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Lewica wraca 
do Parlamentu! 

N o w e  w pa d k i  N o w e j

13 października 2019 r. na listy kandydatów Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej do Sejmu oddano 2.319.946 głosów!

Wszystkim Mieszkańcom 
 gminy Nowogard, 

 którzy oddali 13 października swój głos na kandydatów z listy  
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 

 przyczyniając się tym samym do jego wyborczego wyniku,
 Serdeczne Podziękowania 

 w imieniu Kandydatów, którym udzielili 
Państwo poparcia oraz swoim i całego Sojuszu 

składają:
 Członkowie, Rada i Zarząd SLD  w Nowogardzie 

Poparcie to przełożyło się na licz-
bę 49 mandatów poselskich, które 
SLD obejmie w rozpoczynającej się 
właśnie kadencji.

Najlepsze wyniki w głosowaniu 
do niższej izby Parlamentu So-
jusz odnotował  w województwach 
kujawsko-pomorskim - 15%, dol-
nośląskim - 15,10% i tradycynie za-
chodniopomorskim - 15,36%, jed-
nakże ten wynik okazał się jeszcze 
wyższy w województwie lubuskim, 
gdzie na listę Sojuszu głosy oddało 
15,32 % głosujących.

Nie najgorzej było również w Wiel-
kopolsce, oraz na Mazowszu i Śląsku, 
dzie poparcie dla kandydatów SLD 
oscylowało w granicach 13-15%. 
Zdecydowanie najgorzej poszło So-
juszowi w województwie podkarpac-
kim, gdzie uzyskał 6,37% głosów.

Z województwa zachodniopomor-
skiego do Sejmu z listy SLD dosta-
ło się troje kandydatów, którymi są 
Katarzyna Kotula i Dariusz Wieczo-
rek ze Szczecina oraz Małgorzata 
Prokop-Paczkowska z Koszalina, któ-
rych sylwetki prezentujemy na ostat-

niej stronie tego wydania Naszego 
Profilu.

Oczywiście nie wsposób nie wspo-
mnieć o naszej własnej kandydatce 
z Nowogardu, czyli dyrektor Ośrod-
ka Pomocy Społecznej - Dorocie 
Maślanej, która mimo odległego, bo 
18 miejsca na liście uzyskała ponad 
tysiąc głosów, a w gminie Nowogard 
spośród kandydatów Sojuszu popu-
larnością ustapiła jedynie Dariuszo-
wi Wieczorkowi. O jej wrażeniach 
z kampanii wyborczej można zresztą 
przeczytać w wywiadzie, który za-
mieściliśmy na stronie 2.

Sojusz Lewicy Demokratycznej 
do Parlamentu wprowadził również 
dwóch senatorów. 

Lewica wraca do Sejmu po 4 latach 
nieobecności, a odbędzie się to z ko-
rzyścią dla jakości debaty publicznej. 
Będziemy robić wszystko, żeby lewica 
miała większy wpływ na rządzenie 
państwem niż działo się to do tej pory. 
Powrót lewicy do Sejmu to duży suk-
ces, bo 4 lata nas w Sejmie nie było. 
Zrobiliśmy dobry wynik, który pozwa-
la optymistycznie patrzeć w przyszłość. 
Lewa noga wróciła - organizm zaczął 
funkcjonować zdrowo - powiedział na 
antenie Polskiego Radia 24 sekretarz 
generalny SLD i poseł na Sejm Mar-
cin Kulasek.

Red.

Czytaj na s. 3
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Nowogardzkie Mikołajki
Chociaż do świąteczne dekoracje pojawiły się w mieście już wcze-

śniej, to jednak nie można mówić o bożonarodzeniowej iluminacji 
bez tradycyjnej choinki ustawionej na placu Wolności. Jak co roku 6 
grudnia, w wieczór mikołajkowy, burmistrz Nowogardu Robert Cza-
pla rozświetlił ją razem z zebranymi dziećmi.

Rozpoczęto od tradycyjnego odliczania, a gdy choinka rozbłysnęła 
już w ciemności światłem lampek, na placu, mimo bardziej deszczowej 
niż śnieżnej pogody pojawiły się Snieżynki, w towarzystwie nie jednego, 
a aż trzech mikołajów, by wraz z burmistrzem obdarować zgromadzone 
dzieci słodyczami i cukierkami. Można było również zrobićzakupy na 
świątecznym kiermaszu.

