
Szanowni Państwo, 
oddajemy pierwszy w 2021 roku ale to już  kolejny 11-sty, numer kwartalnika Wieści z gminy Białogard. Nie jest łatwo funkcjonować w tym  

niestety, nadal trudnym dla nas wszystkich czasie, aczkolwiek przyzwyczajamy się do tej, mimo wszystko, niezwykłej sytuacji.
Wiele zmian w prawie polskim, wiele nowych wyzwań dla administracji, przedsiębiorców, oświaty, kultury, zdrowia, dla nas samych.  

Czy podołamy ? Na pewno. Wypatrując wiosny, patrzymy z nadzieją w nadchodzący czas. Czekamy na wzrost temperatury, łapiemy każdy promyk 
słońca i uśmiechamy się. I właśnie o to chodzi by ten  niepozornie błahy gest  stał się dla nas przewodnim celem do zjednania sobie życzliwych ludzi. 
Bądźmy dla siebie mili, obdarujmy uśmiechem przechodnia, życzmy mu dobrego dnia i rozsiewajmy  dobroć wokół siebie. Niech to będzie receptą  
na oczekiwanie powrotu do „normalności”. Interesującej lektury i  zdrowia, które pozwoli przetrwać w szczęściu i zadowoleniu przez kolejne dni. 
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Wielkanoc 
to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie 
i z tej okazji, choć w  wyjątkowo trudnym czasie,  

życzymy Państwu aby te Święta wniosły do Waszych serc  
nadzieję, spokój, wiosenną radość i pogodę ducha.

GRANTY SOŁECKIE 2021
W dniu 12 marca 2021 roku zakończył się nabór wniosków w ramach 

Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty 
2021”. Sołtysi z terenu Gminy Białogard aktywnie włączyli się o apliko-
wanie środków na swoje inicjatywy lokalne. Łącznie złożono 7 wniosków:
• Sołectwo Redlino – „Wiata dla Redlina”;
• Sołectwo Rarwino - „Aktywni razem – siłownia w Rarwinie”;
• Sołectwo Podwilcze – „ Ćwiczymy aktywnie na świeżym powietrzu”;
• Sołectwo Kościernica” – „ Kącik muzyczny”;
• Sołectwo Byszyno – „Razem z mieszkańcami – polbruk na placu za-

baw”;
• Sołectwo Nosówko – „Wiata przyjaźni”;
• Sołectwo Lulewice – „Aktywny start w przyszłość – Siłownia w Lule-

wicach”.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu Marszałka Województwa Zachod-

niopomorskiego „Granty Sołeckie 2021” w konkursie wyłonionych zo-
stanie 180 gmin (laureatów konkursu), przy czym z danej gminy wyło-
nionych może być maksymalnie 2 laureatów (sołectwa). 

Nagrodą w konkursie  jest możliwość otrzymania pomocy finanso-
wej na poziomie 10.000 zł na sfinansowanie  zgłoszonego do realizacji 
projektu. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 
2021 roku.  

(G.W.)
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ŚWIATŁOWÓD W GMINIE BIAŁOGARD
Dzięki współfinanso-

wanemu ze środków Unii 
Europejskiej projektowi re-
alizowanemu w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa nr 1 „Po-
wszechny dostęp do szyb-
kiego Internetu”, również na 
terenie naszej gminy wybu-
dowana zostanie sieć szero-
kopasmowa, do której pod-
łączone zostaną jednostki 
publiczne oraz gospodar-
stwa domowe. Termin reali-
zacji całego projektu upłynie 
z dniem 07.05.2022r.

W  ramach tego przedsię-
wzięcia wybudowana zosta-
nie infrastruktura w postaci 
sieci światłowodowej wraz 
ze wszystkimi niezbędnymi 
urządzeniami. Powszechny 
dostęp do sieci Internetu 
światłowodowego pozwoli 
na zwiększenie możliwo-
ści rozwoju mieszkańców 
i  przedsiębiorców z  terenu 
Gminy Białogard. Należy 
również podkreślić, że In-
ternet światłowodowy, to 
doskonałe rozwiązanie dla 
wszystkich, którzy cenią so-
bie szybki i  stabilny dostęp 

do sieci.
To Firma ASTA-NET S.A, 

jako lider w  dostarczaniu 
usług telekomunikacyjnych 
będący na rynku od ponad 
30 lat, wybuduje sieć dostę-
pu do Internetu szerokopa-
smowego. Jest to sprawdzo-
ny dostawca, którego usługi 
obejmują szeroki wachlarz 
starannie wyselekcjono-
wanych i  przygotowanych 
usług, wśród których znaj-
duje się między innymi tele-
wizja cyfrowa.

Generalnym wykonawcą 
prac jest TELEKOM OPTIC 

Sp. z  o. o. zajmujący się 
kompleksową realizacją in-
westycji telekomunikacyj-
nych, planowaniem, projek-
towaniem i  budową sieci 
teletechnicznych i  szeroko-
pasmowych.

Ważne informacje dla 
wszystkich zainteresowa-
nych: koszty doprowadzenia 
światłowodu na terenie na-
szej Gminy leżą w całości po 
stronie ASTA-NET S.A.

Oferta łącza szerokopa-
smowego kierowana jest 
zarówno do klientów indy-
widualnych, jaki i bizneso-

wych.
Dostępność usług obej-

muje Internet, telewizję cy-
frową oraz telefon.

Każdą miejscowość w gmi- 
nie Białogard odwiedzą 
przedstawiciele handlowi, 
którzy pomogą w doborze 
najbardziej odpowiednich 
usług. Rozpowszechnione 
zostaną również ulotki in-
formujące o bieżącej ofercie 
usługodawcy. 

W związku ze stanem epi-
demiologicznym panującym 
w Polce, w trosce o zdrowie 
i  bezpieczeństwo zarówno 

mieszkańców jak i przedsta-
wicieli handlowych, w obec-
nych czasie zrezygnowano 
z organizacji grupowych ze-
brań informacyjnych.

Z  informacji uzyskanych 
od głównego inwestora, 
za planowaną datę zakoń-
czenia inwestycji w  gminie 
Białogard przyjęto marzec 
2022 r.

Zgodnie z  przewidywany-
mi prognozami dostęp do 
Internetu szerokopasmowe-
go ma objąć teren całej gmi-
ny Białogard. 

(K.W.)

POZBYWAMY SIĘ  
AZBESTU

Wojewódzki Fundusz Och- 
rony Środowiska i  Gospo- 
darki Wodnej w  Szczecinie, 
w kwietniu br. planuje ogłosić 
nabór wniosków o  przyzna-
nie dotacji na usuwanie wy-
robów zawierających azbest. 
W  związku z  tym również 
nasza Gmina realizując „Pro-
gram usuwania wyrobów za-
wierających azbest z  terenu 
Gminy Białogard na lata 2010 
– 2032” planuje ubiegać się, 
w imieniu mieszkańców, o do-
tację na ten cel.

W  przypadku otrzyma-
nia środków finansowych 
z  WFOŚiGW przez Gminę 
Białogard, dotacja będzie mo-
gła pokryć do 100% kosztów 
związanych z  demontażem, 
transportem i  utylizacją od-
padów azbestowych. Istnieje 
również możliwość finanso-
wania transportu i  utylizacji 
azbestu, który został zdemon-
towany indywidualnie przez 
właścicieli nieruchomości 
w latach ubiegłych.

Aby ubiegać się o  de-
montaż i  odbiór wyrobów 
azbestowych należy złożyć 
wypełniony wniosek wraz 
z  wymaganymi załącznikami 
w  Urzędzie Gminy Białogard, 
ul. Wileńska 8, lub wysłać 
pocztą na adres: Urząd Gmi-
ny Białogard, ul. Wileńska 8,  
78-200 Białogard.

Wnioski dostępne są:
• na stronie internetowej BIP 

Urzędu Gminy Białogard  
w zakładce: Ochrona Środo-
wiska, Azbest,

• w  Urzędzie Gminy Biało-
gard, ul. Wileńska 8, Wydzia-
le Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska, (po wcześniej-

szym telefonicznym uzgod-
nieniu z  pracownikiem me-
rytorycznym)
WAŻNE INFORMACJE:
Demontaż i odbiór eternitu 

będzie możliwy wyłącznie po 
uzyskaniu na ten cel dotacji 
ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie.

Jeżeli WFOŚiGW przyzna na-
szej Gminie środki, wówczas 
odbioru, transportu i  przeka-
zania do utylizacji wyrobów 
zawierających azbest dokona 
firma wyłoniona w  trybie za-
pytania ofertowego. 

