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Będzie świetlica wiejska
w Bieniczkach Mikołajki w przedszkolach

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu

najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
pogody ducha i wszelkiego dobra.

Niech ten świąteczny czas będzie pełen radości,
spokoju i rodzinnego ciepła,

a nadchodzący Nowy Rok 2023
czasem realizacji planów i wszelkiej pomyślności.

Robert Czapla
Burmistrz Nowogardu

Bogdan Jaroszewicz
Zastępca Burmistrza Nowogardu
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 7 grudnia w Ratuszu Miejskim 
burmistrz Robert Czapla spotkał 
się z sołtysem Rafałem Żurkiem 
oraz mieszkańcami Bieniczek aby 
przekazać dobre wiadomości o 
planowanej budowie świetlicy w 
Bieniczkach, o którą mieszkańcy od 
dłuższego czasu zabiegają.
 Problemy jakie powstały już 
przy planowaniu budowy świetli-
cy wiejskiej w Bieniczkach to miej-
sce a drugi to oczywiście środki fi-
nansowe. Kwestia miejsca jest już 
na ukończeniu bowiem na terenie 
sołectwa znajduje się miejsce 
należące do Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa, które w naj-
bliższym czasie zostanie przekaza-
ne gminie Nowogard, natomiast 
w kwestii środków finansowych 
burmistrz Nowogardu pozyskał 
187 tys. zł z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich a dodatkowo 

Będzie świetlica wiejska
w Bieniczkach

Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz zadeklarował, że z Urzędu 
Marszałkowskiego na budowę świetlicy wpłynie dodatkowe 200 tys zł. 
Podczas spotkania wniosek aplikacyjny na dofinansowanie został pod-
pisany, zostanie złożony w stosownej instytucji i jeśli przejdzie pomyśl-
nie to najprawdopodobniej w kwietniu przyszłego roku gmina otrzyma 
pozytywną odpowiedź a następnie ogłosi przetarg na budowę świetli-
cy. Koszt budowy świetlicy to ok.900 tys. zł. 

Andrzej Sawicki

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard.
 Podczas niedawnego Zgromadzenia Delegatów Celowego Związku Gmin R-XXI zatwierdzono wyższe 
stawki za przyjęcie odpadów dostarczanych z terenu gmin zrzeszonych w Związku. Nowogardzcy delegaci 
wstrzymali się od głosu.
 Zgromadzenie Delegatów CZG R-XXI odbyło się w minioną środę 14 grudnia 2022 r. na terenie Regional-
nego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie. Najważniejszym, z punktu widzenia mieszkańców, 
punktem porządku obrad było głosowanie nad podwyżkami stawek za przyjmowanie przez Zakład odpa-
dów komunalnych pochodzących od mieszkańców gmin zrzeszonych w CZG R-XXI. Delegaci większością 
głosów przyjęli proponowane podwyżki. Reprezentujący naszą gminę radny Marcin Wolny i zastępca bur-
mistrza Bogdan Jaroszewicz wstrzymali się od głosu.
 Konsekwencją podwyżek będzie konieczność przyjęcia przez Radę Miejską w Nowogardzie nowych, wyż-
szych stawek za zagospodarowanie odpadów uiszczanych co miesiąc przez mieszkańców.
 Wpływ na ich wysokość z pewnością będzie miała również oferta przedsiębiorcy odbierającego odpady 
złożona podczas trwającego właśnie przetargu na świadczenie tych usług. Jak łatwo się domyślić wzrost cen 
m.in. paliwa, energii elektrycznej ma wpływ na wysokość wspomnianej oferty.

Małgorzata Białczak
Referat Gospodarki Odpadami

Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

R-XXI podwyższa stawkę
za przyjęcie odpadów



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 3

Komunikat

 12 grudnia burmistrz Nowogardu Robert Czapla 
wraz z pracownikami urzędu: Wojciechem Szpona-
rem i Karoliną Ostrowską spotkali sie z sołtys Świer-
czewa Urszulą Armatą w sprawie przejęcia i wy-
remontowania drogi w Świerczewie. Omawiana 
droga należy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolni-
czego (KOWR)jednak istnieje możliwość nieodpłat-
nego przejęcia tej drogi i dodatkowo pozyskania od 

