 do 
końca, 700 Lecia od nr 6 do nr 19, Bankowa, Ba-
talionów Chłopskich,Dąbrowszczaków, Dwor-
cowa, Fabryczna, Górna, Magazynowa, Mły-

narska, Pocztowa, Stanisława Rzeszowskiego, 
Wartcka

Mam 26 lat, wykształcenie średnie. Od urodzenia 
mieszkam w Nowogardzie. Dzięki temu, że jestem 
młodym człowiekiem, doskonale znam potrzeby 
młodego pokolenia oraz ich rodzin. Pozwala mi 
to budować wizję lepszej przyszłości dla Nasze-
go miasta i gminy. Mam doświadczenie w pracy 
społecznej. Przez dwie kadencje byłem Przewod-
niczącym Federacji Młodych Socjaldemokratów w 
Nowogardzie, pełniłem także funkcje Sekretarza i 
Wiceprzewodniczącego FMS w Szczecinie. 
Dzisiaj nie będę składał pustych obietnic, których 

realizacja byłaby wątpliwa. Od kilku lat interesują 
mnie problemy jakie są do rozwiązania w gminie, 
mam też wiedzę na temat realnych możliwości na-
szego samorządu gminnego. 
Mogę więc z czystym sumieniem zadeklarować, 

że jako radny zamierzam:
- wspierać wszystkie działania w zakresie pozy-

skiwania nowych inwestorów do utworzo nej strefy 
ekonomicznej w Nowogardzie dających nowe miej-
sca pracy naszym miesz kańcom,
- zabiegać o wyremontowanie przejazdu kolejowe-

go przy ulicy Batalionów Chłopskich,
- rozwijać współpracę w zakresie funkcjonowania 

kultury fizycznej i sportu w naszej gmi nie,
- zabiegać o umieszczenie w planie remontów 

chodników przy ulicach: Magazynowa, Nadtoro-
wa, Młynarska, Wartcka, Batalionów Chłopskich 
oraz Górnej,
- zadbać o zwiększenie funduszy na stypendia dla 

najzdolniejszych uczniów naszej gmi ny,
- dążyć do zwiększenia liczby miejsc parkingo-

wych przy ulicy 3 Maja oraz 700 Lecia,
- zrealizować wniosek mieszkańców dotyczący 

budowy placu zabaw przy ulicy Bankowej oraz 15 
Lutego.
Szanowni Wyborcy!
Moją pasją jest działalność społeczna. Z wielkim 

zaangażowaniem uczestniczę we wszystkich inicja-
tywach społecznych organizowanych na rzecz na-
szej gminy. Jako czło wiek młody będę się starał o 
lepszy start w życiu dla moich wszystkich rówieśni-
ków. Wie rzę, że mój program wyborczy jestem w 
stanie zrealizować przy Państwa wsparciu. Dlate go 
proszę o oddanie na moją skromną osobę, swojego 
głosu w wyborach 16 Listopada.

Pamiętajmy prawdziwe zmiany to te,
które są za twoim oknem.

Liczę na Państwa głosy

Okręg nr 7 5 Marca, 700 lecia od nr 1 do nr 5 
i od nr 20 do końca, Kowalska, Lutyków, Obo-
drytów, Osiedlowa, plac Wolności, Sądowa

Jestem rodowitym nowogardzianinem, który do-
rastał i wychowywał się tutaj, dlatego też znam 
bolączki naszego miasta i potrzeby jego mieszkań-
ców. Mam 40 lat, posiadam wykształcenie średnie. 
Obecnie pracuję w CZG w Słajsinie. Większość z 
Państwa pamięta mnie z programu „Zerwane wię-
zi”. Ubiegając się o mandat radnego, zapewniam 
Was drodzy mieszkańcy, że jestem człowiekiem 
konsekwentnym i odpowiedzialnym, który zamie-
rza podjąć następujące wyzwania:
- uczynienie Nowogardu bardziej przyjaznym dla 

osób niepełnosprawnych; 
- wspieranie budowy budynków i mieszkań so-

cjalnych;
- wykonanie remontu drogi przy garażach na ul 

5 Marca oraz schodów prowadzących do Zakładu 

Karnego przy ul. Kowalskiej;
- wsparcie pozyskiwania nowych inwestorów i 

tworzenie nowych miejsc pracy 
- Dokończenie budowy ścieżki wokół jeziora i bu-

dowa nowych ścieżek rowerowych
- Zwiększenie liczby patroli policyjnych, zwłasz-

cza przy szkołach;
- Utworzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyj-

no-Wychowawczego (na wzór podobnej instytucji  
jak w Radowie Małym).
Szanowni Państwo
Jako radny chcę być otwarty na Państwa propo-

zycje oraz współpracę. Przedstawiony przeze mnie 
program wyborczy jestem w stanie zrealizować 
przy Państwa wsparciu i moim zaangażowaniu.