Koszty zakupu i  montażu 
nowego pokrycia dachowego 
ponosi właściciel budynku. 
Gmina nie udziela dofinanso-
wania w tym zakresie.

Demontaż pokryć dacho-
wych z  istniejących obiektów 
budowlanych, zgodnie z  pra-
wem budowlanym, wyma- 
ga zgłoszenia robót budow-
lanych w  Starostwie Powia- 
towym w Białogardzie. Kopię 
zgłoszenia z  zaświadczeniem 
lub adnotacją o braku sprze-
ciwu ze strony Starostwa na-
leży dołączyć do składanego 
wniosku. Przedsiębiorcy mogą 
składać wnioski o  dofinan-
sowanie usuwania azbestu 
bezpośrednio do WFOŚiGW 
w Szczecinie.

UWAGA! Dotychczas złożo-
ne do Urzędu Gminy Biało-
gard wnioski zachowują swo-
ją ważność, nie ma potrzeby 
składania wniosku ponownie.

Więcej informacji można 
uzyskać dzwoniąc na nr tel. 
94  311 02 05 w godzinach 
pracy Urzędu Gminy Biało-
gard.   (M.K-P.)

Program „Czyste Powietrze”
Smog w Polsce, to nie tyl-

ko problem dużych miast 
zakorkowanych samocho-
dami o  mocno rozwiniętej 
infrastrukturze przemysło-
wej, gdzie gęsty dym wy-
dobywa się z  domowych 
kominów. Jest to problem 
globalny. 

W ostatnich latach bardzo 
zmieniła się świadomość 
ludzi na temat ochrony śro-
dowiska, dbałości o  swoje 
otoczenie oraz o powietrze, 
którym oddychamy.

Gmina Białogard, w  tro-
sce o  swoich mieszkańców 
i  jakość powietrza w rejonie 
podjęła rozmowy i  jest na 
etapie negocjowania poro-
zumienia z  Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i  Gospodarki Wod-
nej w  Szczecinie w  sprawie 
współpracy przy realizacji 
Programu „Czyste Powie-
trze”.

Głównym celem tego  pro-
gramu jest poprawa jakości 
powietrza oraz zmniejsze-
nie emisji gazów cieplar-
nianych poprzez wymianę 
starych, przestarzałych 
pieców na nowoczesne źró-
dła ciepła oraz docieplenie 
budynków mieszkalnych, 
co spowoduje mniejsze zu-
życie energii niezbędnej do 
ogrzania budynku.

Program skierowany jest 
do właścicieli lub współwła-
ścicieli jednorodzinnych bu-
dynków mieszkalnych lub 
wydzielonych w budynkach 
jednorodzinnych mieszkań, 
dla których została wyod-
rębniona osobna księga 
wieczysta.

Aby osiągnąć ten cel, 

osoby chętne, kwalifikują-
ce się, będą mogły starać 
się o  dofinansowanie. Do-
tacja może wynosić do 30 
000 zł dla podstawowego 
poziomu dofinansowania  
i 37 000 zł dla podwyższo-
nego poziomu dofinanso-
wania.

Wnioski o  dofinansowa-
nie można składać poprzez:

• aplikację internetową tj. 
Portal Beneficjenta https://
wnioski.wfos.szczecin.pl/ 
(konieczne jest dostar-
czenie podpisanej formy 
papierowej do WFOŚiGW 
w Szczecinie lub można go 
złożyć w  Urzędzie Gminy 
w  celu przekazania wnio-
sku),

• serwis gov.pl https://
www.gov.pl/web/gov/sko-
rzystaj-z-programu-czy-
ste-powietrze (wymagana 
wyłącznie forma elektro-
niczna).

Aby spełnić oczekiwania 
osób ubiegających się o do-
finansowanie w  ramach 
Programu „Czyste Powie-

trze”, w  Urzędzie Gminy 
Białogard uruchomiono 
punkt informacyjny, dzię-
ki któremu można uzyskać 
informacje na temat pro-
gramu, zasad dofinansowa-
nia,  składania i rozliczania 
wniosku.

Program oferuje dofinan-
sowanie wymiany starych 
i  nieefektywnych źródeł 
ciepła na paliwa stałe tzw. 
„kopciuchów” na nowo-
czesne źródła ciepła speł-
niające najwyższe normy. 
W  ramach przedsięwzięcia 
można uzyskać dotację na 
podłączenie do sieci cie-
płowniczej wraz z  przyłą-
czem, kotłownię gazową, 
zakup i  montaż różnego 
rodzaju pompy ciepła, kotła 
na pellet drzewny, kotła ga-
zowego kondensacyjnego, 
kotła olejowego kondensa-
cyjnego, kotła węglowego, 
kotła zgazowującego drew-
no, ogrzewania elektrycz-
nego. Dodatkowo można 
ubiegać się o  pozyskanie 
środków finansowych na 

zadania związane z  ocie-
pleniem ścian, dachu, stro-
podachu, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, zakup 
i montaż wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła, 
zakup i montaż mikroinsta-
lacji fotowoltaicznej oraz na 
wykonanie dokumentacji.

Należy również zazna-
czyć, iż prace modernizacyj-
ne mogą się rozpocząć nie 
wcześniej niż 6 miesięcy 
przed datą złożenia wnio-
sku. Można także starać się 
o dotację na zadania już za-
kończone, pod warunkiem, 
że nie zostały rozpoczęte 
wcześniej niż 6 miesięcy 
przed datą złożenia wnio-
sku o dofinansowanie.

Zaplanowane prace nale-
ży zrealizować w  terminie 
do 30 miesięcy od daty zło-
żenia wniosku o dofinanso-
wanie, lecz nie później niż 
do 30.06.2029 r.   Dotację 
otrzymaną w  ramach Pro-
gramu „Czyste Powietrze” 
można łączyć z  termomo-
dernizacyjną ulgą podat-
kową. W  takim przypadku 
można uzyskać dodatkowe 
korzyści z tytułu obu źródeł 
finansowych.

Szczegółowe informacje 
dotyczące Programu oraz 
tego jak prawidłowo wypeł-
nić wniosek można uzyskać 
na stronie internetowej 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej w Szczeci-
nie  lub dzwoniąc do Urzę-
du Gminy w  Białogardzie 
pod numerem telefonu

94 311 02 04 w  godzi-
nach od 7.30 do 14.30.

(J.G.)

REDAKTOR NACZELNY: Alicja Kubiś
SIEDZIBA REDAKCJI: Urząd Gminy Białogard ul. Wileńska 8,78-200 Białogard
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SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY BIAŁOGARD
Uprzejmie informuję, że 

Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) – dla Gminy Bia-
łogard, prowadzi Zakład 
Wywozu Nieczystości „Ład-
-San” s. c. Krystyna Szwed 
& Tadeusz Szwed.

PSZOK znajduje się w Bia-
łogardzie przy ul. Ustronie 
Miejskie 1 i jest czynny:
• w poniedziałki od 8:00 do 

13:00
• we wtorki od 8:00 do 13:00
• w środy od 8:00 do 18:00
• w  soboty od 10:00 do 

14:00
Właściciele położonych 

na terenie Gminy Białogard 
nieruchomości, którzy zło-
żyli deklaracje o wysokości 

opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
mogą - bez ponoszenia do-
datkowej opłaty dostarczyć 
do PSZOK:  

• zużyty sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny (lodówki, 
pralki, kuchenki, narzędzia, 
komputery, drukarki, itp.),

• meble i  inne odpady 
wielkogabarytowe (urzą-
dzenia sanitarne, duże od-
pady z tworzyw sztucznych, 
metalu, nie mieszczące się                                       
w pojemnikach, itp.),

• tekstylia, odzież, obu-
wie, tworzywa sztuczne, 
szkło i opakowania ze szkła, 
metale i  odpady opakowa-
niowe z metali, papier i tek-
turę,

• zużyte baterie i akumu-
latory,

• przeterminowane leki 
i  chemikalia ( farby, roz-
puszczalniki, oleje odpado-
we, itp.),

• odpady niekwalifikują-
ce się do odpadów medycz-
nych ( igły i strzykawki),

• zużyte opony do samo-
chodów osobowych – do 4 
sztuk,

• odpady ulegające bio-
degradacji ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpa-
dów,

• odpady remontowo-
-budowlane i  rozbiórkowe, 
inne niż niebezpieczne.