       Red.

Wrażenia po wyborach
wywiad z Dorotą Maślaną

O swoje wrażenia z kampanii wy-
borczej oraz o jej podsumowanie 
poprosiliśmy kandydatkę nowo-
gardzkiego SLD na Sejm RP, dyrek-
torkę Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dorotę Maślaną.

Nasz Profil: Jak ocenia Pani wynik 
Lewicy w wyborach? Czy te 12,5% to 
dużo czy mało?

Dorota Maślana: Myślę, że jest to 
bardzo dobry wynik, który świadczy 
o tym, że ludziom w Polsce Lewi-
ca jest potrzebna i dali temu wyraz 
w głosowaniu. Wynik tym lepszy, że 
przecież przez cztery lata byliśmy 
poza Parlamentem. Choćby dlatego 
musieliśmy włożyć więcej pracy i za-
angażowania w kampanię, niż partie 
które były w nim obecne, aby wypra-
cować aż tak wysoki wynik. Aczkol-
wiek przyznam, że gdzieś głęboko 
wierzyłam, że uda nam się osiągnąć 

15% poparcia i szkoda mi, że tak się 
jednak nie stało.

N.P.: A jak ocenia Pani swój wła-
sny wynik?

D.M.: Przyznam, że był on dla 
mnie pewnym zaskoczeniem, 
i to w dodat  m  mmmm          m                                                                                                                                                
                                                                                     ku 
pozytywnym zaskoczeniem, gdyż 
nie spodziewałam się, że aż tylu 
wyborców zdecyduje się oddać na 
mnie głos. Tym wszystkim oso-
bom, które to zrobiły chciałabym 
teraz bardzo serdecznie podzię-
kować za okazane mi zaufanie 
i poparcie. To naprawdę wiele dla 
mnie znaczy. Dzięki tym głosom, 
wiem, że praca, którą wykonuję dla 
naszej lokalnej społeczności jest za-
uważana i doceniana, a to daje mi 
wielką motywację, by pracować dla 
niej dalej. Podziękowania chciałabym 
również złożyć wszystkim osobom, 
które swoje głosy oddały  na kandy-
datów Lewicy. To dzięki Wam taki 
wynik był możliwy.

N.P.: Nie czuje Pani rozczarowa-
nia, że jednak nie było ich tyle, by 
została Pani posłanką?

D.M.: Może odrobi-
nę (śmiech). Ale na po-
ważnie, to trudno byłoby
oczekiwać aby faktycznie tak 
się stało. Jednak efekt 
w wyborach to konsekwen-
cja wysiłków drużyny. Dzię-
ki głosom, które oddano na

mnie czy innych kandydatów, którzy 
podobnie jak ja nie dostali mandatu, 
mogliśmy wprowadzić do Sejmu 49 
posłów. I to jest najważniejsze.

N.P.: A jak wspomina Pani swoją 
kampanię wyborczą?

D.M.:  Prawdę mówiąc było to dla 
mnie bardzo miłe, acz dość wyczer-
pujące  doświadczenie, gdyż musia-
łam ją pogodzić również z życiem 
rodzinnym i pracą zawodową, co nie 
jest łatwym zadaniem. Na szczęście, 
w kampanii wspierało mnie wiele 
osób, które zaangażowały w nią swój 
czas i wysiłki. Spotkałam się rów-
nież z dużą życzliwością osób, które 
prosiłam o pozwolenie na powiesze-
nie plakatów czy banerów. Jednym 
i drugim serdecznie dziękuję. Bez 
Was mój start w wyborach byłby po 
prostu niemożliwy.

N.P.: W imieniu redakcji Naszego 
Profilu dołączamy się do tych po-
dziękowań i na zakończenie wywia-
du, życzymy sukcesu w następnych 
wyborach.

D.S.
(wywiad autoryzowany)

Chcesz wiedzieć więcej?
Czytaj nas na: 

  www.sld-nowogard.pl
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Ledwie większość głosów w Ra- 
dzie Miejskiej znalazała się po 
stronie koalicji NOWEJ, PiS 
i radnego Bociarskiego, NOWA, 
najwyraźniej grająca w owej ko-
alicji pierwsze skrzypce już za-
liczyła dwie poważne wpadki.  
Wszystko za sprawą pewnego 
społecznego projektu.