ZMIANY MOŻLIWE SĄ TYLKO WTEDY, 
KIEDY NIE ZAPRZESTANIE SIĘ DZIAŁANIA
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Okręg nr 9 3 Maja od nr 29 do nr 38, Jana Kiliń-
skiego, Kazimierza Wielkiego, Ludwika Waryń-
skiego, Zielona

Lat 50 - emerytowany policjant, od lat młodzień-
czych związany z Nowogardem. Tutaj mieszkam, 
tutaj się uczyłem, tutaj pracowałem. Jako emeryt 
mam dużo wolnego czasu, który chciałbym po-
święcić lokalnemu społeczeństwu rozwiązując naj-
bardziej nurtujące problemy. Pochodzę z rodziny, 
której członkowie od zawsze poświęcali się pracy 
społecznej i pomagali ludziom w ich codziennych 
bolączkach życiowych. Doskonale znam tutejsze 
środowisko i na pewno jako przyszły radny będę 
pomocny w pokonywaniu codziennych trudności.

CZYM CHCIAŁBYM SIĘ ZAJĄĆ:
- Tworzeniem miejsc pracy poprzez ściągniecie do 

Nowogardu nowych firm
- Zwiększeniem liczby patroli policji na terenie 

działek ogrodowych
- Budową ścieżki rowerowej wokół jeziora Nowo-

gardzkiego
- Budową dodatkowego oświetlenia w miejscach 

szczególnie niebezpiecznych

BY POPRAWIĆ SWÓJ LOS
NA SANIUKA ODDAJ GŁOS!

Pozdrawiam, Krzysztof Saniuk

Okręg nr 10 Adama Asnyka, Adama Mickiewi-
cza, Cmentarna, Henryka Sienkiewicza, Jana 
Kasprowicza, Jana Kochanowskiego, Juliusza 
Słowackiego, Mikołaja Reja, Nadtorowa, Polna 

Stefana Żeromskiego od nr 4 do nr 16, Włady-
sława Reymonta i miejscowości: Radłowo, Sie-
ciechowo

PRACA – ZDROWIE – JAKOŚĆ
KANDYDAT BEZPARTYJNY

Z wykształcenia mgr rehabilitacji ruchowej Aka-
demii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Od 
1986 r. pracuje w ochronie zdrowia jako fizjotera-
peuta od 2001 r. założycielka Gabinetu Rehabilita-
cji i Fizykoterapii w Nowogardzie. Kandyduje do 
rady miasta, ponieważ mieszkam w Nowogardzie 
od ponad 45 lat, dlatego dobro i rozwój naszego 
miasta jest dla mnie bardzo ważny. Moje cele to:
Praca
- wspierać przedsiębiorców lokalnych w ich ak-

tywności celem ograniczenia bezrobocia,
- wpierać tworzenie preferencyjnych warunków 

dla przedsiębiorców kształcących praktycznie 
uczniów szkół zawodowych,
- wspierać i promować miasto celem pozyskania 

nowych inwestorów

Zdrowie
- walczyć o zrównanie dostępu do świadczeń re-

fundowanych dla mieszkańców,
- wspomagać stowarzyszenia pomagające osobom 

starszym i niepełnosprawnym.
Jakość
- dążyć do wykonania nowych chodników na ul. 

Sienkiewicza, Żeromskiego, Reymonta,
- dążyć do wymiany nawierzchni jezdni na ulicach 

Żeromskiego i Mickiewicza,
- zabiegać o rozszerzenie trasy autobusu komuni-

kacji miejskiej o ul. Nadtorową, Cmentarną i Mic-
kiewicza.
Wiem, że praca w samorządzie gminy nie jest ła-

twa, ale dzięki swojej chęci, dobrej woli i przy pań-
stwa poparciu, będę mogła rozwiązywać problemy 
dla dobra naszego miasta.

Łączy Nas Nowogard!
Liczę na Państwa głosy.

Okręg nr 11 Bohaterów Warszawy od nr 1 do 
70 , Krótka, Łąkowa, Radosława

Szanowni Państwo, nazywam się Krzysztof Ha-
berski, mam 26 lat. Ukończyłem studia na Uniwer-
sytecie Przyrodniczym w Poznaniu uzyskując tytuł 
mgr inż. leśnictwa. Od urodzenia jestem mieszkań-
cem Nowogardu, przez blisko 17 lat zrzeszonym w 
klubie sportowym LKS Pomorzanin Nowogard. Na 
co dzień jestem Pracownikiem Nadleśnictwa No-
wogard, dlatego też nieobce są mi problemy miesz-
kańców naszej gminy, zarówno ludzi młodych, jak 
i osób starszych. Jako radnemu łatwiej będzie mi 
się z nimi mierzyć i im przeciwdziałać. W swoich 
działaniach będę koncentrował się na:
- dążeniu do przywrócenia gabinetu fizjoterapii 

ambulatoryjnej w nowogardzkim szpitalu
- wyremontowaniu drogi na osiedlu „Radosława”
- wspieraniu wszelkich inicjatyw pobudzających 

rozwój strefy ekonomicznej
- budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Boh. War-

szawy oraz Poniatowskiego
- poprawie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez 

wzmożone patrole policji
- rozbudowie infrastruktury sportowej poprzez bu-

dowę boisk oraz ścieżek rowerowych
- budowie placu zabaw dla mieszkańców osiedli 

„Radosława” oraz „POM”
- wspieraniu wszelkich działań mających na celu 

poprawę wizerunku naszej gminy

Szanowni Wyborcy, jako radny zamierzam z upo-
rem realizować wszystkie punkty mojego progra-
mu i nie zawieść zaufania jakim mnie Państwo ob-
darzą w czasie wyborów 16 listopada.