Wójt Gminy Białogard
Jacek Smoliński

2021-01-19 2021-05-11 2021-07-20 2021-09-28
2021-02-16 2021-05-25 2021-08-03 2021-10-12
2021-03-16 2021-06-08 2021-08-17 2021-10-26
2021-04-13 2021-06-22 2021-08-31 2021-11-09
2021-04-27 2021-07-06 2021-09-14 2021-12-07

2021-01-26 2021-05-18 2021-08-10 2021-11-02
2021-02-23 2021-06-01 2021-08-24 2021-11-30
2021-03-23 2021-06-15 2021-09-07 2021-12-28
2021-04-06 2021-06-29 2021-09-21
2021-04-20 2021-07-13 2021-10-05
2021-05-04 2021-07-27 2021-10-19

2021-01-26 2021-05-18 2021-08-10 2021-11-04
2021-02-23 2021-06-01 2021-08-24 2021-11-30
2021-03-23 2021-06-15 2021-09-07 2021-12-28
2021-04-06 2021-06-29 2021-09-21
2021-04-20 2021-07-13 2021-10-05
2021-05-05 2021-07-27 2021-10-19

2021-01-05 2021-05-11 2021-08-03 2021-10-26
2021-02-02 2021-05-25 2021-08-17 2021-11-23
2021-03-02 2021-06-08 2021-08-31 2021-12-21
2021-03-30 2021-06-22 2021-09-14
2021-04-13 2021-07-06 2021-09-28
2021-04-27 2021-07-20 2021-10-12

2021-01-12 2021-05-18 2021-08-10 2021-11-16
2021-02-09 2021-06-01 2021-08-24 2021-12-14
2021-03-09 2021-06-15 2021-09-07
2021-04-06 2021-06-29 2021-09-21
2021-04-20 2021-07-13 2021-10-05
2021-05-06 2021-07-27 2021-10-19

2021-01-13 2021-05-05 2021-08-25 2021-12-15
2021-02-10 2021-06-02 2021-09-22
2021-03-10 2021-06-30 2021-10-20
2021-04-07 2021-07-28 2021-11-17

2021-01-27 2021-05-19 2021-09-08 2021-12-29
2021-02-24 2021-06-16 2021-10-06
2021-03-24 2021-07-14 2021-11-03
2021-04-21 2021-08-11 2021-12-01

Białogórzynko, Białogórzyno, Buczek, Dargikowo, Klępino Białogardzkie,  Moczyłki, Nosówko,  
Pomianowo, Pustkowo, Pustkówko, Stajkowo, Zaspy Małe,Żeleźno, Żytelkowo (ŚRODA)

 Buczek, Dargikowo, Klępino Białogardzkie, Moczyłki, Pomianowo, Tarpnowo, Zaspy Małe, Żytelkowo

Leśniki, Lulewice, Lulewiczki, Redlino, Rościno, Trzebiele, Ząbki, Żelimucha

TWORZYWA SZTUCZNE,  MAKULATURA, SZKŁO - Wywóz raz na 4 tygodnie

Kościernica, Laski, Leśniki, Lulewice, Lulewiczki, Pękaninko, Pękanino, Podwilcze, Rarwino, Redlino, 
Rościno, Rychowo, Rychówko, Sińce, Stanomino, Trzebiele, Ząbki, Żelimucha    (ŚRODA)

Harmonogram wywozu odpadów  rok 2021   

   
ODPADY KOMUNALNE

Białogórzynko, Białogórzyno, Kościernica, Nosówko, Pękaninko, Pękanino, Pustkowo, Pustkówko, 
Stajkowo, Żeleźno, Laski, Podwilcze, Rarwino, Rychowo, Rychówko, Sińce, Stanomino

Góry, Kamosowo, Łęczynko, Łęczno, Łęczenko, Nasutowo, Rzyszczewo,  Wygoda, Zagórze, Żabiniec

Byszyno, Czarnowęsy, Dębczyno, Gruszewo, Nawino, Przegonia, Rogowo

2021-01-15 2021-05-07 2021-08-27 2021-12-17
2021-02-12 2021-06-04 2021-09-24
2021-03-12 2021-07-02 2021-10-22
2021-04-09 2021-07-30 2021-11-19

Byszyno, Czarnowęsy, Dębczyno, Góry, Gruszewo, Kamosowo, Łęczynko, Łęczno, Łęczenko, 
Nasutowo, Nawino, Przegonia, Rogowo, Rzyszczewo, Tarpnowo, Wygoda, Zagórze, Żabiniec (PIĄTEK)

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa - 
 opiekuna i gospodarza wsi,  

składam Państwu najserdeczniejsze życzenia, 
 dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, 

sukcesów w działalności sołeckiej.
Serdecznie dziękuję za współpracę,  
za sumienne dbanie o dobro lokalnej 

społeczności we wszystkich dziedzinach życia,  
za troskę wyrażającą się podejmowaniem 

i skutecznym realizowaniem działań 
oraz inicjatyw służących rozwojowi wsi,  
sołectw a tym samym całej naszej gminy.

Wójt Gminy 
Jacek Smoliński

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W  2011 roku – w  60-
tą rocznicę zamordowa-
nia przez komunistyczny 
aparat bezpieczeństwa 
członków Zarządu Głów-
nego Zrzeszenia Wolność 
i  Niezawisłość – 1 marca 
Sejm RP ustanowił Dniem 
Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych”.

Obowiązkiem patriotycz-
nym stało się przywracanie 
pamięci o  zapomnianych 
bohaterach i poszukiwanie 
miejsc pochówku ofiar.

Żołnierze Wyklęci, Żołnie-
rze Niezłomni - byli patrio-
tami. Najlepsze lata swoje-
go życia spędzili w polskich 
więzieniach, torturowani 
i poniżani. Zapłacili za swo-
je przywiązanie do ojczyzny 

najwyższą cenę. To żołnie-
rze podziemia niepodległo-
ściowego, wywodzący się 
z  Armii Krajowej i  Narodo-
wych Sił Zbrojnych. Od roku 
1944 walczyli z  wojskami 
sowieckimi i  komunistycz-
nym aparatem terroru o nie-
podległą Polskę, wierni zło-
żonej przysiędze.

Po wielu latach przywra-
cana jest pamięć o Żołnier-
zach Wyklętych. Powstają 
o  nich wiersze, filmy, pio-
senki, strony internetowe 
np. wilczetropy.ipn.gov.pl/.

Gmina Białogard dwu-
krotnie współorganizo-
wała, w  czasie obchodów 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych, bieg „tropem wil-
czym”. Jednak w  związku 

z zaistniałą sytuacją epide-
miologiczną  Zarząd Funda-
cji Wolność i  Demokracja 
podjął decyzję o  przenie-
sieniu tegorocznej IX edycji 
biegu na dzień 

16 maja 2021 roku. 
Na terenie Gminy Bia-

łogard bieg odbędzie się 
w  miejscowości Biało-
górzyno. Godzina 12:00 
jest godziną rozpoczęcia 
Biegu na dystansie ro-
dzinnym 1963m, wspól-
na dla wszystkich miast. 
Zapisy przyjmowane 
będą od 29.03.2021 r. do 
30.04.2021 r. pod nr. tel. 94 
312 04 54, lub drogą e-ma-
ilową oswiata@gmina-bia-
logard.pl. Ilość miejsc ogra-
niczona.
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Szczepienia
Zarejestruj się na termin 

szczepienia przeciw CO-
VID-19.

Jak można się zarejestro-
wać? Jeżeli jest już Twój 
etap rejestracji, masz 3 
możliwości zapisu na szcze-
pienie:

1. Zadzwoń na całodobo-
wą i  bezpłatną infolinię - 
989

Możesz to zrobić sam lub 
może zapisać Cię ktoś bliski 
z  rodziny. Do zapisu wy-
starczy numer PESEL oraz 
numer telefonu komórko-
wego. Na podany numer 
otrzymasz SMS z  potwier-
dzeniem umówienia wizy-
ty na szczepienie. W  ten 
sposób możesz zarejestro-
wać swoich dziadków lub 
rodziców. Wystarczy, że roz-

pocznie się etap szczepień 
i  będziesz miał numer PE-
SEL bliskiej osoby. Podczas 
rejestracji wybierzesz do-
kładny termin szczepienia. 
Następnie otrzymasz SMS 
z potwierdzeniem umówie-
nia wizyty na szczepienie.