Będzie remont drogi w Świerczewie
KOWRu dofinansowania na jej remont w wysoko-
ści 80% całości inwestycji. Aby jednak przejąć drogę 
i otrzymać dofinansowanie na jej remont gmina musi 
wszystkie działania (przejęcie drogi, uzyskanie dofi-
nansowania, zabezpieczenie środków finansowych, 
ogłoszenie przetargu i jego rozstrzygnięcie oraz wy-
konanie remontu) wykonać w ciągu roku kalenda-
rzowego. Rozmowy z przedstawicielami KOWRu są 

prowadzone już od dłuższego czasu i jest 
wstępna akceptacja przejęcia drogi przez 
gminę Nowogard. Na remont drogi istnie-
je również projekt i kosztorys aczkolwiek 
ten ostatni już się zdezaktualizował dlate-
go burmistrz jeszcze dziś (tj. 12 grudnia) 
złoży wniosek do Przewodniczącej Rady 
Miejskiej o zwołanie w terminie 7 dni 
Sesji Rady Miejskiej w celu przekazania 
na aktualizację kosztorysu kwoty 1850 zł 
co pozwoli na podjęcie dalszych działań 
mających na celu przejęcie, pozyskanie 
dofinansowania i wyremontowanie drogi 
w Świerczewie.

Szanowni Mieszkańcy
W związku z trudną sytuacją w kraju mam na szcze-
gólnej uwadze zapewnienie Państwu wsparcia 
w pozyskaniu dodatków do ogrzewania w obec-
nym sezonie zimowym.
W ostatnim czasie realizowaliśmy przyjmowanie 
wniosków na dofinansowanie do zakupu:
- węgla, peletu drzewnego lub innego rodzaju bio-
masy, z wyłączeniem drewna kawałkowego- koszt 
dofinansowania to 3.000 złotych
- oleju opałowego- koszt dofinansowania to 2.000 
złotych
- drewna kawałkowego- koszt dofinansowania to 
1.000 złotych
- w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest ko-
cioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG - koszt 
dofinansowania to 500 złotych
Obecnie uruchamiamy również możliwość składa-
nia wniosków o dodatek elektryczny. Wnioski moż-
na składać do dnia 1 lutego 2023 r.
Szanowni Państwo dodatek elektryczny przysłu-
guje gospodarstwom domowym, których źródłem 
ogrzewania są: pompa ciepła, podgrzewacz, na-
grzewnica lub bojler, zasilane energią elektryczną 
pochodzącą od dostawcy prądu. Nie przysługuje 
natomiast gospodarstwom, czerpiącym własny 
prąd z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

W przypadku, gdy zużycie 
w 2021 roku nie przekracza-
ło 5 MWh, kwota dodatku 
wynosi 1000 zł, w przypadku 
wyższego zużycia kwota do-
datku wzrasta do 1500 zł.
Kolejnym warunkiem ko-
niecznym do otrzymania do-
datku jest zgłoszenie źródła 
ogrzewania do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków (CEEB).
Wypełniony i podpisany wniosek składać można od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30 
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie przy ulicy pl. 
Wolności 1 w Biurze Obsługi Interesantów (parter) 
u Pani Anety Labochy lub Pani Iwony Tomkowicz. 
Tam też uzyskacie Państwo pomoc i niezbędne in-
formacje. W razie pytań proszę o kontakt telefo-
niczny pod nr 91 39 26 200 lub 91 39 26 214. 
Wnioski mogą być również składane za pośrednic-
twem platformy ePUAP na adres /mopstar/skryt-
ka, listownie (poprzez nadanie w placówce pocz-
towej).
Serdecznie zachęcam do składania wniosków

Z wyrazami szacunku
Robert Czapla

Burmistrz Nowogardu
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 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał 
umowę na dostawę sprzętu komputerowego w 
ramach programu Granty PPGR – Wsparcie dzieci 
i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cy-
frowym co pozwoli na dostarczenie przez wykonaw-
cę sprzętu a następnie przekazanie 600 laptopów 
dzieciom z terenu naszej gminy.
 Powyższy przetarg został ogłoszony 7 paździer-
nika br, jednak ze względu na to, że postępowanie 
musiało być postępowaniem unijnym (ze względu 
na wartość zamówienia) spowodowało jego wydłu-
żenie aż do 5 grudnia kiedy to minął czas związany 
z ewentualnymi odwołaniami oferentów.
 Granty PPGR to program skierowany do dzieci 
i wnuków byłych pracowników Państwowych Go-
spodarstw Rolnych, którego celem jest wyelimi-
nowanie ograniczeń w zakresie dostępu do sprzę-

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał 
umowę na dostawę sprzętu komputerowego

w ramach programu Granty PPGR

 W trosce o organizacje pozarządowe 
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla 
ogłasza większość otwartych kon-
kursów ofert na 2023 rok. Zgodnie 
z potrzebami organizacji, konkursy 
ogłaszane są wcześniej. To dobra wia-
domość bowiem w Gminie Nowogard 
jest blisko 60 organizacji pozarządo-
wych, które mogą starać się o wsparcie 
finansowe. Serdecznie zapraszamy orga-
nizacje do współpracy i składania ofert na 
realizację zadań w zakresie: wspierania inicjatyw 
społecznych, opieki społecznej, ochrony zdrowia, 
wsparcia emerytów i rencistów oraz zajęć dla dzieci 
i młodzieży.