Postaw na młodość i ambicję.
Twój głos się liczy.
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Okręg nr 12 Bohaterów Warszawy od nr 71 do 
końca, Gryfitów, Jana Pawła II, Księcia Racibo-
ra I, Stefana Żeromskiego od nr 1 do nr 3 i od nr 
21 do końca, Światowida

Anna Wiąz lat 59. Wykształcenie - Policealne Stu-
dium Budowlane w Łodzi. Jestem mamą czwórki 
dzieci i babcią czworga wnuków. Moja ścieżka za-
wodowa to w większości praca w Gospodarce Ko-
munalnej – odpowiadałam za inwestycje i remonty. 
Przez ostatnie lata działalność gospodarcza. Spo-
łecznie działam prawie od zawsze byłam przewod-
niczącą Rady Rodziców II LO w Nowogardzie oraz 
radną Miasta i Gminy przez 2 kadencje w latach 
1994-2002. Mam doświadczenie i wiedzę, znam 
zadania Gminy. Wiem realnie co można zrobić i 
skąd uzyskać fundusze. Mój największy sukces z 
poprzednich kadencji to zapobiegnięcie likwidacji 
SP Nr. Jestem z tego bardzo dumna bo szkoła nadal 
funkcjonuje, ma doskonałe wyniki i służy naszym 
dzieciom. W mojej przyszłej działalności w Radzie 
chciałabym się skupić:
- na sprawach oświaty i edukacji naszych dzieci 

i wnuków
- na remoncie SP Nr 2, termomodernizacji Przed-

szkola nr 3 i budowie bieżni lekkoatletycznej przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcących
- na stworzeniu warunków do rozwoju przedsię-

biorczości, w strefie ekonomicznej i poza nią
- na remoncie ulic Żeromskiego i Światowida oraz 

nawierzchni przy garażach
- na budowie ścieżki rowerowej wokół jeziora, 

zwiększeniu nakładów na sport masowy
- na docenieniu roli mieszkańców, wprowadzając 

budżet obywatelski

Szanowni Wyborcy.
W przyszłej Radzie chcę reprezentować wszyst-

kich mieszkańców od przedszkolaka do emeryta. Z 
uporem i skutecznością będę realizować wszystkie 
punkty mojego - mam nadzieję i Waszego progra-
mu. Liczę na głosy i wsparcie Państwa bo tylko 
razem możemy dokonać zmian w naszej małej oj-
czyźnie.

Postaw na doświadczenie i skuteczność

Przedstawiamy Naszym Czytelnikom wywiad 
z Anną Wiąz, kandydatką do Rady Miejskiej 
w Nowogardzie z okręgu nr 12 (Bohaterów War-
szawy od nr 71 do końca, Gryfitów, Jana Pawła II, 
Księcia Racibora I, Stefana Żeromskiego od nr 1 do 
nr 3 i od nr 21 do końca, Światowida)

Nasz Profil: Skąd zainteresowanie pracą społecz-
ną ?
Anna Wiąz: Zawsze myślałam, że to ma związek 

z harcerstwem – przeszłam wszystkie szczeble od 
zucha do podharcmistrza tam człowiek uczy się 
takich postaw społecznych: pomagania, odpowie-
dzialności za drugą osobę. Ale nie dawno mama 
mi przypomniała, że mój tata też był radnym jako 
rzemieślnik w latach 60-tych więc to może geny?
Myślę jednak, że każdy z nas ma swoje silne stro-

ny, predyspozycje, a ja lubię kontakt z ludźmi, mam 
dla wszystkich dużo empatii chociaż wiem – „że się 
jeszcze taki nie urodził co by wszystkim dogodził”
NP: Kto Twoim zdaniem powinien zostać radnym ?
AW: Praca w Radzie to ogromna odpowiedzial-

ność - wręcz misja - bo przecież zarządzamy 
ogromnymi finansami - budżet gminy to około 65 
milionów złotych. Powinni to być zatem ludzie 
kompetentni, mający sukcesy również we własnym 
dorobku zawodowym ale również ludzie młodzi ze 
świeżym spojrzeniem na sprawy gminy.
NP: Co jest najważniejszego do zrobienia, jak spo-

strzegasz problemy Gminy?
AW: Dla mnie problem to sprawa do załatwienia. 

Najważniejszą sprawą jest godna praca dla każdego 
kto chce pracować. Praca to dobry byt, to szczę-
ście, zdrowie – właściwie wszystko. Wszystkie 
rządy, partie obiecują, że rozwiążą ten temat... a 
jest jak jest. Czyli, że nie jest to łatwe. Jako gmina 
nie mamy wpływu na wysokość podatków, składek 
ZUS a to jest hamulcem dla rozwoju firm. Mamy 
jednak wpływ na stwarzanie dobrych warunków 
lokalnych dla przedsiębiorców, dlatego powstała w 
Nowogardzie Kostrzyńsko-Słubicka Strefa Ekono-
miczna i bardzo liczę na jej efekty.
NP: Jak oceniasz pracę Pana Burmistrza i ustępu-

jącej Rady?
AW: Miałam 12 lat przerwy w pracy Rady Gminy 

więc trudno mi ocenić całą Radę ale mogę powie-
dzieć co słyszę „na mieście” o burmistrzu – dobry 
gospodarz, dynamiczny, konsekwentny, wie czego 
chce – żeby nie było za słodko to nauczyciele tro-
chę narzekają.
Ja osobiście uważam, że to zdolny, młody czło-

wiek. Zrobił kawał dobrej roboty dla gminy - dba 
o miasto i wieś. Jest jeszcze wiele do zrobienia ale 
mamy bardzo dobry i realny program wyborczy, 
sprawdzonego burmistrza i świetnych kandydatów 
na radnych.