2. Skontaktuj się z punk-
tem szczepień w Białogar-
dzie

PUNKTY SZCZEPIEŃ 
W BIAŁOGARDZIE

AMBULATORIUM Spółka 
z  ograniczoną odpowie-
dzialnością, ul. Mickiewicza 
6b, 78-200 Białogard, tele-
fon: 794-395- 588.

Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej ESKU-
LAP Spółka z  ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. 
Mickiewicza 6, 78-200 Bia-

łogard, telefon: 94 312-88-
70.

Małgorzata Zajkowska 
punkt szczepień, ul. Linde-
go 17, 78-200 Białogard te-
lefon: 94 312-27-58.

NZOZ „REU - MED” Spół-
ka z ograniczoną odpowie-
dzialnością, ul. Moniuszki 2A 
78-200 Białogard, telefon: 
94 312 -52-50.

3. Zarejestruj się elektro-
nicznie poprzez e-Rejestra-

cję dostępną na  pacjent.
gov.pl

System zaproponuje Ci 
pięć dostępnych terminów 
w punktach szczepień, które 
znajdują się blisko Twojego 
adresu. Jeśli żaden z  pro-
ponowanych terminów nie 
będzie Ci pasował albo bę-
dziesz chciał zaszczepić się 
w innym punkcie, w innym 
mieście – będzie taka moż-
liwość. Wystarczy, że sko-

rzystasz z dostępnej wyszu-
kiwarki i wskażesz dogodną 
dla Ciebie datę i lokalizację.

Jeśli chcesz skorzystać 
z  tego sposobu rejestracji, 
musisz posiadać Profil Za-
ufany. Jeżeli go nie masz, 
skontaktuj się z  infolinią 
NFZ 989, bezpośrednio 
z  wybranym punktem 
szczepień lub skorzystaj ze 
wsparcia swojej przychod-
ni.

4. Szczegóły dowozu:
Gmina Białogard uru-

chomi transport do punktu 
szczepień dla osób:

• posiadających aktu-
alne orzeczenie o  niepeł-
nosprawności w  stopniu 
znacznym o  kodzie R lub 
N, lub odpowiednio I grupę 
z ww. schorzeniami,

• mających trudności 
ruchowe z  dostępem do 
punktu szczepień.

Więcej informacji pod 
nr telefonu 094 312 04 64 
i 784 017 982 w godz. 8.00- 
15.00.

Szczepionki są najbar-
dziej skuteczną metodą 
chroniącą przed zaraże-
niem różnymi chorobami. 
Ludzkość z  powodzeniem 
korzysta z  tej zdobyczy cy-
wilizacji od kilkuset lat.   

(Ż.Sz.)

źródło: https://
www.rp.pl/Zdrowie/

308289956-Szczepie-
nia-na-COVID-19- od-

-stycznia-i-dobrowolne.
html

ŚWIETLICE W CZASIE EPIDEMII
Czas epidemii  i  zwią-

zanej z  nią izolacji to czas 
bardzo trudny tak dla do-
rosłych jak i  dla dzieci. Co 
dzieci , oprócz nauki, mają 
robić w  domu?  W  czasie 
deszczu dzieci się nudzą…… 
ale w czasie epidemii (?)……. 
chyba jeszcze bardziej! 

Dlatego z  myślą właśnie 
o  dzieciach i  młodzieży 
świetlice wiejskie ponownie 
wznowiły swoją działalność. 
Zajęcia jednak odbywają 
się w  reżimie sanitarnym. 
Pamiętajmy więc o bezpie-
czeństwie i  podporządkuj-
my  się opracowanym i obo-
wiązującym zasadom. 

• Przebywający w  świe-
tlicy muszą zachować 
bezpieczną odległość od 
siebie, przynajmniej 2 
metrów. Dorośli zobowią-
zani są  używać maseczek 
zasłaniających usta i nos. 

• Zakazane jest   przycho-
dzenie i  przebywanie 
w  świetlicy osób, u  któ-
rych domownicy są cho-
rzy lub mają nałożoną 
kwarantannę.

• Do świetlicy może uczęsz-
czać wyłącznie osoba 
zdrowa, bez objawów 
chorobowych sugerują-
cych chorobę zakaźną.

• Jeżeli dziecko przebywa-

jące w świetlicy przejawia 
niepokojące objawy cho-
roby należy niezwłocznie 
powiadomić rodziców/
opiekunów w  celu pilne-
go odebrania go.

• Należy zapewnić sposo-
by szybkiej komunikacji 
z  rodzicami/opiekunami 
dziecka (np. nr telefonu).

• Osoby przebywające 
w  świetlicy nie powinny 
przynosić do świetlicy 
zbędnych przedmiotów.

• Zajęcia świetlicowe odby-
wają się z  zachowaniem 
zasady 4 m2 na osobę. 

• Ogranicza się (eliminuje) 
organizację zajęć sprzyja-

jących bliskiemu kontak-
towi. 

• Opiekun świetlicy ma 
obowiązek wietrzenia sali 
co najmniej raz na go-
dzinę, a w razie potrzeby 
także w czasie zajęć.

• Nie należy organizować 
żadnych wyjść poza teren 
świetlicy.

• Zaleca się korzystanie 
z boiska  oraz pobytu na 
świeżym powietrzu przy 
zachowaniu dystansu.

• Przed wejściem do świe-
tlicy i  podczas zajęć na-
leży zadbać o   higienę 
rąk. Należy prawidłowo 
i  często myć ręce wodą 

i mydłem.
• Pracownik świetlicy musi 

zwracać uwagę na prace 
porządkowe i  odpowied-
nio częste sprzątanie sal, 
wc oraz korytarzy. Po za-
kończeniu pracy należy 

zdezynfekować wszystkie   
powierzchnie. Dodatko-
wo w  toaletach powinny 
wisieć instrukcje prawi-
dłowego mycia rąk. 

(J.Cz.)

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BIAŁOGARD i DYREKTORA Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU i GOPS-u

Uwzględniając koniecz-
ność zapewnienia bezpie-
czeństwa interesantom 
oraz pracownikom do od-
wołania wprowadzone zo-
stają następujące rodzaje 
i formy ograniczenia w wy-
konywaniu zadań przez 
pracowników Urzędu Gmi-
ny oraz GOPS-u:

1. Zadania realizowane są 
z  wyłączeniem bezpośred-
niej obsługi interesantów.
Pracownicy świadczą pra-
cę zdalnie, z zastrzeżeniem 
pkt 2.

2. Z  zakresu pracy zdalnej 
wyłączone są zadania re-
alizowane przez Referat 
Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i  Ochrony 
Środowiska (zadania do-
tyczące funkcjonowania 
cmentarzy) oraz Ewiden-
cja Ludności i  wydawanie 
Dowodów Osobistych (tu 
również wskazany jest 
wcześniejszy telefoniczny 
kontakt w  przypadku od-
bioru dokumentu).
3. W pozostałych sprawach 
bezpośrednia obsługa inte-
resanta możliwa jest przy 

realizacji spraw niezbęd-
nych, nie cierpiących zwłoki 
(których nie można zreali-
zować korespondencyjnie) 
po wcześniejszym umówie-
niu się telefonicznym z pra-
cownikiem Urzędu.
4. Wnioski do Urzędu moż-
na składać poprzez wysyłkę 
pocztą lub poprzez wrzuce-
nie do urn znajdujących się 
w holu budynku.
5. Dokumenty dla intere-
santa będą wysyłane pocz-
tą na wskazany adres lub 
elektronicznie na wskazaną 
skrzynkę. Osobisty odbiór 

dokumentów jest umawia-
ny telefonicznie przez pra-
cownika Urzędu realizują-
cego sprawę w  przypadku 
takiej konieczności.
6. Wszelkie możliwe wnio-
ski do Urzędu Gminy na-
leży składać z  wykorzysta- 
niem platformy ePUAP na 
adres: /gmina-bialogard/
skrytka.
7. Wszelkie możliwe wnio-
ski do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej należy 
składać z  wykorzystaniem 
ePUAP na adres: /gopsbia-
logard/skrytka, bądź drogą 

e-mailową na adres: sekre-
tariat@gops.gmina-bialo-
gard.pl

Wszelkie zobowiązania 
należy regulować poprzez 
rachunek indywidualny 
wskazany w  decyzji okre-
ślającej rodzaj płatności 
oraz kwotę.

W innych przypadkach na 
rachunek: Bank Spółdziel-
czy O/Białogard 02 8562 
0007 0000 0677 2000 0430  

Informujemy, że Bank 
Spółdzielczy O/Białogard 
nie pobiera od miesz-

kańców Gminy Biało-
gard dodatkowych opłat 
w  przypadku regulowania 
zobowiązań z tytułu podat-
ków i opłat lokalnych. 