Burmistrz ogłosił konkursy
dla organizacji pozarządowych

Podpisane przez Burmistrza Roberta Czaplę 
otwarte konkursy ofert opublikowane zo-

stały na stronie BIP Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie w zakładce : Otwarte 
konkursy ofert/Ogłoszenia konkursów 
2023.
 Zapraszamy do zapoznania się 

z otwartymi konkursami ofert na 2023 
rok.

 Zapraszamy organizacje pozarządo-
we do zgłaszania kandydatów na członków 

komisji konkursowej do oceny wniosków w ramach 
otwartych konkursów ofert na 2023 rok.

Kierownik WRLFKiS
Jarosław Soborski

tu komputerowego 
dzieci z rodzin pope-
geerowskich. Dostęp 
do nowoczesnego 
sprzętu komputero-
wego pozwoli także 
na efektywniejsze 
korzystanie z zajęć 
podczas ewentualnej 
nauki zdalnej.
 Będzie to kolejne 
cenne wsparcie no-
wogadzkiej młodzieży bowiem w maju i wrześniu 
2020 roku burmistrz przkazał w sumie 185 laptopów 
służących do nauki zdalnej.
Przekazanie laptopów rozpoczęło się 16 grudnia br.
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 99 urodziny obchodziła 6 grudnia mieszkająca 
w podnowogardzkim Brzozowie Pani Regina Para-
dowska. Z tej okazji odwiedził ją burmistrz Robert 
Czapla, wręczając bukiet kwiatów oraz kosz z drob-
nymi upominkami. Wciąż ciesząca się niezłym zdro-
wiem i poczuciem humoru dostojna solenizantka 
znalazła czas na rozmowę z nim, opowiadając o tym, 

Mieszkanka Brzozowa przeżyła prawie wiek

jak za jej życia zmieniał się świat, a także, że docho-
wała się w ciągu niemal wieku pięciorga dzieci, szes-
naściorga wnucząt, 25 prawnucząt, a także jednego 
praprawnuka. Burmistrz R. Czapla oczywiście życzył 
Pani Reginie szczęścia oraz zdrowia i zapewnił, że 
odwiedzi Ją ponownie za rok, w Jej setne urodziny.

Paweł Botarski

 W niedzielę 11 grudnia br. w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Nowogardzie odbył się Jarmark Bożo-
narodzeniowy Kół Gospodyń Wiejskich. Celem tego 
wydarzenia była promocja i prezentacja oferty Kół 
Gospodyń Wiejskich wśród nowogardzkiej społecz-
ności, okazją do poznania się i integracji.
 W Jarmarku wzięły udział koła z: Jarchlina, Kar-
ska. Ostrzycy, Słajsina Wierzbięcina, Wojcieszyna 
i Wyszomierza.
 W trakcie jarmarku odbył się konkurs, w którym 
można było wygrać bony o wartości 500 zł, ufundo-
wane przez Gminę Nowogard za:
1. Nagroda za najładniejszą prezentację stoiska – 
zwyciężyło Koło z Ostrzycy.

Jarmark Bożonarodzeniowy
Kół Gospodyń Wiejskich

2. Nagroda za najładniejszą ozdobę świąteczną – 
zwyciężyło Koło z Ostrzycy.
3. Nagroda za najładniej podaną potrawę świątecz-
ną - zwyciężyło Koło z Wierzbięcina.
 Organizatorem wydarzenia było Nowogardzie 
Forum Organizacji Pozarządowych wraz z Miejską 
Biblioteką Publiczną.
 Partnerami imprezy byli Gmina Nowogard oraz 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczeci-
nie.

Jarosław Soborski
Kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego,

Funduszy, Kultury i Sportu
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 12 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe, zor-
ganizowane przez Stowarzyszenie Kobiet z proble-
mami onkologicznymi „Lila-Róż” w Nowogardzie. 
Uczestniczyły w nim oczywiście członkinie Stowa-
rzyszenia, ale też zaproszeni goście, czyli między in-
nymi burmistrz Nowogardu Robert Czapla, dyrektor 
nowogardzkiego szpitala Kazimierz Lembas oraz ks. 
Grzegorz Legutko – proboszcz parafii pw. WNMP w 
Nowogardzie. Przy dzieleniu się opłatkiem życzono 
sobie przede wszystkim zdrowia, a wszystkie panie 
z „Lila-Róż” otrzymały od w prezencie od burmi-
strza Roberta Czapli wydane przez Urząd Miejski w 
Nowogardzie kalendarze ścienne na rok 2023. Nie 
brakło też oczywiście poczęstunku, złożonego z tra-
dycyjnych dań przygotowanych własnoręcznie przez 
gospodynie spotkania.
 Celem stowarzyszenia „Lila-Róż” jest wspieranie 
kobiet z problemami onkologicznymi, prowadzenie 
rehabilitacji fizycznej i psychicznej, ułatwienie po-

Wigilia w Stowarzyszeniu Lila - Róż

wrotu do aktywnego życia, włączanie się do akcji na 
rzecz wczesnego wykrywania i leczenia chorób on-
kologicznych, współpraca z władzami i podejmowa-
nie wielu innych działań.