NP: Słyszy się opinie, że Burmistrz i Rada mocno 

zadłużyli Gminę ?
AW: No to muszę się przyznać, że pierwsze kredy-

ty na rozbudowę Wodociągów i Oczyszczalni Ście-
ków zaciągnęła Rada za moich kadencji w latach 
1994 – 2002 ale dzięki temu mamy wodę o bardzo 
dobrych parametrach no i problem ścieków został 
rozwiązany.
Nikt nie lubi kredytów ale... nawet Stany Zjedno-

czone są zadłużone.
NP: Twoje zainteresowania, hobby ?
AW: Muzyka, taniec towarzyski, pływanie i natu-

roterapie.
Pływać nauczyłam się po 50–tce... oj nie było to 

łatwe ale można jak się bardzo chce.
Terapie naturalne przerobiłam najpierw na sobie 

– refleksologia, akupunktura, psychosomatyka - 
może nie uratowały mi życia ale zdrowie na pewno.
NP: Czego Ci życzyć oprócz tego, żebyś wygrała ?
AW: Oczywiście zdrowia i szczęścia. Chciałabym 

również, żeby do Rady weszło więcej kobiet bo są 
mądre, wykształcone, wrażliwsze - kiedy trzeba 
twarde - no i obecność pań łagodzi obyczaje. Mój 
przyjaciel napisał mi tak: „cieszę się, że zostaniesz 
radną może zmienisz świat na lepszy” - też bym 
tego chciała.
NP: Dziękujemy za wywiad i życzymy powodzenia!

* * *

Okręg nr 13 Księcia Józefa Poniatowskiego od 
nr 1 do nr 3 i od nr 5 do końca, Kwietniowa, 
Ogrodowa

Ireneusz Piotr Kosmalski lat 42, zamieszkały 
w Nowogardzie, wykształcenie średnie, 2 dzieci 
Zawodowo pracuję jako specjalista ds. sprzedaży 
w polskiej firmie producenta urządzeń wentyla-
cyjnych i domów pasywnych, ukończyłem kurs w 
opracowywaniu projektów wsparcia dla przedsię-
biorców i zarządzanie projektami. Posiadam wie-
dzę i umiejętności pozyskiwania środków unijnych 
dla urządzeń produkujących energię odnawialną ze 
słońca. Działam i pomagam społecznie w Klubie 
Abstynenta „Hania”.

Moimi Priorytetami jako przyszłego radnego są:
- budowa ronda na ul. Poniatowskiego i Bohate-

rów Warszawy i remont ul. Żeromskiego
- remont budynku Szkoły Podstawowej nr 2
- zaangażowanie przy dalszej rozbudowie strefy 

ekonomicznej i przyciągnięciu nowych inwesto-
rów oraz przy realizacji naszego programu społecz-
no – gospodarczego dla gminy Nowogard
Pragnę godnie reprezentować naszą okolicę. Da-

rzyć szacunkiem ludzi i ich sprawy. Podejmować 
słuszne decyzje i z determinacją realizować naj-
ważniejsze potrzeby mieszkańców.

Startuję, by mieć bezpośredni
wpływ na decyzję dotyczące NASZEJ GMINY.
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Okręg nr 14 15 Lutego, Księcia Józefa Ponia-
towskiego nr 4, Stefana Żeromskiego od nr 17 
do nr 20, Zaciszna

Emeryt. Z wykształcenia technik ekonomista. 
Przez ponad 25 lat kierowałem przedsiębiorstwem 
handlowo-produkcyjno-usługowym. Znam proble-
my Nowogardu, posiadam doświadczenie zawo-
dowe i społeczne. Dzięki moim staraniom rusza w 
Nowogardzie budowa kolejnego budynku socjal-
nego dla 12 rodzin. Nowogard jest miastem bliskim 
mojemu sercu - tu się wychowałem, tu mieszkam i 
znam codzienne troski oraz potrzeby tych, którzy 
to miasto dziś stanowią.
Jako radny Rady Miejskiej w Nowogardzie 

będę dążył do:
• Budowy kolejnych mieszkań socjalnych dla naj-

bardziej potrzebujących rodzin;
• Wspierania rozwoju małych i średnich firm na 

terenie naszej gminy oraz strefy ekonomicznej
• Zapewnienia dofinansowania remontów i prze-

budowy dróg powiatowych na terenie gminy No-
wogard, a w szczególności remontu nawierzchni 
ulicy 15 Lutego;
• Remontu chodników przy ulicy Stefana Żerom-

skiego i Młynarskiej;
• Utwardzenia drogi dojazdowej z ulicy 15 Lutego 

do garaży oraz między garażami;
• Wspierania wszelkich inicjatyw dążących do po-

mocy w rozwoju 
Chciałbym, aby nasze miasto rozwijało się jesz-

cze bardziej niż dotychczas. Jestem przekonany, 
że podejmowane przeze mnie inicjatywy będą słu-
żyły całej naszej społeczności. Zrobię wszystko, 
aby moje zamierzenia programowe znalazły się w 
planach gminy, które w miarę możliwości zostaną 
szybko realizowane.