Każdy petent wchodzący 
na teren Urzędu (przedsio-
nek) zobowiązany jest do 
dezynfekcji rąk, bezwzględ-
nego przestrzegania obo-
wiązku noszenia maseczki 
ochronnej oraz zachowania 
bezpiecznej odległości od 
drugiej osoby.

(A.K.)

mailto:sekretariat@gops.gmina-bialogard.pl
mailto:sekretariat@gops.gmina-bialogard.pl
mailto:sekretariat@gops.gmina-bialogard.pl
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BANK ŻYWNOŚCI
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w  Białogardzie 
już po raz kolejny dostar-
czył żywność do osób po-
trzebujących z  terenu na-
szej gminy. Pierwsza tura  
miała miejsce w  miesiącu 
lutym. Druga  dystrybuowa-
na jest od dnia 22 marca br.

 Szczególne podziękowa-
nia za wsparcie kierowane 
jest do sołtysów, do których 
dostarczana jest żywność 
dla mieszkańców sołectw.

Kto może otrzymać po-
moc?

Pomoc w  ramach PO PŻ 
kierowana jest do osób 
i  rodzin, które z  powo-
du niskich dochodów nie 
mogą zapewnić sobie/ ro-

dzinie odpowiednich pro-
duktów żywnościowych. 
Pomoc przekazywana jest 
w  formie artykułów spo-
żywczych osobom naj-

bardziej potrzebującym  
i  znajdującym się w  trud-
nej sytuacji życiowej, speł-
niającym kryteria okre-
ślone w  art. 7 ustawy  
z  dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej, a któ-
rych dochód nie przekracza 
220% kryterium dochodo-
wego uprawniającego do 
skorzystania z pomocy spo-
łecznej, tj. 1542,20 zł dla 
osoby samotnie gospodaru-
jącej i 1161,60 zł dla osoby 
w rodzinie. 

(M.S.)

ZA LIKWIDACJĘ NIELEGALNEGO WYSYPISKA 
ŚMIECI NA TERENIE NASZEJ GMINY ZAPŁACIMY 

WSZYSCY - MIESZKAŃCY GMINY.

Dzikie wysypiska to nie-
legalne miejsca składowa-
nia odpadów. Pełne trują-
cych substancji, które na 
setki lat zaburzają lokalny 
ekosystem. 

Podczas spaceru czy 
jazdy samochodem nie-
trudno zobaczyć w  wielu 
miejscach naszej gminy 
rozrzucone śmieci. To nie 
tylko gruz, to także opony,  
części samochodowe, stary 
sprzęt RTV, meble, odpady 
przemysłowe czy zużyte 
baterie. Takie odpady kla-
syfikowane są jako niebez-
pieczne ze względu na swo-
ją łatwopalność, możliwość 
reagowania chemicznego 
z  elementami środowiska 
czy toksyczność. Odpady 
w  tych miejscach nie są 
zabezpieczone, powodują  
skażenie gleby i  wody. Są 
siedliskiem wielu bakterii 
chorobotwórczych, a  także 

groźnych grzybów.
Pomimo, że obowiązu-

jąca ustawa o  utrzymaniu 
czystości i porządku w gmi-
nach nakłada na właścicieli 
nieruchomości oraz zarząd-
ców terenu obowiązek dba-
nia o  czystość i  porządek 
na terenie nieruchomości, 
to proceder nieustannie 
powstających nowych wy-
sypisk śmieci istnieje nadal 
i stanowi poważny problem 
w naszej gminie.

Niestety zmaganie się  
z dzikimi wysypiskami śmie-
ci jest jak walka z wiatraka-
mi, która pochłania coraz 
to większe kwoty z budże-
tu gminy. Tylko w  dniu 24 
marca br. pracownicy  Urzę-
du Gminy wywieźli z terenu 
Rogowa i Gruszewa 860 kg  
odpadów z  nielegalnego 
miejsca ich składowania, 
a  koszt tego wywozu wy-
niósł 2800,00 zł.

Trudno zrozumieć tak 
nieodpowiedzialne zacho-
wanie, tym bardziej, że od-
pady tego typu można nie-
odpłatnie oddać do Punktu 
Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) znajdującego się 
przy ul. Ustronie Miejskie 
w Białogardzie.

Nielegalne pozbywanie 
się odpadów stanowi wy-
kroczenie, za które kodeks 
wykroczeń przewiduje karę 
grzywny. Pamiętajmy, że  
osobie której zostanie udo-
wodnione takie działanie 
grozi administracyjny na-
kaz usunięcia tych śmieci. 

Od niedawna obowiązu-
ją przepisy, dzięki którym 
gminy mogą pokryć koszty 
likwidacji tych odpadów.  
A więc to nie ten, który wy-
rzucił te śmieci ale to my 
ze swojej kieszeni musimy 
pokryć koszty uprzątnięcia 

dzikiego składowiska, a  co 
za tym idzie, należy to ująć 
w  stawce za wywóz od-
padów. Czy chcemy tego? 
NIE! Dlatego tak ważne jest 
abyśmy widząc i  wiedząc 
kto zaśmieca teren gminy 
wskazali  go zmuszając jed-
nocześnie do pokrycia kosz-
tów z własnej kieszeni. 

Osobę, która porzuca 
śmieci, udaje się ukarać, 

tylko gdy złapie się ją na 
gorącym uczynku. Dlatego 
Władze Gminy postanowi-
ły zakupić i zamontować 
fotopułapki, które pomogą 
w ustaleniu sprawców tych 
wykroczeń.

Składowanie odpadów 
w  bezpiecznych, przezna-
czonych do tego, miejscach 
pozwala na minimalizowa-
nie negatywnego wpływu 

na środowisko oraz zdrowie 
ludzi i zwierząt. (A.K.)

Dla przykładu, jak długi 
jest okres rozkładu niektó-
rych odpadów:
Gumowa opona – 50-80 lat
Reklamówka - 300 lat
Jednorazowa pielucha  
- 300 lat
Butelka plastikowa 450 lat 
Szklana butelka - 4000 lat

OSTATNIE  
POŻEGNANIE

W piątek, 5-go marca br. pożegnaliśmy śp. Panią Marię Ko-
łodziejską - nauczycielkę, wychowawcę, dyrektora byłego już 
Gimnazjum w Pomianowie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczę-
ły się Mszą świętą w kościele pod wezwaniem Św. Jerzego w 
Białogardzie, po czym kondukt żałobny podążył na cmentarz 
komunalny w Pękaninie.

W ostatniej drodze, obok najbliższej rodziny,  towarzyszył 
tłum znajomych, koleżanek, kolegów i przyjaciół Pani Marii 
Kołodziejskiej. Nad trumną powiewał historyczny już  sztandar 
Gimnazjum, który stał się symbolem i gestem pożegnania, po-
dziękowania za trud, pracę i obecność zmarłej wśród nas.

Pożegnania, a szczególnie te ostanie skłaniają do refleksji, 
zadumy i wspomnień…

Szanowna Pani Mario, pozostaniesz w naszej pamięci. (A.K.)
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Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich

Koło gospodyń wiejskich 
– dobrowolna, samorządna 
i  niezależna społeczno-za-
wodowa organizacja ko-
bieca działająca głównie na 
terenach wiejskich, będąca 
przed 29 listopada 2018 r. 
jednym z rodzajów społecz-
no-zawodowych organizacji 
rolników. 

Koła gospodyń wiejskich 
to prężnie działające orga-
nizacje, podejmujące się 

wielu lokalnych inicjatyw 
społecznych i  wzmacniają-
ce kapitał ludzki na obsza-
rach wiejskich. 

W  naszej gminie funk-
cjonują cztery koła. Jednym 
z nich jest KGW nad Parsę-
tą w Rościnie. Działa ono od 
grudnia 2019 roku. Obejmu-
je swoim działaniem dwa 
sołectwa Rościno i  Redlino. 
W  skład Koła wchodzą 33 
panie. 

W  roku 2020, pomimo 
utrudnień wywołanych Co-
vid-19, z myślą o mieszkań-
cach gminy, aktywne panie 
zorganizowały wiele wspa-
niałych projektów. 
• 18 lipca wspólnie z człon-

kami Stowarzyszenia Li-
derka oraz mieszkańcami 
gminy Białogard zorgani-
zowany został wyjazd na 
Wilcze Pole lawendowe.