Paweł Botarski

KOMUNIKAT
Urząd Miejski w Nowogardzie jak co roku w sezonie zimowym pragnie przypomnieć, że zgodnie usta-
wą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 
późniejszymi zmianami) – to właściciel nieruchomości ma obowiązek usunięcia śniegu i zlodowaciałej 
warstwy z chodników, które przylegają bezpośrednio do ogrodzenia posesji, nawet gdy chodnik do nich 
nie należy.
Konieczne jest również usuwanie śniegu spod bramy wjazdowej, z połaci dachu domu, garażu, budyn-
ku gospodarczego znajdujących się na działce, a także strącanie zwisających sopli lodu.
Niedochowanie tego obowiązku może narazić właściciela nieruchomości przyległej do chodnika na 
roszczenia odszkodowawcze osoby, która by uległa wypadkowi na nieodśnieżonym chodniku.

Adam Aniuksztys
Wydział GKMiOŚ Urzędu Miejskiego

w Nowogardzie
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 W imieniu mieszkańców gminy Nowogard bur-
mistrz Robert Czapla oraz dyrektor biblioteki Aneta 
Wysoszyńska odebrali bezcenne pamiątki po zwią-
zanym przez długie lata z naszym miastem byłym 
mistrzu kolarstwa Rajmundzie Zielińskim. Orzeka-
zane przez jego rodzinę puchary, medale, dyplomy, 
zdjęcia, kolarskie trykoty, kroniki, a nawet koronę 
dla Króla Kolarstwa przywiózł do Nowogardu prezes 
Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej - Stanisław 
Kopeć, a w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich 
Olimpijczyków urządzona została ekspozycja, którą 
obejrzeć mogli wszyscy uczniowie. W przyszłości 
całą kolekcja memorabiliów po wybitnym sportow-
cy trafić ma do bibliotecznej izby pamięci. Już wia-
domo, że będzie na co popatrzeć.
 Rajmund Zieliński (ur. 9 listopada 1940 w Toru-
niu, zm. 15 sierpnia 2022 w Nowogardzie) parał 
się kolarstwem szosowym i torowym. Był między 
innymi triumfatorem Tour de Pologne (1964), olim-
pijczykiem z Tokio 1964 i Meksyku 1968, czwartym 
średniodystansowiec torowych MŚ w Brnie (1969). 
14 maja 1965 roku jako pierwszy Polak wygrał etap 
jazdy indywidualnej na czas (54 km) w Wyścigu Po-
koju, a w 1967 roku wygrał wyścig Szlakiem Grodów 
Piastowskich.

Paweł Botarski

Memorabilia po królu kolarstwa
już w Nowogardzie

 Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Nowogard Święta Bożego Narodze-
nia oraz nadchodzący Nowy Rok 2023 to magiczny czas, czas spokoju, har-
monii, przybywania w rodzinnym gronie.
 W tym, że niezwykłym czasie zapraszam wszystkich mieszkańców mia-
sta i gminy Nowogard do uczestnictwa w IX Edycji Konkursu na Najład-
niejszą Aranżację Świąteczną 2022 r. Konkurs ma na celu kultywowanie 
rodzinnych tradycji Bożonarodzeniowych, a także podniesienie atrakcyj-
ności naszej gminy poprzez tworzenie oryginalnych i ciekawych aranżacji. 
Udekorujmy nasze domy, balkony, okna, witryny sklepowe i przystąpmy do 
konkursu! Niech świąteczne iluminacje ozdobią nasze najbliższe otoczenie 
a kolorowy błysk światełek pozwoli zatrzymać świąteczne chwile na dłuższy czas. Najbardziej atrakcyj-
ne aranżacje zostaną zauważone i nagrodzone.

Zgłoszenia można składać do 31 grudnia 2022 r.
Gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców naszej gminy do udziału w konkursie.

Szczegóły w regulaminie konkursu.
Burmistrz Nowogardu

Robert Czapla

Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza
do udziału w konkursie na

Najładniejszą Aranżację Świąteczną 2022 r.
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Użyteczne dla ukraińców
Корисно для українців

Песель, Довірений профіль, mObywatel

Усім привіт! Якщо з Песелем (PESEL) все ясно і вже, 
мабуть, кожен його має, то з Довіреним профілем 

(Profil zaufany) і Емобивателем (mObywatel) 
є трохи плутанина. Не зовсім зрозуміло для 
чого вони потрібні і не зовсім зрозуміло як їх 
встановити. Я стикаюся з цими запитаннями 
кожного дня і тому вирішила написати про них 
коротко і ясно.