Projekt ów napisało prywatne sto-
warzyszenie Akademia Wspiera-
nia Inicjatyw Społecznych (AWIS), 
którego prezesem jest Tobiasz Lub-
czyński, aktywnie wspierający w po-
przednich wyborach Jowitę Pawlak. 
Stowarzyszenie to było autorem pro-
jektu pod nazwą „Nowe Możliwości”, 
skierowanego do mieszkańców po-
wiatu goleniowskiego zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w któ-
rym to programie gmina Nowogard 
w żaden sposób nie brała udziału, co 
zasługuje na podkreślenie, z uwagi 
na późniejsze wydarzenia. Partne-
rem projektu był powiat goleniowski, 
którego pracownikiem, zajmującym 
się obsługą owego projektu był nie 
kto inny jak Jowita Pawlak – radna 
z Klubu Nowa. Jednocześnie wiado-
mo, że w projekt “Nowe możliwości” 
zaangażowana była też sympatyzująca 
z klubem Nowa, pracownik Powia-
towego Urzędu Pracy choć Powia-
towy Urząd Pracy nie był partnerem 
w tym projekcie.

Gmina Nowogard w projekcie nie 
brała udziału, za to wzięli w nim 
udział jej mieszkańcy, a dokładniej 11 
osób niepełnosprawnych. W ramach 
„Nowych Możliwości” mieli mieć 
zapewnioną pomoc w zatrudnieniu 
w goleniowskim Zakładzie Aktyw-
ności Zawodowej (ZAZ), co ozna-
czało dla nich konieczność dojazdów 
do pracy. O tym fakcie zaangażowani 
w projekt AWIS już nie pomyśleli. 
Gdy zdali sobie sprawę, że nie zabez-
pieczyli pieniędzy na dowozy osób 
niepełnosprawych, postanowili zrzu-
cić problem na barki gminy, która 
z projektem - jak wspomniano już 
dwukrotnie - absolutnie nic wspól-
nego nie miała.

Stowarzyszenie chciało by z bu-
dżetu gminy Nowogard były po-
noszone koszty dojazdu osób 
niepełnosprawych do pracy w Go-
leniowie, w wysokości około 80 tys. 
złotych a jednocześnie jego pre-
zes - T. Lubczyński odmówił i na-
dal odmawia ujawnienia informacji 

merytorycznych i kosztorysowych 
swojego projektu.

Wiadomo, że pomoc osobom nie-
pełnosprawnym to szczytny cel, ale 
trudno się domagać, aby gmina prze-
znaczała publiczne środki na finan-
sowanie braków w prywatnym pro-
jekcie, realizowanym bez jej udziału 
za niemałe pieniądze (o czym póź-
niej). I to takim projekcie, który miał 
już partnera w postaci powiatu.

Dziwne, że chociaż to AWIS chce 
od gminy pieniądze, nie chce gmi-
ny poinformować, na co dokładnie 
zostaną one przeznaczone. Nie chce 
także powiedzieć na co w projekcie 
przeznaczono pieniądze, za które 
można by owe dowozy zapewnić.
Jeszcze dziwniejsze jest to, że organi-
zatorzy projektu poprosili o pienią-
dze właśnie gminę Nowogard, cho-
ciaż mieli przecież partnera w postaci 
powiatu, a ustawowo to właśnie zada-
niem własnym powiatu, a nie gminy,
jest wspieranie osób niepełnospraw-
nych. To w powiecie funkcjonują 
choćby Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, 
czy wreszcie Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych,
z których to instytucji każda znacz-
nie lepiej nadaje się do finansowania 
dowozu osób niepełnosprawnych 
i ma w tym względzie znacznie lepsze 
prawne umocowanie, niż gmina, na 
którą prawo nie nakłada w tej materii
takich obowiązków.

Jeszcze dziwniejsze jest to, że AWIS 
pozyskała na rehabilitację osób nie-
pełnosprawnych 1,5 mln zł i zapo-
mniała w swoim projekcie uwzględ-
nić coś tak oczywistego, jak dojazdy 
beneficjentów do pracy, skoro cały 
projekt miał na celu to, żeby... pod-
jęli oni pracę. Zapytani o swoje wy-
nagrodzenia z projektem związane, 
prezes stowarzyszenia i Jowita Paw-
lak nabrali wody w usta. Na pytanie 
dlaczego środki na dojazdy nie zosta-
ły przewidziane, ta ostatnia odpowie-
działa krótko: Nie zostały, bo projekt 
dotyczył staży u pracodawców, a nie 
dowozu do ZAZ.