• 8 sierpnia w Rościnie od-

były się warsztaty robie-
nia kul kąpielowych.

• W okresie od października 
do listopada, w  ramach 
środków pozyskanych 
z  Programu. Społecznik, 
Koło realizowało projekt 
„Wędrówki z rybką”.

• W grudniu, Mikołaj w tro-
sce o  zdrowie członków 
KGW nad Parsętą, spre-
zentował im pulsoksyme-
try do pomiaru tlenu we  

krwi.
Dodatkowo w miarę moż-

liwości i  niestety w  okrojo-
nym składzie seniorki prze-
kazywały wiedzę kulinarną 
młodszym członkiniom Koła.

Nie wszystkie jednak za-
planowane inicjatywy udało 
się zrealizować. Z  przyczyn 
niezależnych od KGW nie 
doszedł do skutku wyjazd 
na spektakl do teatru.  

Podejmowane przez KGW 

inicjatywy są nauką dobrej 
organizacji i  okazją do roz-
szerzenia własnych zaintere-
sowań i pasji oraz zdobycia 
nowych umiejętności. Są 
sposobem na integrację lo-
kalnej społeczności. Wymia-
na pomysłów w obrębie Koła 
daje motywację do osobiste-
go rozwoju jego członków. 

Gratulujemy inicjatywy 
i życzymy owocnej  
działalności. (A.K.)

CHARYTATYWNA 
ZBIÓRKA KSIĄŻEK

Biblioteki z terenu Gminy 
Białogard przyłączają się do 
akcji „Charytatywna zbiór-
ka książek”.

Wspólnie z  Centrum 
Rozwoju Lokalnego, wraz 
z  drużyną e-wolontariuszy, 
serdecznie zapraszamy do 
wzięcia udziału w  „Chary-
tatywnej zbiórce książek”. 
Celem inicjatywy jest zebra-
nie książek, które następnie 
trafią na charytatywne licy-
tacje. Wszystkie środki po-
zyskane z  licytacji zostaną 
przeznaczone na wsparcie 
podopiecznych „Fundacji 
Ostoja dla Zwierząt” i ogól-
nopolskiej akcji edukacyjnej 

„Dzieci uczą rodziców”.
Lubisz pomagać? Masz 

książki, z  których już nie 
korzystasz? Przekaż je na li-
cytację i wspieraj dwie wy-
jątkowe inicjatywy.

Informacje o  fundacji w   
filmie o  „Fundacji Osto-
ja dla Zwierząt”: https://
youtu.be/MZld_W4Q168

Więcej o  inicjatywach 
Centrum Rozwoju Lokalne-
go można przeczytać na: 
wspierajmarzenia.pl oraz 
na crl.org.pl

Zbiórka książek odbywać 
się będzie w  bibliotekach 
na terenie Gminy Białogard 
(Stanomino, Pomianowo, 

Podwilcze i Rogowo) w go-
dzinach pracy bibliotek, do 
końca czerwca 2021 r. Na-
stępnie zostaną one prze-
kazane do Centrum Rozwo-
ju Lokalnego gdzie trafią na 
licytację.

W  razie jakichkolwiek 
pytań zapraszamy do kon-
taktu mailowego bibliote-
ka27stanomino@gmail.com 
lub do placówek biblio-
tecznych na terenie naszej 
gminy.

Serdecznie zapraszamy.

 Ewa Juszczyk-Lachs
 Dyrektor Gminnej  

Biblioteki Publicznej

Sieć na kulturę
Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w  Stanominie i  jej 
filie przystąpiły do projektu 
“Sieć na kulturę w  podre-
gionie koszalińskim” współ-
finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa.

Głównymi celami projek-
tu „Sieć na kulturę” są:

• Podniesienie kompeten-
cji i  kwalifikacji cyfrowych 
pracowników gminnych 
samorządowych instytucji 

kultury (GSIK) poprzez or-
ganizację szkoleń oraz do-
stęp do materiałów eduka-
cyjnych.

• Rozwijanie kompeten-
cji cyfrowych dzieci i  mło-
dzieży w  wieku 10-18 lat 
poprzez prowadzenie atrak-

cyjnych i  perspektywicz-
nych zajęć.

• Wyposażenie placówek 
instytucji kultury w  sprzęt 
niezbędny do organizacji 
zajęć i warsztatów.

• Aktualnie ukończony 
został pierwszy etap pro-

jektu, który obejmuje szko-
lenie pracownika Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Sta-
nominie w  ramach wybra-
nej ścieżki tematycznej.

• Drugi etap projektu 
polegać będzie na przepro-
wadzeniu zajęć dla dzieci 

i młodzieży w wieku 10-18 
lat w  zakresie korzystania 
z narzędzi on-line.

Zainteresowane osoby 
prosimy o kontakt pod nu-
merem telefonu (94) 311 
22 25. Zapraszamy!

Ilość miejsc ograniczona.
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DZIEŃ KOBIET

Najmłodsze kobietki 
w  Szkole Podstawowej 
w  Pomianowie zostały do-
cenione przez swoich kole-
gów z klasy. 

Mali mężczyźni przygo-

towali niespodziankę dla 
swoich koleżanek i  wspól-
nie 8 marca świętowali 
Dzień Kobiet.

Wychowawca  
- Sylwia Lewkowicz

KARTKA Z KALENDARZA 
ŚWIĄT NIETYPOWYCH

27 lutego obchodzony 
jest Dzień Niedźwiedzia Po-
larnego.

Z  tej okazji, grupa 
uczniów z  klasy III Szkoły 
Podstawowej w  Pomiano-
wie przygotowała prezen-
tację dla swoich kolegów 
i koleżanek. 

Uczniowie dowiedzieli się 
m. in. o tym, że te puszyste 

misie to jedne z  najwięk-
szych drapieżników. Ich 
sierść, choć pozornie bia-
ła, tak naprawdę jest nie-
mal przezroczysta, a  skóra 
czarna. Mimo swej tuszy są 
niezawodnymi myśliwymi, 
którzy potrafią przetrwać 
Arktyczne warunki. 

Beata Myczka  
- pedagog szkolny

PTASIA STOŁÓWKA
Zima, zima, zima, pada, 

pada śnieg....... więc pierw-
szaczki za Szkoły Podstawo-
wej w  Pomianowie posta-
nowiły pomóc skrzydlatym 
przyjaciołom i  własnoręcz-
nie wykonały karmniki dla 
ptaków. 

Po ich zawieszeniu nasy-
pały przyniesionych ptasich 
przysmaków. Stołówka dla 

naszych skrzydlatych przy-
jaciół cieszyła się wielkim 
zainteresowaniem, karmni-
ki szybko zostały opróż-
nione. Jednak dzięki syste-
matycznemu uzupełnianiu 
„jadalni” nadal możemy 
podglądać coraz to nowych 
gości.

Wychowawca  
- B.Wiśniewska

UCZENNICA SP POMIANOWO  
NADAL SPEŁNIA MARZENIA

Zuzanna Lachs – uczen-
nica klasy 6 Szkoły Pod-
stawowej w  Pomianowie 
już niejednokrotnie po-
kazała, że potrafi spełnić 
swoje najskrytsze marze-
nia. W  miniony weekend 
ponownie odniosła wielki 
sukces taneczny.

Zuzia 6 lutego br. bra-
ła udział w  International 

Championship WADF 2021 
w kategorii tanecznej Acro-
batic Artistic Dance Show 
12-15 lat. 

Był to pierwszy start 
Naszej uczennicy w  tej ka-
tegorii i  od razu ogromny 
sukces.

W zawodach uczestniczy-
ło ponad 30 uczestniczek. 
Zuzia ponownie stanęła na 

podium zajmując 3 miejsce.
Do zawodów Zuzia była 

przygotowywana przez pa-
nią Ewelinę Nidzgorską, 
natomiast na co dzień tre-
nuje w Szkole Tańca S-Ten 
w Darłowie oraz u pani Oli 
Kubińskiej w Białogardzie. 

Gratulujemy i  liczymy na 
więcej. 

(A.Z.)

ZWIERZĘTA, CZAROWNICE, POLICJANCI 
odwiedzili SP Pomianowo

Uczniowie klasy drugiej, 
tylko we własnym gronie ze 
względu na sytuację  epide-
miologiczną naszym kraju, 
wyśmienicie bawili się na 

balu karnawałowym - balu 
przebierańców. Wspólne 
zabawy, konkursy z  zacho-
waniem zasad ostrożności 
i  reżimu sanitarnego, choć 

na chwile pozwoliły zapo-
mnieć o  sytuacji panującej 
w kraju i na świecie.