Песель PESEL
Песель це як наш ідентифікаційний код. 
Дається один раз і на все життя. Раніше Песель 
було не так просто отримати. Потрібно було 
мати мельдунок (по-нашому прописка), 
офіційне працевлаштування, карту побиту 
і тд. Для біженців (так, кожен хто приїхав 
до Польщі після 24 лютого 2022 вважається 
біженцем) зробили виняток, нам дають Песель 
(зі статусом УКР/ status UKR) без будь яких 

довідок. Дві речі, які необхідні для Песеля — це 
паспорт (може бути навіть український, якщо немає 
закордонного) і фото спеціальне для Песеля. Для 

дитини, якщо ще немає паспорта, 
підійде свідоцтво про народження 
і фото.
Якщо у Вас вже раніше був Песель, 
але Ви приїхали до Польщі після 24 
лютого, втікаючи від війни, то Вам 
також можуть надати статус УКР 
(типу статус біженця, але в Польщі 
він ні до чого не зобов’язує, а 
лише дає ряд привілеїв). Песель зі 
статусом УКР дає право перебувати 
українцям легально на території 
Польщі протягом 18 місяців з дня 
24 лютого 2022 року, дає право 
на безкоштовну медицину, освіту, 
різні види соціальної допомоги і 
звичайно право на працю. Такої 

великої кількості привілеїв для біженців з України 
не дає жодна інша країна. За що ми Польщі 
безмежно вдячні.

Довірений профіль Profil zaufany
В Польщі існує електронна платформа ePUAP 
(Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicz-
nej), яка в онлайн-режимі дозволяє взаємодіяти 
громадянам з державними органами і для цього 

PESEL, Profil Zaufany i mObywatel
Witam wszystkich ponownie! Jeśli z PESEL-em wszyst-
ko jest jasne i chyba wszyscy już go mają, to jest trochę 
zamieszania z Profilem Zaufanym i mObywatelem. Nie 
jest do końca jasne, dlacze-
go są potrzebne i nie jest 
do końca jasne, jak je zain-
stalować. Z tymi pytaniami 
mam do czynienia na co 
dzień, dlatego postanowi-
łam napisać o nich krótko 
i precyzyjnie.

PESEL
PESEL jest jak ukraiński kod 
identyfikacyjny. Jest nada-
ny raz na całe życie. Wcze-
śniej nie było tak łatwo od-
zyskać PESEL. Trzeba było 
mieć meldunek, umowę 
o pracę, kartę pobytu itp. 
Wyjątek zrobiono dla uchodźców (tak, za uchodźcę 
uważa się każdego, kto przyjechał do Polski po 24 lu-
tego 2022 r.), PESEL (ze statusem UKR) otrzymujemy 
teraz bez żadnych dokumentów. Do 
nadania numeru PESEL potrzebne 
są dwie rzeczy: paszport i specjal-
ne zdjęcie do PESELa. W przypadku 
dziecka, jeśli nie ma jeszcze paszpor-
tu, wystarczy akt urodzenia i zdjęcie. 
Jeśli miałeś już wcześniej PESEL, ale 
przyjechałeś do Polski po 24 lutego 
uciekając przed wojną, to również mo-
żesz otrzymać status UKR (jak status 
uchodźcy, ale w Polsce on do niczego 
nie zobowiązuje, a jedynie daje sze-
reg przywilejów). PESEL ze statusem 
UKR daje Ukraińcom prawo legalnego 
pobytu w Polsce przez 18 miesięcy od 
24 lutego 2022 r., daje prawo do bez-
płatnej opieki zdrowotnej, edukacji, 
różnego rodzaju pomocy społecznej i oczywiście pra-
wo do pracy. Żaden inny kraj nie zapewnia tak dużej 
liczby przywilejów uchodźcom z Ukrainy. Za co jeste-
śmy niezmiernie wdzięczni Polsce.

Profil Zaufany
W Polsce istnieje elektroniczna platforma ePUAP (Elek-
troniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), 
która w trybie online umożliwia obywatelom interak-
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не потрібно безпосередньо йти в держустанову. 
На цій платформі кожен, хто має номер Песель 
може створити свій профіль, такзваний Довірений 
профіль. Нам — українцям-біженцям цей профіль 
автоматично створюють працівниуи Уженду при 
наданні Песелю (якщо ви в бланку вказали Вашу 

електронну адресу і номер телефону).
Отже, нам не потрібно реєструвати 
Довірений профіль, а лише в ньом 
залогуватися. І з цим виникає найбільше 
проблем, бо ніхто не пам’ятає ані логіну, 
ані паролю. Пояснюю, логін написаний 
на другій сторінці Песеля, яку Вам мали 
надати разом з Песелем, у пункті “Назва 
коористувача”, а пароль був тимчасовим і він 
мав прийти Вам смс-кою на телефон. Тому 
при логуванні краще одразу натиснути, що 
ви “забули пароль”, ввести емейл адресу, 
номер Песеля і Вам на пошту прийде 
повідомоення з посиланням, переходячи 
за яким, Вам потрібно буде придумати 
новий пароль. Далі Вам ще прийде 

повідомення на номер із кодом-підтвердженням і 
це все. Головне, запишіть собі десь чіто Ваш логін і 
пароль, щоб не забути, бо це дуже важливо.