Szanowni Wyborcy: Głosujcie na moją osobę.
Nie zawiodę!

DAJ COŚ OD SIEBIE INNYM

Obręb nr 15 Długołęka, Gardna, Krasnołęka, 
Miękkie, Nowe Wyszomierki, Olchowo, Sąpolni-

ca, Stare Wyszomierki, Starogoszcz, Wyszomierz

Mam 40 lat i mieszkam w Długołęce razem z 
żoną i dwoma synami. Z wykształcenia jestem 
inżynierem ochrony środowiska. Obecnie zarzą-
dzam zespołem produkcyjnym w średniej firmie 
oraz prowadzę niewielką działalność gospodarczą. 
W wolnym czasie pracuję społecznie jako sołtys 
Długołęki. Dotychczas, jako sołtysowi, udało mi 
się wyremontować świetlicę w Długołęce oraz 
uporządkować teren wokół niej przy wsparciu i 
pomocy obecnego burmistrza. Ponadto udało mi 
się doprowadzić do remontu chodnika do szkoły 
oraz wymienić dach na świetlicy, a na ukończe-
niu są już prace związane z siłownią przy świetli-
cy w Długołęce oraz wykonanie przyłącza wody 
i kanalizacji do świetlicy. Dodatkowo jako sołtys 
doprowadziłem do reaktywacji LZS w Długołęce i 
zbiórki pieniędzy na stroje sportowe. Będąc preze-
sem stowarzyszenia „Jutrzenka” angażowałem się 
w projekty takie jak: kulturalne podróże, radosne 
ferie, festyny rodzinne „Piknik na łące”, teatrzyk 
„Agrafka”. Jako radny Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie dążył będę do:

• Utrzymania i modernizacji szkoły w Długołęce
• Poprawy bezpieczeństwa naszych dzieci w dro-

dze do szkoły, poprzez budowę chodników na tere-
nach wiejskich;
• Rozwoju i budowy terenów rekreacyjno-sporto-

wych w Długołęce, Olchowie i Wyszomierzu
• Remontów dróg gminnych oraz powiatowych 

znajdujących się na terenie naszej gminy;
• Remontów i aktywizacji istniejących świetlic 

wiejskich (m.in. w Długołęce);
• Wsparcie budowy nowych świetlic (np. w Wy-

szomierzu czy Krasnołęce);
• Rozbudowy oświetlenia dróg na terenach wiejskich
Szanowni Wyborcy!
W listopadzie wybierzemy naszych przedstawi-

cieli do władz samorządowych. Jeżeli udzielicie mi 
swojego poparcia i otrzymam mandat radnego za-
dbam o rozwój całej gminy, kładąc nacisk na dzia-
łania podejmowane w miejscowościach Długołę-
ka, Krasnołęka Wyszomierz, Sąpolnica, Nowe i 
Stare Wyszomierki oraz Gardna, ponieważ rozwój 
terenów wiejskich leży mi najbardziej na sercu.

Można? Można! Razem możemy więcej!

Okręg nr 16 Bromierz, Kulice, Ostrzyca, Sąpole, 
Wierzbięcin

Z wykształcenia jestem technikiem ekonomistą, mę-
żatką, matką trójki dzieci. Od wielu lat działam spo-
łecznie w Stowarzyszeniu dla Dzieci Niepełnospraw-
nych „Serduszko”, pełniąc funkcję prezesa. Udzielam 
informacji, służę wsparciem, pomocą w rozwiązywa-
niu problemów związanych z niepełnosprawnością 
dzieci, które również dotyczą mojej rodziny. Pozyskuję 
środki i realizuję projekty na rzecz rodzin, w których 
występuje problem niepełnosprawności. Ze wzglę-
du na swoją działalność oraz doświadczenie w pracy 
społecznej chciałabym mieć większy wpływ na podej-
mowane decyzje na szczeblu naszej Gminy dotyczące 
naszej społeczności, dlatego w przyszłej kadencji Rady 
Miejskiej będę:
• Wspierać działania zmierzające do tworzenia no-

wych miejsc pracy;
• Dążyć do poprawy warunków edukacyjnych, 

utworzenia oddziałów integracyjnych w szkołach i 
w przedszkolach na terenie gminy oraz oddziałów 
przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Wierz-
bięcinie - przedszkole na terenie wiejskim;

• Wspierać działania zmierzające do pozyskania 
środków na aktywne spędzanie czasu wolnego 
przez dzieci, młodzież i dorosłych oraz seniorów 
na terenach wiejskich;
• Wybudować siłownie na świeżym powietrzu 

m.in. w Wierzbięcinie, Kulicach i Ostrzycy;
• Doprowadzić do remontu dróg: Wierzbięcin - 

Ostrzyca, Wierzbięcin - Jarchlino;
• Wspierać budowę ścieżki rowerowej Nowogard 

– Kulice - Wierzbięcin;
• Popierać rozbudowę oświetlenia terenów wiej-

skich;
• Udzielać wsparcia dla inicjatyw mieszkańców 

służących dobru ogółu.
Drodzy Wyborcy !
Z odpowiedzialnością i pełnym zaangażowaniem 

będę realizować wszystkie punkty mojego progra-
mu. Liczę na Wasze głosy i wsparcie. Chcę być 
Waszym przedstawicielem we władzach gmin-
nych. Będzie to dla mnie zaszczyt móc Was repre-
zentować.