Najdziwniejszy jest jednak fakt, że 
stowarzyszenie AWIS pieniądze na 
ten cel od gminy Nowogard osta-
tecznie dostało - na szczęście tylko 
na papierze. Stało się to po zmianie 
przewodniczącego Rady Miejskiej, 
którym został Marcin Nieradka 
(PiS). Głosami radnych PiS i NO-
WEJ, której przewodzi nie kto inny 

jak... Jowita Pawlak, podjęto uchwałę 
intencyjną o zabezpieczeniu w bu-
dżecie 80 tysięcy na pokrycie kosz-
tów dojazdów do pracy, których nie 
przewidziano w projekcie i których, 
podkreślamy gmina brać na siebie 
nie powinna.

Wygląda to z boku tak, jakby AWIS
próbowała z pominięciem powoła-
nych do tego instytucji zdobyć pie-
niądze właśnie z budżetu gminy, tłu-
macząc swoje postępowanie dobrem 
niepełnosprawnych i robiąc to mię-
dzy innymi głosami radnych bezpo-
średnio z tym wadliwym projektem 
związanych. Ocena moralna należy 
do Czytelnika.

Oczywiście jeszcze przed pod-
jęciem owej uchwały pojawiły się 
uzasadnione wątpliwości co do jej 
zgodności z prawem, o czym próbo-
wał przekonać radnych NOWEJ i PiS 
skarbnik gminy. Przed głosowaniem 
w tej sprawie tłumaczył im bowiem, 
że nie ma podstawy prawnej do pod-
jęcia decyzji o przeznaczeniu pienię-
dzy na taki cel, ponieważ nie mieści 
się on w katalogu zadań własnych 
gminy. Radni puścili jednak to, co 
usłyszeli mimo uszu i uchwałę podję-
li, bo przecież wiedzą lepiej.

Jak się okazało głosy krytyki były 
uzasadnione, bo już 21 listopada do 
Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo 
od Regionalnej Izby Obrachunko-
wej, czyli organu państwowego, który 
sprawuje nadzór nad prawidłową go-
spodarką finansową gmin i kontrolu-
je m.in. zgodność uchwał przez nie 
podejmowanych z przepisami prawa. 
Okazało się, że RIO podziela wątpli-
wości, które wcześniej wyraził skarb-
nik i że podjęta przez PiS i NOWĄ 
uchwała o dofinansowaniu dla AWIS 
będzie badana pod kątem stwierdze-
nia jej nieważności.

Niezgodność uchwały z przepisami 
musiała być raczej ewidentna, skoro 
na jej zbadanie wystarczyło jedno 
posiedzenie Izby. Czwartego grudnia 
RIO stwierdziła nieważność uchwały, 
wskazując w uzasadnieniu, iż w spo-
sób istotny narusza ona prawo. 

Niewykluczone zresztą, że sami 
radni NOWEJ mieli świadomość, 
jaki legislacyjny bubel przegłosowa-
li, bo nie pojawili się na posiedzeniu 
Izby, chociaż zostali poinformowani 
o możliwości uczestnictwa w ob-
radach i obrony swojego stanowi-
ska. Tylko skoro wiedzieli o tym, że 
uchwała i tak nie przejdzie, po co 
w ogóle ją uchwalali? Czyżby liczyli 
że RIO okaże się podobnie niedba-
łym podejściem do przepisów? 

cd. na str. 4
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Pieniędzy zatem AWIS na szczęście 
nie dostanie, więc martwić się tym 
nie musimy, ale możemy zastanowić 
się, czy nie dałoby się zabezpieczyć 
kosztów dojazdów od razu w projek-
cie i czy faktycznie był tylko tak kiep-
sko napisany. 

Można się również zastanawiać czy 
aby nie zabezpieczyć kosztów dojaz-
dów poprzez potrącenie ich z wyna-
grodzenia autorów projektu, albo czy 
to, że w projekt było zaangażowanych 
dwoje członków NOWEJ, to tylko 
zbieg okoliczności.