Емобиватель mObywatel
А важливо мати дані для Довіреного профіля тому, 
що під час входу до емобивателя, Вам необхідно 
буде підтвердити свою особисість за допомогою 
Довіреного профіля. Інакше ви не зможете 
користуватися цим додатком. А тепер розповідаю, 
що це за додаток і для чого він потрібний. 
Емобиватель - це як наша ДІЯ, додаток в якому 
містяться документи, що підверджують особу, в 
електронному вигляді.
Цей додаток є вкрай необхідний українцям, тому 
що дозволяє їм виїжджати з Польщі і повертатися 
сюди без візи. (Кожен громадянин України може 
перебувати в зоні шенген протяом 90 днів на 
півроку. Якщо Ви хочете перебувати довше, то 
потрібно зробити візу). Але біженці з України, які 
перебувають в Польщі, мають привілеї. Виїхавши з 
Польщі навіть, якщо Ви були тут більше ніж 90 дів, 
і повертаючись назад до Польщі, Вам не потрібна 
буде жодна віза. Ви можете лише показати 
додаток емобиваеть на телефні і Вас без проблем 
пропустить пограничник.
Вважаю ці три речі найважливішими для українців, 
які зараз проживають в Польщі. Сподіваюся ця 
стаття була корисною для Вас і Ви зрозуміли навіщо 
нам це все потрібно. Але, звчайно, якщо у когось 
виникнуть труднощі чи запитання, то Ви знаєте де 
мене знайти (Плац Вольнощі 1, кабінет 205). Я з 
радістю допоможу кожному. До нових зустрічей!

Христина Радковська,
уповноважена особа мера міста у спр.

польсько-українських

cję z organami państwowymi i nie wymaga w tym celu 
udawania się bezpośrednio do instytucji państwowej. 
Na tej platformie każdy, kto posiada numer PESEL, 
może założyć własny profil, tzw. Profil Zaufany. Dla nas 
- ukraińskich uchodźców profil ten jest tworzony przez 
pracowników Urzędu podczas nadania numeru PESEL 
(jeśli podałeś swój adres e-mail 
i numer telefonu w formularzu).
Nie musimy zatem rejestrować 
Profilu zaufanego, a jedynie 
się do niego zalogować. I to 
sprawia najwięcej problemów, 
bo nikt nie pamięta ani loginu, 
ani hasła. Wyjaśniam, że login 
jest wpisany na drugiej stronie 
PESEL, który dostaliśmy razem 
z PESELem, w pozycji „Nazwa 
użytkownika”, a hasło było tym-
czasowe i powinno było zostać 
wysłane na numer telefonu 
przez sms. Dlatego logując się, 
lepiej od razu kliknąć, że nie 
pamiętasz hasła, podać swój adres e-mail, numer PE-
SEL, a otrzymasz na swoją skrzynkę powiadomienie 
z linkiem, pod którym będziesz mógł wymyślić nowe 
hasło. Następnie otrzymasz wiadomość na numer 
z kodem potwierdzającym. Najważniejsze jest zapisać 
sobie swój login i hasło, żeby ich nie zapomnieć.

mObywatel
I te dane do Profilu zaufanego są ważne, ponieważ lo-
gując się do aplikacji mObywatel, będziesz musiał po-
twierdzić swoją tożsamość za pomocą Profilu Zaufane-
go. W przeciwnym razie nie będziesz mógł korzystać 
z tej aplikacji. A teraz opowiem, co to jest za aplika-
cja i dla czego ona jest potrzebna. mObywatel jest jak 
ukraińska DIIA, aplikacja zawierająca dokumenty po-
twierdzające tożsamość w formie elektronicznej.
Ta aplikacja jest niezbędną dla Ukraińców, ponieważ 
pozwala im wyjechać z Polski i wrócić bez wizy. (Każdy 
obywatel Ukrainy może przebywać w strefie Schen-
gen przez 90 dni w ciągu 6 miesięcy. Jeśli chcą zostać 
dłużej, to muszą uzyskać wizę). Ale uchodźcy z Ukra-
iny, którzy są w Polsce, mają przywileje. Wyjeżdżając 
z Polski, nawet jeśli przebywali tu dłużej niż 90 dni, 
i jadąc do Polski z powrotem, nie będą potrzebować 
żadnej wizy. Wystarczy, że pokażą w telefonie aplikację 
mObywatel i straż graniczna przepuści bez problemu.
Te trzy rzeczy uważam za najważniejsze dla Ukraińców 
mieszkających obecnie w Polsce. Mam nadzieję, że ten 
artykuł był dla Państwa użytecznym. A jeżeli macie ja-
kieś pytania lub trudności, to jestem do dyspozycji pod 
adresem Plac Wolności 1, pokój 205. Z przyjemnością 
pomogę każdemu. Do zobaczenia w następnym arty-
kule!