Postawmy na poprawę życia!

Okręg nr 17 Bieniczki, Bieńczyce, Jarchlino, Ko-
narzewo, Osowo, Słajsino

Mam 31 lat. Mieszkam w Osowie razem z mężem 
i dwojgiem dzieci. Działam społecznie w radzie 
sołeckiej. Szanowni Wyborcy, w listopadzie wy-
bieramy naszych przedstawicieli do władz samo-
rządowych. Jeśli udzielicie mi swojego poparcia 
i otrzymam mandat radnej zadbam o rozwój całej 
gminy zgodnie z programem wyborczym naszego 
komitetu. Szczególny nacisk zamierzam położyć 
na działania podejmowane w moim okręgu wybor-
czym. Jako radna będę dążyła do:
- rozbudowy oświetlenia dróg na terenach wiej-

skich,
- budowy nowych świetlic wiejskich i terenów re-

kreacyjno - sportowych

- wyremontowania dróg gminnych oraz wspiera-
nia działań remontowych na drogach powiatowych 
i wojewódzkich.
- wspierania inicjatyw kulturalno – społecznych, 

służących poprawie życia mieszkańców wsi
- uruchomienia „Lokalną Kartę Dużej Rodziny” 

uprawniającej rodziny wielodzietne do szeregu zni-
żek w sklepach, przedszkolach itp.,
- likwidacji barier architektonicznych dla osób nie-

pełnosprawnych,
- budowy przystanku autobusowego w Słajsinie.

Szanowni Państwo mój program wyborczy jest 
realny do wykonania dzięki Państwa głosom, na 
które liczę w dniu 16 Listopada.
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Okręg nr 18 Boguszyce, Brzozowo, Drzysław, 
Lestkowo, Maszkowo, Wojcieszyn, Żabowo, Ża-
bówko

Lat 49, bezpartyjny, żonaty związany z Nowo-
gardem od dzieciństwa, mieszkaniec Wojcieszyna. 
Wykształcenie wyższe pedagogiczne. Zawodowo 
związany z Zakładem Karnym w Nowogardzie. 
Radny obecnej kadencji, członek komisji rewizyj-
nej. Działacz LZS (współorganizator spartakiad, 
wiceprzewodniczący zarządu). Przewodniczący 
rady sołeckiej Wojcieszyna. Członek Tereno-
wej Rady ds. Readaptacji i Pomocy Skazanym w 
Szczecinie przy Wojewodzie Zachodniopomor-
skim. Moje cele jako radnego to przede wszystkim:
- Pozyskanie środków (w tym z Unii Europejskiej) 

na skanalizowania obszarów wiejskich;

- Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obrębu Wojcieszyn celem umożliwienia rozwo-
ju budownictwa mieszkaniowego;
- Wspieranie oraz rozwój sportu i kultury wiej-

skiej; 
- Budowa ścieżki rowerowo-spacerowej wokół 

nowogardzkiego jeziora;
- Podjęcie działań w sprawie możliwości budowy 

obwodnicy południowej Nowogardu;
- Pozyskanie dofinansowania remontów i prze-

budowy dróg powiatowych na terenie gminy No-
wogard, a w szczególności drogi powiatowej w 
kierunku os. Radosława oraz do leśniczówki w 
Wojcieszynie.

GMINA – TO NASZE DOBRO!

Okręg nr 19 Glicko, Miętno, Orzechowo, Orze-
sze, Otręby, Sikorki, Struga, Szczytniki, Wierz-
chy, Wołowiec, Zagórz, Zatocze, Zbyszewice

Od 16 lat pełnię funkcję sołtysa sołectwa Orzecho-
wo. Mam 65 lat, od czterdziestu dwóch lat jestem 
żonaty. Mam siedmioro dzieci i trójkę wnuków. 
Zawodowo zajmuję się rolnictwem i prowadzę 
gospodarkę po moim dziadku, czyli jestem już ko-
lejnym pokoleniem rolnika w rodzinie. Jako sołtys 
doprowadziłem do:
• wyrównania terenu wokół kościoła w Orzecho-

wie i wybudowania tam chodników;
• udrożnienia koryta rzeki Rutki;
• powstania boiska sportowego w Orzechowie;
• po 10 latach starań, do remontu świetlicy wiej-

skiej (za sumę 500 tys. zł), która obecnie jest jedną 
z najpiękniejszych świetlic wiejskich na terenie 
gminy.