Można mieć również obawy do-
tyczące tego, co będzie działo się 
w Radzie Miejskiej teraz, kiedy rządzą 
w niej NOWA i PiS, ale patrząc na to 
co działo się już na samym początku 
ich „rządzenia” powodów do opty-
mizmu raczej nie mamy. Najpierw 
odmowa ujawnienia danych finanso-
wych projektu, potem szybka zmiana 
przewodniczącego i wiceprzewod-
niczących Rady w celu zabezpiecze-
nia pieniędzy na poradzenie sobie 
z wpadką niektórych członków NO-
WEJ w prywatnym przedsięwzięciu. 
Wreszcie podjęcie uchwały z naru-
szeniem prawa i rozdawanie gmin-

nych - czyli naszych funduszy, na cele 
na które gminie przeznaczyć ich nie 
wolno. 

Zgryźliwi czytelnicy, patrząc na 
problem z jakim zostawiono niepeł-
nosprawnych, którzy wciąż muszą do 
Goleniowa dojeżdżać, zadadzą pyta-
nie: kto faktycznie jest odbiorcą tego 
projektu? My zgryźliwi nie jesteśmy.

Na to, aby AWIS ujawniła wyna-
grodzenia oraz personalia osób za-
angażowanych w projekt, widoków 
brak.

Czytelnikom pozostają zatem jedy-
nie spekulacje.
    D.S.
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Ż ą d a s z  j aw n o ś c i ?  -  z a c h o wa j  j ą  s a m

O komentarz do ostatnich wyda-
rzeń, opisanych w artykule „Nowe 
wpadki NOWEJ” poprosiliśmy wice-
przewodniczącego nowogardzkiego 
SLD, wieloletniego samorządowca 
i radnego, Antoniego Bielidę. 

Nasz Profil: NOWA idąc do wy-
borów dużo mówiła o tym, że życie 
publiczne w gminie musi być przej-
rzyste i jawne. Jak w tym kontek-
ście ocenić odmowę stowarzyszenia 
AWIS odnośnie ujawnienia danych 
finansowych projektu, w który było 
zaangażowanych troje członków 
NOWEJ?

Antoni Bielida: Stowarzyszenie, 
które realizowało projekt, który był, 
jak jestem przekonany finansowany 
ze środków publicznych jest moim 
zdaniem zobowiązane do ujawnienia 
wydatków, przeznaczonych na jego 
realizację. Taki obowiązek wynika z 
przepisów prawa, a poza tym sprawę 
postawiono na forum Rady Miejskiej. 
Pomijając prawne umocowanie gminy 
do dokonania takiej czynności, natu-
ralne jest że przed przeznaczeniem 
pieniędzy na jakikolwiek cel, gmina 

będzie wymagać od beneficjenta da-
nych o finansach. Swoje pytania i wąt-
pliwości zgłaszali również  beneficjen-
ci programu i inni mieszkańcy gminy. 
Nie ma zatem chyba żadnych przeciw-
wskazań aby owe dane ujawnić. 

Nie twierdzę wprawdzie, że pro-
jekt nie jest realizowany zgodnie 
z przepisami, jednakże taka uparta 
odmowa i ukrywanie faktów  tworzą 
atmosferę niepewności w której łatwo 
o wątpliwości i spekulacje odnośnie 
celowości lub wysokości wydatków w 
projekcie. Dlatego oceniam zachowa-
nie NOWEJ jako nieracjonalne i za-
sługujące na napiętnowanie. Te dane 
powinny trafić do publicznej wiado-
mości.

N.P.: Jowita Pawlak startowała na 
burmistrza Nowogarduw ubiegło-
rocznych wyborach. Czy sądzi Pan, 
że gdyby wtedy nim została, takie 
sytuacje jak ta byłyby dziś bardziej 
nagminnne?

A.B.: Mogę odpowiedzieć na to tak. 
Ponieważ siłą rzeczy od wielu lat ob-
serwuję nowogardzką scenę politycz-
ną, to byłem również świadkiem jak w 
poprzedniej kadencji została specjal-
nie powołana przy Radzie Miejskiej 
specjalna komisja do spraw pozyski-
wania środków europejskich, której 
przewodniczącą została pani Pawlak. 
Z moich spostrzeżeń wynika także że 
pani Jowita w tym względzie się nie 
wykazała, choć komisja swoje diety 
zainkasowała. 