Krystyna Radkovska
pełnomocnik Burmistrza ds polsko-ukrainskich
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 W piątek, 2 grudnia br., odbyło 
się oficjalne spotkanie, na którym 
Burmistrz Robert Czapla wręczył 
stypendium sportowe sześciu 
sportowcom z gminy Nowogard, 
którzy na arenie sportowej ogól-
nopolskiej, jak i na ogólnoświato-
wej, osiągnęli w swych dyscypli-
nach najlepsze wyniki.
 Stypendiami Burmistrza na-
grodzono:
1. Nadia Białowąs (15 lat) – człon-
kini Klubu Berserkers Team No-
wogard – od 8 lat. W roku 2021 
zajęła 3 miejsce w Pucharze Polski 
w Jiu Jitsu, 2 miejsce w Grand Prix 
Europy oraz 1 miejsce w Mistrzo-
stwach Polski.
2. Filip Podgórski (14 lat) – czło-
nek LKK „Chrabąszcze” Nowogard. 
Mistrz Polski szkółek kolarskich 
w kolarstwie szosowym oraz Vice 
Mistrz Polski szkółek kolarskich 
w w jeździe indywidualnej na czas.
3. Hubert Grygowski (18 lat) – 
członek UKS Copernicus Toruń. 

Najlepsi nowogardzcy sportowcy otrzymali 
stypendia Burmistrza Nowogardu

W 2021 r. zajął 3 miejsce w Mi-
strzostwach Polski Juniorów na 
torze (wyścig drużynowy) oraz 
3 miejsce w Pucharze Świata – 2 
etap w Szwajcarii. 
4. Ewa Bańkowska (38 lat) - człon-
kini Klubu NTS Spectrum Bike No-
wogard. W 2021 r. złoty medal 
na ME w jeździe indywidualnej 
na czas (kolarstwo tandemowe). 
2 miejsce w jeździe drużynowej 
w ME w kolartwie tandemowym. 
3 miejsce MŚ w jeździe indywidu-
alnej na czas (kolarstwo tandemo-
we).
5. Nikola Wielowska (20 lat) 
- członkini Klubu Kolarskiego 
Ziemia Darłowska w Darłowie. 
Zdobywa medale zarówno w ko-
larstwie szosowym, jak i toro-
wym. W obecnym sezonie zmie-
niła kategorie na Elitę. W 2021 r. 
zdobyła m.in.: Złoto Pucharu Pol-
ski i srebro Pucharu świata.
6. Krzysztof Skryplonek (46 lat). 
Członek Klubu LKS Pomorzanin 

Nowogard. Wieloletni mistrz 
świata i Europy w kulturystyce. 
W 2021 r. odniósł zwycięstwo 
w Międzynarodowym Konkursie 
Arnold Classik Sport Festiwal – 
ranga światowa.
Wszystkim stypendystom gratulu-
jemy i trzymamy kciuki za kolejne 
sukcesy.
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Mikołajki w przedszkolach
 6 grudnia burmistrz Robert Czapla wraz ze Świętym MIkołajem odwiedził gminne przedszkola. Wizyta 
gości w tym przedświątecznym czasie sprawiła dzieciom dużo radości bowiem dzieci od kilku dni z niecier-
pliwością czekały na tego niezwykłego gościa.  Święty Mikołaj obdarował wszystkie dzieci niespodzianką 
mikołajową. 

Andrzej Sawicki
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 6 grudnia,w dniu Świętego Mikołaja o godz. 
16.00, burmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz 
z licznie zgromadzonymi dziećmi i ich rodzicami, 
uruchomił oświetlenie choinki, która została usta-
wiona na Placu Wolności.
 Nie zabrakło tradycyjnego „odliczania” aby punk-
tualnie o czasie choinka zabłysła wyjątkowym bla-
skiem i wyczarowała prawdziwie świąteczną atmos-
ferę. 