Jako radny zamierzam:
• doprowadzić do remontu drogi od osiedla Bema 

do Miętna, a w miarę możliwości do Szczytnik oraz 
drogi w Wołowcu (od świetlicy do cmentarza);
• zapewnić środki na budowę chodnika w Orze-

chowie ;
• wymienić system grzewczy w Szkole Podstawo-

wej w Orzechowie oraz w Wierzbięcinie;
• zlikwidować obiekty i urządzenia zagrażające bez-

pieczeństwu mieszkańców gminy m.in. w Glicku;
• wspierać działania zmierzające do rozbudowy 

infrastruktury sportowej na terenie gminy • popie-
rać rozbudowę strefy ekonomicznej;
• podejmę działania aby uzyskać od powiatu 

środki na doposażenie nowogardzkiego szpitala;
• zrobić wszystko, co możliwe, aby doprowadzić 

do ponownego uruchomienia przyszpitalnego gabi-
netu rehabilitacji

BYĆ Z LUDŹMI I BLISKO LUDZI

Okręg nr 20 Czermnica, Płotkowo, Strzelewo, 
Suchy Las, Świerczewo, Trzechel

Przedsiębiorca, mężatka, wykształcenie średnie. 
Ze Strzelewem związana jestem od zawsze. Tutaj 
się urodziłam, tutaj pracuję tu mieszkam. Jestem 
Sołtysem Strzelewa od 12 lat. Przez ten cały okres 
aktywnie uczestniczę w życiu wsi. Kandyduję, 
ponieważ znam dobrze problemy lokalnej 
społeczności i chciałabym czynnie uczestniczyć w 
ich przezwyciężaniu.

MOJE PRIORYTETY TO:
- Rozbudowa oświetlenia na terenach wiejskich
- Uruchomienie „Lokalnej Kart Dużej Rodziny” 
uprawniającej rodziny wielodzietne do zniżek w 
sklepach, przedszkolach itp.
- Wspieranie rozwoju gospodarki agroturystycznej 
i infrastruktury na terenach wiejskich
- Wpieranie budowa obiektów sportowych na 
terenach wiejskich
- Podniesienie estetyki i funkcjonalności 
miejscowości wiejskich
- Wspieranie inicjatyw mieszkańców

Liczę na Wasze Głosy

Jolanta Bednarek

Okręg nr 21 Błotno, Błotny Młyn, Bochlin, 
Dąbrowa Nowogardzka, Dobroszyn, Grabin, 
Karsk, Łęgno, Ogary, Ogorzele, Olszyca, Ptasz-
kowo, Wierzchęcino, Zakłodzie

Szanowni Państwo!
Wspólnie z burmistrzem udało się zrealizować 

miedzy innymi następujące inwestycje:
1. Wyremontowanie i oddanie do użytkowania no-

wej części szpitala
2. Utworzenie strefy inwestycyjnej w Nowogardzie
3. Budowa chodnika w Błotnie
4. Wyremontowanie przepustów drogowych
5. Zmeliorowanie rzeki w Grabinie
6. Wyremontowanie dachu kościoła w Grabinie
7. Budowa placów zabaw w Łęgnie i Karsku
8. Wyrównanie dróg dojazdowych do okolicznych 

miejscowości
9. Wyremontowanie świetlic wiejskich
10. Budowa wiat przystankowych

Ponadto byłem i jestem aktywny dla osób, które 
dzwoniąc do mnie potrzebują pomocy lub porady, 
jak dany problem rozwiązać. Dzięki temu udało się 
zrealizować wiele drobnych projektów.

W nadchodzącej kadencji nadal liczę na dobrą 
współpracę z mieszkańcami terenów wiejskich, 
ponieważ to właśnie oni najlepiej wiedzą, jakie 
potrzeby występują w okolicy.

Wzorem lat ubiegłych zamierzam zajmować się 
wyłącznie zagadnieniami dotyczącymi naszej gmi-
ny, nie wdając się w polityczne kłótnie, które w tak 
małej społeczności nie powinny mieć miejsca.

Z wyrazami szacunku
mgr inż. Paweł Kolanek
Telefon kontaktowy 530 975 637
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ROZWÓJ GOSPODARCZY:
•	Dalsza	rozbudowa	strefy	ekonomicznej,	stworzenie	na	
jej	 terenie	 parku	 przemysłowego	 i	 uruchomienie	 100	
nowych	miejsc	pracy,

•	Stymulowanie	powstawania	nowych	firm	na	terenie	
Gminy	Nowogard,

•	Pomoc	dla	małych	i	średnich	firm,
•	Kontynuacja	 pozyskiwania	 pieniędzy	 dla	 Gminy	 z	
zewnętrznych	źródeł	finansowych:	Unii	Europejskiej	
i	środków	krajowych,

OŚWIATA:
•	Wykonanie	termomodernizacji	budynku	Przedszko	la	nr	
3	oraz	budowa	parkingów,

•	Odnowienie	 elewacji	 budynku	 Przedszkola	 nr	 4	 oraz	
budowa	parkingów,

•	Zagospodarowanie	 terenów	przy	Szkole	Podstawo	wej	
nr	1	i	Gimnazjum	Nr	1,

•	Remont	Szkoły	Podstawowej	nr	2,
•	Rozbudowa	Szkoły	Podstawowej	w	Długołęce,
•	Budowa	 bieżni	 lekkoatletycznej	 w	 Zespole	 Szkół	
Ogólnokształcących,

•	Remont	 dachu	 na	 budynku	 Szkoły	 Podstawowej	 w	
Strzelewie,

•	Zwiększenie	 nakładów	 na	 zakup	 pomocy	 dydak
tycznych,

•	Stypendia	dla	najlepszych	uczniów.