Jeśli zatem teraz odmawia ujawnie-
nia danych związanychz projektem, 
to gdyby jako włodarz miasta chciała 
robić takie rzeczy, byłoby to nie tylko 

naganne ale też bezprawne. Chociaż 
dzisiejsza scena polityczna jest taka, 
że prawdę od polityków często należy 
wydobywać, to jednak takie zacho-
wanie jak to wobec gminy i stowarzy-
szenia nasuwa mi dość jednoznaczny 
wniosek - ludzie nie zmieniają się tak 
bardzo, nawet jeżeli przyjdzie im pia-
stować różne stanowiska. 

N.P.: Jak pańskim zdaniem należy 
ocenić w takim razie Michała Wia-
tra - jednego z radnych NOWEJ, 
który w Radzie Miejskiech kreuje 
się na orędownika przejrzystości 
i praworządności. Nie chce, czy nie 
umie skłonić swoich klubowych ko-
legów i koleżanek do przyznania się 
ile na projekcie zarobili?

A.B.: W moim odczuciu pan Wiatr 
lubi robić wokół siebie dużo szumu, 
ale jak widać autorytetu wśród ko-
leżanek i kolegów radnych NOWEJ 
chyba nie ma, skoro nie ma możliwo-
ści wyegzekwowania od nich, czy też 
członków stowarzyszenia aby ujaw-
nili z własnej woli dane finansowe 
projektu. 

Michała Wiatra znam zresztą osobi-
ście, pracowaliśmy razem jako radni 
podczas jednej kadencji i zapamięta-
łem go jako osobę, która niewątpliwie 
ma sporo dobrej woli, ale wśród swo-
ich, czyli członków NOWEJ nie cieszy 
się jakimś szczególnym autorytetem. 
Od tego czasu niewiele się jak widać 
w tej kwestii zmieniło.

N.P.: Kto Pana zdaniem powinien 
zatem zapłacić za dowozy osób nie-
pełnosprawnych?

A.B.: Jeżeli stowarzy-
szenie miało w swoich 
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założeniach realizację pewnego pro-
gramu, to powinno zabezpieczyć 
środki na jego realizację od początku 
do końca. 

Wyciągając rękę po gminne środki 
powinni teraz sami pokazać tę przej-
rzystość, o której tyle mówili, idąc 
do wyborów. Na pewno powinni po-
wstrzymać się od krytykowania bur-
mistrza, czy innych radnych, którzy 
odmówili przyznania środków bez 
uprzedniego udostępnienia danych 
finansowych projektu. 

Żądanie aby gmina do niego dopła-
ciła  i argumentowanie tego dobrem 
osób niepełnosprawnych jest populi-
stycznym działaniem i nie powinno 
mieć miejsca.

Osobiście uważam, że pieniądze 
winny być zabezpieczone w projek-
cie. Jeśli tak nie było, to projekt jest 
po prostu wadliwie napisany i odpo-
wiadać za wady winni jego autorzy. 

N.P.: A jak na tle zachowania rad-
nych wypada w pańskiej ocenie opi-
nia RIO o unieważnieniu uchwały  
o dofinansowaniu dla AWIS?

A.B.: Według mnie sytuacja jest 

całkiem jednoznaczna - uchwała 
byla wadliwa w momencie jej po-
dejmowania i Regionalna Izba Ob-
rachunkowa zadziałała prawidłowo. 
Radni NOWEJ i PiS byli o tej wadli-
wości uprzedzeni, a mimo wszystko 
uchwałę podjęli. To po prostu brak 
fachowości. Dla porównania - pod-
czas gdy w radzie koalicję stanowiły 
SLD i PSL RIO nie uchyliła ani jednej 
uchwały finansowej powziętej przez 
Radę. 

N.P.: Dziękujemy za wywiad.  
  D.S.
(wywiad autoryzowany)

NASI POSŁOWIE NA SEJM
Poniżej przedstawiamy sylwetki trojga posłów na Sejm z listy SLD z Województwa Zachodniopomor-
skiego. Gratulujemy im wyborczego wyniku i życzymy owocnej pracy w rozpoczynającej się kadencji. 