UROCZYSTE ROZŚWIETLENIE CHOINKI
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Porządki w gminie Nowogard
 Od blisko 12 lat z inicjatywy Burmistrza Nowogar-
du Roberta Czapli trwa porządkowanie naszej gminy. 
W pracach tych uczestniczą osoby skierowane przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz osoby skazane 
wyrokiem sądu za drobne przewinienia. Burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla umożliwił także najem-
com lokali mieszkalnych posiadających zadłużenie, 
spłatę długu w formie świadczenia rzeczowego. 
Z tej możliwości skorzystali mieszkańcy którzy wy-

konują prace porządkowe na terenie miasta i gminy. 
Osoby te sprzątały i odśnieżały ulice, odchwaszczały 
chodniki, likwidowały dzikie wysypiska śmieci oraz 
zacierały szpecące napisy na elewacjach budynków. 
Dzięki Burmistrzowi Robertowi Czapli każdego dnia 
widać grupy osób pracujących na naszych ulicach 
przyczyniających się do podnoszenia estetyki nasze-
go miasta i gminy.

Usuwanie dzikiego wysypiska z zieleńców na ul. Księcia Racibora

Grabienie liści i porządki - plac Ofiar Katynia

Porządki na ścieżce pieszo-rowerowej przy murach obronnych
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 11 grudnia odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 
Miejsko - Gminnego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 36 w 
Nowogardzie, w trakcie którego podsumowano jego działalność za 
rok 2022. Zorganizowane w SP 3 zebranie otworzył prezes koła Ma-
riusz Bedyński, później przedstawione zostały m.in. sprawozdania 
Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Rzecznika Dyscyplinarnego 
Koła oraz raport z pracy Społecznej Straży Rybackiej, który zaprezentował zaproszony na zgromadzenie Komendant SSR w 
Goleniowie Jacek Twardy. Wszystkie te sprawozdanie rowniez zostały zatwierdzone przez zgromadzonych na sali. M. Bedyński 
przedstawił również plan pracy koła i preliminarz imprez wędkarskich na 2023 r., wręczono też tytuł Wędkarz Roku 2022. Bez-
apelacyjnie został nim Łukasz Szpyra, który z rąk prezesa koła otrzymał pamiątkową plakietę oraz bon upominkowy.
 Później, podczas luźniejszej dyskusji, w której brał udział między innymi zastępca burmistrza Nowogardu Roberta Czapli 
Bogdan Jaroszewicz, poruszane były sprawy, które bardzo wędkarzy nurtują, związane choćby z budową slipu do wodowania 
łodzi na Jeziorze Nowogardzkim. B. Jaroszewicz zapowiedział, że władze gminy będą starać się o znalezienie środków zewnętrz-
nych na realizację tego typu inwestycji.

Paweł Botarski

Walne zgromadzenie
nowogardzkich wędkarzy
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Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać 
w następujących punktach: Urząd Miejski w Nowogardzie - 
Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; 
Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd 
Pracy w Nowogardzie, pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny 
Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7; 
Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, 
ul. Wojska Polskiego 3; Handel Art.-Spożywczo-Przemysłowe 
Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka 
Publiczna, pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO BP 
S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef 
Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – 
sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep „Banan”, ul. Boh. Warszawy 
103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. 
Warszawy 44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17; Apteka 
„ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14; „Pracownia Optyczna” 
Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”, 
ul. Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a; 
Market „Polo”, ul. 700-lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; 
PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; Sklep Spożywczy, ul. Armii 

Krajowej 51; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; 
Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, 
ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny, ul. Zamkowa 7; Sklep 
„PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo- -przemysłowy 
„SANDRA”, ul. Leśna 6c; Sklep spożywczy Emilia Biegajło, ul. Gen 
Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42; ENTER Laptop 
Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska 
ul. Bema 58, Salon fryzjerski M. Kouhan, ul. 700-lecia 27B. 
FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski 
Nowogard, pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety 
Janusz Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego 20; Komisariat 
Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep 
Spożywczo-Monopolowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-
Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; Artykuły Spożywczo-
Przemysłowe Edmund Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; 
Pasmanteria „OLEŃKA”, ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS ul. Kościuszki 
36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6; „T.K.K. „MODA” 
ul. Bankowa; Sprzedaż Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; 
ASPROD ul. 700-lecia 26a; Sklep ABC ul. Wojska Polskiego 59/A, 
„U NATALII” ul. Zamkowa 4
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www.nowogard.pl

AKTUALNOŚCI * PRZETARGI * INFORMACJE * ZDJĘCIA
Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206

Wydawca: GMINA NOWOGARD

Nakład: 2500 egz.

Adres: Redakcja „Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe”

72-200 Nowogard, pl. Wolności 1

tel. 91 39 26 200

Redaktor wydania: Andrzej Sawicki

Kontakt: sekretariat@nowogard.pl

Strona www.nowogard.pl

Skład i druk: Digital Art Studio  www.digitalartstudio.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów 

oraz zmiany tytułów.