Wychowawca  
- Sylwia Lewkowicz
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„RAZEM  
NA ŚWIĘTA”

Uczniowie, nauczyciele i rodzice wzięli udział w akcji zor-
ganizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

AKTYWNE PORANKI  
W SZKOLE

Uczniowie, którzy wcze-
śniej przyjeżdżają do szkoły, 
mają możliwość  aktywne-
go spędzenia wolnego cza-

su dzięki bibliotekarzom, 
nauczycielom świetlicy i pe-
dagogowi.

Kolorowanie obrazków

KOLEJNY AKTYWNY PORANEK 
PIERWSZOKLASISTÓW TYM RAZEM 
UKŁADALI PUZZLE Z BOHATERAMI  

FILMÓW ANIMOWANYCH  
I KSIĄŻECZEK DLA DZIECI

BEZPIECZNI UCZNIOWIE SP W STANO-
MINIE  W DRODZE DO I ZE SZKOŁY

W   naszej szkole przy-
pominamy  sobie zasady 
bezpiecznego zachowania 
w drodze do i ze szkoły. 

Pani pedagog Marta Tar-
necka wręczyła dzieciom 

odblaski, które sprawią, 
że będą widoczne na dro-
dze. Odblaski otrzymaliśmy 
dzięki uprzejmości Stowa-
rzyszenia POLITES. 

Dziękujemy…

ZABAWA KARNAWAŁOWA  
NAJMŁODSZYCH

29 stycznia 2021r. w od-
dziale przedszkolnym 3,4 
- latków odbyła się zaba-
wa karnawałowa. Na balu 
pojawili się: Myszka, Bella, 
Motylek, Jednorożec, Elsa 
i  Szkielet. Sala przedszkol-
na została kolorowo przy-
strojona, by wprowadzić 
wszystkich w  radosny na-

strój i wesołą zabawę. Dzie-
ci świetnie się bawiły i plą-
sały w  rytm muzycznych 
przebojów z  dziecięcego 
repertuaru. 

Wspólna zabawa i  słod-
ki poczęstunek wyzwoliły 
w dzieciach wiele pozytyw-
nych emocji. Niech żyje kar-
nawał !

SŁUCHANIE OPOWIADAŃ  
CZYTANYCH PRZEZ  

BIBLIOTEKARZY  
W RAMACH AKCJI 
 „CAŁA POLSKA 

CZYTA DZIECIOM”

PORANNE SPOTKANIE  
Z KSIĄŻKĄ



9Wieści z gminy BiałogardMarzec 2021 SZKOŁY

Święto Listonoszy!
16 lutego to Międzyna-

rodowy Dzień Listonoszy 
i  Doręczycieli Przesyłek. 

Dzieci z grupy 3  i 4-latków 
poprzez zabawy poznawały 
zawód listonosza.

KONKURS PLASTYCZNY 
„MOJA EMOTIKONKA”

Uczniowie klas I – III w 
ramach konkursu plastycz-

nego wykonali Emotikon- 
ki.

DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
W  ramach obchodów 

Międzynarodowego Dnia 
Języka Ojczystego ucznio-
wie klasy I rozwiązywali ła-
migłówki językowe - rebusy, 
krzyżówki, labirynty.

Szóstoklasiści natomiast 
przypomnieli sobie budowę 
i  funkcje słowników oraz 
kształcili umiejętność ko-

rzystania z  nich. Zapoznali 
się z  ciekawostkami doty-
czącymi języka polskiego, 
a  także rozwiązywali za-
dania związane z  frazeolo-
gizmami, częściami mowy 
i  częściami zdania oraz za-
gadki logiczne umieszczone 
w językowym pokoju (esca-
pe roomie).

DZIEŃ PAMIĘCI  
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W  związku z  obchoda-
mi 1 marca Narodowego 
Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” poświęcone- 
go upamiętnieniu żoł- 
nierzy antykomunistyczne-
go i  niepodległościowego 

podziemia, bibliotekarze 
szkolni przygotowali dla 
uczniów klasy II i  klasy III 
lekcje biblioteczne pod ha-
słem 
„Pamięć o bohaterach za-
chowana w komiksie”.

„WIEM I DZIAŁAM”
Klasa VII dołączyła do pro-
gramu Polskiej Akcji Huma-
nitarnej (pah) pod tytułem 
„Wiem i  działam”. Uczest-
nicy programu dowiedzą 
się: Co to jest pomoc hu-
manitarna? Co się dzieje na 

Świecie, że pomoc jest po-
trzebna? Czy każda pomoc 
jest potrzebna? Co możemy 
zrobić? Program wprowa-
dza uczennice i  uczniów 
w zagadnienia pomocy hu-
manitarnej.

DZIEŃ BEZPIECZNEGO 
INTERNETU

W  tym roku 9 lutego 
przypadał „Dzień bezpiecz-
nego Internetu”. Z tej okazji 
w klasach I – VIII uczniowie 
podczas lekcji dyskutowali 
na temat bezpieczeństwa 
w Internecie. 

Uczniowie klas I  – III 
oglądali bajki pt. „Owce 
w  sieci”, uczniowie kla-
sy IV wykonali plakaty pt. 
Bezpieczny Internet. Klasa 

V wykonała prezentację 
multimedialna korzystając 
z  dysku OneDrive, klasa VI 
– utworzyła wspólny de-
kalog bezpiecznego korzy-
stania z  Internetu pracując 
wspólnie na platformie Of-
fice 365, a klasa VII podczas 
lekcji informatyki wykonała 
plakat o bezpiecznym Inter-
necie pracując na progra-
mie GIMP.

PASOWANIE NA CZYTELNKA BIBLIOTEKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
im. JULIANA TUWIMA W STANOMINIE

29 stycznia 2021 r. 
w szkole w Stanominie  od-
było się uroczyste pasowa-
nie uczniów klasy pierwszej 
na czytelników biblioteki 
szkolnej. Celem tej uroczy-
stości  było kształtowanie 
kultury czytelniczej poprzez 
zainteresowanie książką 
oraz pozyskanie nowych 
czytelników. Pierwszoklasi-
ści złożyli przyrzeczenie, że 
będą chętnie czytać i  sza-

nować książki. Każdy uczeń 
został pasowany na czy-
telnika, otrzymał dyplom 
i upominek. Podczas wizyty  
w  bibliotece uczniowie zo-
stali zapoznani z  zasadami 
udostępniania księgozbioru 
i  mogli wypożyczyć pierw-
szą swoją książkę, a biblio-
teka powiększyła grono  
czytelników.

Dyrektor szkoły  
– Krzysztof Skrzycki
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Harmonogram wypłat świadczeń

SZKOŁY/INFORMACJE

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
im. JULIANA TUWIMA W STANOMINIE  

W RAMACH WOLONTARIATU POMOGLI KAJTU-
SIOWI GATZKE W WALCE Z CHOROBĄ SMA

„Każdy gest, nawet naj-
drobniejszy… zmienia świat, 
czyjś świat”.

W ostatnim tygodniu 
stycznia 2021 r. w  naszej 
szkole zbieraliśmy nakrętki 
i monety groszowe, które 
przekazaliśmy Pani Monice 

- organizatorce pomocy na 
rzecz Kajtusia. Zebraliśmy 
42 worki nakrętek oraz bli-
sko 120 kg monet. Bardzo 
dziękujemy naszym uczniom, 
rodzicom, społeczności lo-
kalnej, a także Sołectwu Lu-
lewice za udział w  zbiórce. 

Pamiętajmy „Pomaganie 
zmienia świat na lepsze”, 
a tym razem zmieniliśmy na 
lepsze świat Kajtusia. Zosta-
ła już zebrana cała kwota na 
leczenie chłopca.

Dyrektor szkoły  
– Krzysztof Skrzycki

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JULIANA  

TUWIMA W STANOMINIE
W dniach 16 -18 lute-

go 2021 r. uczniowie kla-
sy ósmej sprawdzili swoją 
wiedzę i nabyte umiejętno-
ści przystępując do pierw-
szego próbnego egzaminu, 
który odbył się na terenie 
szkoły w warunkach reżimu 

sanitarnego. 
Uczniowie rozwiązywali 

zestawy zadań przygoto-
wane przez wydawnictwo 
„Nowa Era”. Ale, co też 
ważne, było to też pierwsze 
wspólne spotkanie uczniów 
od jesieni 2020 roku. 