TERENY WIEJSKIE:
•	Plac	zabaw	w	każdym	sołectwie,
•	Wyremontowana	świetlica	w	każdym	sołectwie,	m.in.:	
w	Wierzchach,	Miętnie,	Wyszomierzu

•	Budowa	kanalizacji	sanitarnej	i	chodnika	do	Warn	kowa,
•	Budowa	chodnika	w	Krasku,
•	Naprawa	drogi	SłajsinoOsowo.
•	Budowa	nowego	świetlenia	solarowego	drogowego	w	
sołectwach,

•	Budowa	przystanków	autobusowych	w	sołectwach

OPIEKA SPOŁECZNA:
•	Uruchomienie	 „Lokalnej	 Karty	 Dużej	 Rodziny”	
uprawniającej	 rodziny	wielodzietne	do	szeregu	zni	żek	
w	sklepach,	przedszkolach,	komunikacji	miej	skiej,	itp.

•	Budowa	 budynku	 mieszkalnegosocjalnego	 12ro
dzinnego,

•	Darmowa	komunikacja	miejska	dla	uczniów	szkół,
•	Pomoc	 osobom	 niepełnosprawnym	 w	 wyjściu	 z	 sa
motności,

•	Likwidacja	barier	architektonicznych.

BEZPIECZEŃSTWO:
•	Współpraca	 w	 zakresie	 poprawy	 bezpieczeństwa	 z	
Komisariatem	 Policji	 w	 Nowogardzie,	 w	 tym	 zakup	
sprzętu	 oraz	 finansowanie	 dodatkowych	 pieszych	
patroli	policji,

•	Systematyczna	 kontrola	 stanu	 bezpieczeństwa	 na	
terenie	miasta	i	wsi,

•	Wspieranie	 Ochotniczych	 Straży	 Pożarnych	 w	 wy
szkoleniu	i	zakupie	sprzętu,

•	Likwidacja	 obiektów	 i	 urządzeń	 zagrażających	 bez
pieczeństwu	publicznemu,

•	Kontynuacja	programu	likwidacji	tzw.	ciemnych	uli	czek,	
poprzez	budowę	oświetlenia	drogowego	w	miejscach	
szczególnie	niebezpiecznych.

TURYSTYKA
•	Budowa	ścieżki	wokół	jeziora	Nowogardzkiego,
•	Dalsza	 rozbudowa	 infrastruktury	 kąpieliska	 i	 tere	nów	
wokół	jeziora,

•	Likwidacja	wylewu	ścieków	i	nieczystości	nad	jeziorem,
•	Wspieranie	 rozwoju	 gospodarstw	 agroturystycznych	 i	
infrastruktury	wypoczynku	na	terenach	wiejskich,

•	Oznakowanie	szlaków	turystycznych	i	zabytków.
•	
SPORT
•	Budowa	boiska	ze	sztucznej	nawierzchni	na	Stadio	nie	
Miejskim,

•	Wpieranie	i	budowa	obiektów	sportowych	na	tere	nach	
wiejskich,

•	Zwiększenie	pieniędzy	na	sport	masowy,
•	Udzielenie	wsparcia	finansowego	dla	sportu	w	szko	łach	
wiejskich.

W CELU POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA NASZYCH 
MIESZKAŃCÓW PLANUJEMY PONADTO ZREALIZO WAĆ 
NASTĘPUJĄCE INWESTYCJE:
Budowa	nowego	cmentarza	komunalnego,
Przebudowa	Placu	Wolności,
Remont	drogi	na	osiedlu	Radosława,
Przebudowa	chodników	na	ul.:	Młynarskiej,	Cmen	tarnej,	
Bat.	 Chłopskich,	 Roosevelta,	 Wiejskiej,	 konty	nuacja	
przebudowy	ul.	Wojska	Polskiego
Przy	 współpracy	 z	 Urzędem	 Marszałkowskim	 budo	wa	
ronda	na	ul.	Boh.	Warszawy	i	Poniatowskiego,
Przy	współpracy	z	powiatem	remont	ulic:	Żerom	skiego,	
Mickiewicza,	Zamkowej,
Remont	 ul.	 Kardynała	 Wyszyńskiego,	 Stolarskiej,	 Lu
boszan	i	Leśnej,
Dalsza	współpraca	z	Zakładem	Karnym	w	Nowogar	dzie	w	
zakresie	bezpłatnych	prac	osadzonych	na	te	renie	Gminy	
Nowogard.

Program Społeczno-Gospodarczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej dla Gminy Nowogard
Burmistrz	Nowogardu	i	Radni	Rady	Miejskiej	w	Nowogardzie	Sojuszu	Lewicy	Demokratycznej	wybrani	w	wyborach	w	dniu	
16.11.2014	r.	dają	gwarancję	realizacji	przedstawionego	programu	wyborczego.	Nie	zawiedliśmy	wyborców	w	poprzedniej	
kadencji	nie	zawiedziemy	i	teraz.