Dariusz Wieczorek
Lider listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w województwie zachodniopomor-

skim, z którym związany jest od urodzenia. Absolwent Politechniki Szczecińskiej 
na Wydziale Elektrycznym, współuczestniczył w zmianach w polskiej energetyce, 
m.in. jako prezes Energetyki Szczecińskiej i członek zarządu ENEA S.A.

Od wielu lat poświęca się działalności samorządowej i społecznej. Został pierw-
szym Prezesem Zachodniopomorskiej Izby Turystyki, od 1994 r. zasiadał w Radzie 
Miejskiej Szczecina, a w 1998 r. został tego miasta wiceprezydentem. To w tamtym 
czasie powstały inwestycje takie jak Centrum Galaxy, hotele, biurowce. Podpisano 
również umowę w sprawie dzisiejszej Galerii Kaskada i wielki kontrakt w sprawie 
budowy oczyszczalni ścieków. To również wtedy uratowano Pogoń Szczecin, która 
dzięki temu mogła sięgnąć po wicemistrzostwo Polski.

Od roku 2010 Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, dwukrot-
nie wybrany na kolejną kadencję.

Pedagożka, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, dziennikarka, prezenterka oraz 
polityczka.

Reżyserka programów artystycznych, widowisk filmowych, filmów telewizyjnych. Zre-
alizowała informacje i felietony emitowane w Pegazie, Panoramie, Wiadomościach, Te-
leexpresie, Kronice szczecińskiej i na antenie TVP Polonia. 

Za propagowanie muzyki klasycznej została wyrózniona Medalem Mozarta. Orga-
nizatorka debat, szkoleń i konferencji prasowych, Współorganizatorka protestów na 
rzecz świeckiego państwa, praw kobiet, w obronie sądów, edukacji. Koordynatorka re-
gionalna.

Małgorzata Prokop-Paczkowska

Z żalem zawiadamiamy o śmierci
WIKTORA SMOLIŃSKIEGO

Pogrążonej w żalu Rodzinie 
najszczersze kondolencje składają

Członkowie, Rada i Zarząd SLD w Nowogardzie



6 Nasz Profil Grudzień 2019

Nasz Profil - Biuletyn Społeczno Polityczny, Wydawca: Sojusz Lewicy Demokratycznej Powiatu Goleniowskiego
Redakcja: Szczecin, ul. Garncarska 5. Red. nacz. Ryszard Gutowski. Czynna pon-pt. 10-17. Nakład 3000 egz.

Filolożka, przedsiębiorczyni, aktywistka, społeczniczka, feministka. Absolwentka 
27 Szkoły Liderów Politycznych. Uważa, że wszystko jest polityczne, kiedy jest się ko-
bietą.

Nauczycielka z ponad 20 letnim stażem pracy we własnej szkole językowej. Współ-
pracuje ze wszystkimi najważniejszymi środowiskami prokobiecymi w Polsce. Lider-
ka grupy ds. aborcji w ramach Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem. Jedna z 
liderek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet oraz Gryfińskiego Strajku Kobiet. Organiza-
torka protestów, happeningów, debat i innych wydarzeń związanych z obroną praw 
człowieka, praw kobiet i ofiar pedofilii w Kościele.

Współzałożycielka Komitetu Społecznego „Jesteśmy”, zabiegającego o wprowadzenie 
i stosowanie w Polsce Konwencji ONZ dotyczącej Osób z Niepełnosprawnościami.
 Specjalistka prawa polskiego i międzynarodowego z zakresu praw reprodukcyjnych, interesuje się sposo-
bami działania ruchów anty-choice oraz aborcją z przyczyn medycznych. Uczestniczka Ogólnopolskich 
i Regionalnych Kongresów Kobiet oraz warsztatów i szkoleń dotyczących praw kobiet i praw człowieka. 

W Sejmie za 4 priorytetowe obszary swojego działania uznaje nowoczesną edukację, politykę społeczną (w tym wspar-
cie dla rodzin, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin osób z niepełnosprawnościami), prawa kobiet oraz świeckie 
państwo.

Katarzyna Kotula

Czytaj nas na:  
www.faCebook.Com/sldnowogard
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Życzenia zdrowych i wesołych, 
 przepełnionych ciepłem i miłością 

Świąt Bożego Narodzenia
oraz

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
składają:

Członkowie, Rada i Zarząd 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej

w Nowogardzie