Do kolejnego próbnego 
egzaminu, przygotowane-
go przez CKE, uczniowie  
przystąpią już w marcu 
2021 r.

Dyrektor szkoły  
– Krzysztof Skrzycki

ZAJĘCIA WARSZTATOWE W RAMACH POMOCY 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
im. JULIANA TUWIMA W STANOMINIE

4-go marca 2021 r. dzieci 
z  oddziału przedszkolnego 
rozpoczęły udział w  cyklu 
warsztatów pt. „Czująt-
ka” prowadzonych przez 
pracowników Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicz-
nej w Białogardzie. Odbyło 
się już pierwsze z czterech 
spotkań. Poprzez zaba-
wę i  aktywne formy pracy 
przedszkolaki uczą się roz-
poznawać, nazywać emocje 

swoje i  innych oraz radzić 
sobie z  uczuciami postrze-
ganymi jako trudne, w tym 
radzić sobie ze stresem. 
Dzięki proponowanym ćwi-
czeniom dzieci nabywają 
także kompetencje związa-
ne z pracą w grupie, współ-
pracą z  innymi uczest-
nikami, czekaniem na 
swoją kolej, radzeniem so-
bie z porażką, rozwiązywa-
niem problemów. Poprzez 

kształtowanie inteligencji 
emocjonalnej przedszko-
laki wzmacniają adekwat-
ną samoocenę. Również 
uczniowie klasy III uczest-
niczyli w  zajęciach warsz-
tatowych, których tematem 
były doświadczane przez 
nich emocje oraz wskaza-
nie sposobów radzenia so-
bie w trudnych sytuacjach.

Dyrektor szkoły  
– Krzysztof Skrzycki

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500+”
Przypominamy, że przy-

znane uprawnienie do 
otrzymania świadczenia  
wychowawczego „500+” 
obowiązuje do dnia 

31.05.2021r.
Wnioski o  przyznanie 

świadczenia na okres za-
siłkowy 2021/2020 przyj-
mowane były elektronicz- 

nie do 01.02.2021r., w  for-
mie papierowej przyj-
mowane będą od dnia 
01.04.2021r. 

(MS)

Miesiąc Świadczenia Pomocy  
Społecznej

Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Świadczenie „500+”

styczeń 15 20

luty 15 19

marzec 15 22

kwiecień 15 20

maj 14 20

czerwiec 15 21

lipiec 15 20

sierpień 16 20

wrzesień 15 21

październik 15 20

listopad 15 19

grudzień 13 16
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Spotkania z wilkami - co trzeba wiedzieć  
i jak się zachować

Większy zasięg populacji 
wilka to większe prawdo-
podobieństwo napotkania 
tych zwierząt w lesie i poza 
nim. Wilki to zwierzęta 
płochliwe i  unikające kon-
taktu z ludźmi. Zdarzają się 
jednak sytuacje, w  których 
zbliżają się do gospodarstw 
domowych.

Podobnie jak inne dzi-
kie zwierzęta wilki mogą 
zachowywać się w  sposób 
trudny do przewidzenia - 
dotyczy to osobników cho-
rych lub rannych oraz sytu-
acji, w których zwierzęta są 
drażnione. Najbardziej nie-
pożądanym zjawiskiem jest 
świadome lub nieświadome 
dokarmianie wilków i  do-
prowadzanie do sytuacji, 
w  której zwierzę zaczyna 
postrzegać człowieka jako 
tego, kto dostarcza pokarm.

W jaki sposób do tego nie 
dopuścić? Najlepiej prze-
strzegać zasad postępo-
wania opracowanych przez 
specjalistów ze Stowarzy-
szenia dla Natury „Wilk” 
zajmujących się na co dzień 
tymi zwierzętami.

1. NIGDY NIE DOKARMIAJ 
WILKÓW, nawet jeśli zwie-
rzęta wyglądają na wychu-
dzone i  wymagające po-
mocy. Zamiast karmić lub 
próbować samodzielnie po-
magać wilkowi, zawiadom 
natychmiast Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środo-
wiska w  Szczecinie (RDOŚ) 
tel.: 664 423 607, 669 901 
136, 9143 05 200, e-mail: 
sekretariat.szczecin@rdos.
gov.pl

2. Jeśli mieszkasz w pobli-
żu lasu przetrzymuj odpad-
ki spożywcze w  szczelnych 
pojemnikach z  pokrywa-
mi. Resztki żywności po-
zostawione na kompoście 
poza ogrodzeniem posesji, 
w  szczególności kawałki 
mięsa i  wędlin mogą zwa-
biać wilki. Zainstalowanie 
oświetlenia z  czujnikami 
ruchu w  pobliżu miejsc 
składowania odpadów ku-
chennych może pomóc 
w odstraszaniu wilków.

3. Jeśli jesteś turystą, 
spacerujesz po lesie, wę-
drujesz z  plecakiem, biwa-
kujesz w  lesie, uprawiasz 
biegi terenowe lub inne 
rodzaje rekreacji aktywnej, 

jesteś zbieraczem grzybów 
lub jagód, nigdy nie pozo-
stawiaj resztek żywności 
w  koszach na parkingach 
leśnych, miejscach biwako-
wych, pod wiatami i  w  in-
nych miejscach odpoczyn-
ku dla turystów, nawet 
jeśli wydaje się, że są one 
szczelne i regularnie opróż-
niane.

4. Jeśli jesteś fotografem 
przyrodniczym lub myśli-
wym, nigdy nie dostarczaj 
mięsa na nęciska przy cza-
towniach lub ambonach. 
Nie ma znaczenia, czy są to 
szczątki martwych zwierząt 
dzikich lub hodowlanych, 
czy też produkty zawie-
rające mięsne składniki, 
np. karma dla psów. Wilki, 
dzięki niezwykle czułemu 
węchowi, orientują się, że 
to człowiek dostarczył po-
karm, i  mogą zacząć po-
strzegać ludzi jako dostar-
czycieli pożywienia.

5. Jeśli pracujesz w lesie, 
jesteś np. pracownikiem 
zakładu usług leśnych, bu-
downiczym dróg leśnych, 
instalatorem sieci energe-
tycznych, nigdy nie pozo-
stawiaj żywności w miejscu 
pracy. Pakuj wszystkie od-
padki i zabieraj z sobą.  Po-
zostawiona żywność może 
zwabiać drapieżniki w  po-
bliże pracujących w  lesie 
ludzi. 

6. Bądź świadom, że ja-
kikolwiek jest powód po-
zostawiania lub udostęp-
niania resztek żywności 
w lesie lub w jego pobliżu, 

wilki, a  szczególnie młode 
osobniki, mogą uzależnić 
się od takiego źródła po-
karmu i  w  efekcie nauczyć 
się postrzegać ludzi jako 
dostarczycieli pożywienia.

7. Zawsze zwracaj uwa-
gę i odpowiednio reaguj na 
sytuację z której wynika, że 
wilki regularnie żerują na 
pokarmie pozostawianym 
przez ludzi (nęciska, cza-
townie fotograficzne, kosze 
i  doły na śmieci, kompo-
stowniki, itp.). Zawiadom 
o  tym natychmiast odpo-
wiedni Urząd Gminy i  Re-
gionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska.

8. Jeśli znajdziesz w lesie 
szczenię wilka, NIGDY GO 
NIE DOTYKAJ ANI NIE ZA-

BIERAJ Z SOBĄ, nawet jeśli 
wygląda na chore i skrajnie 
wycieńczone. Jeśli masz 
możliwość, zrób mu kilka 
zdjęć i  zaznacz to miejsce 
w  swoim telefonie (np. 
w Google Maps), albo zapa-
miętaj numer najbliższego 
słupka oddziałowego i  na-
tychmiast zawiadom RDOŚ. 

9. Jeśli dowiesz się, że 
ktoś przetrzymuje niele-
galnie wilka w niewoli, dla 
dobra swojego i  sąsiadów, 
natychmiast zawiadom  
RDOŚ.

OCHRONA ZWIERZĄT DO-
MOWYCH:

Psy biegające po lasach 
i znakujące teren (moczem 
i  odchodami) postrzegane 
są przez wilki jako konku-

rencja o  terytorium, po-
karm, a  także zagrożenie 
dla potomstwa. Dlatego 
zdarzają się przypadki za-
bijania psów przez wilki 
w  lesie, na polach, a  na-
wet w  obejściu (zazwyczaj 
gdy wilki podążają tropem 
psów). Ataki na psy nie są 
podyktowane agresją wil-
ków, a jedynie próbą ochro-
ny terytorium, potomstwa 
i zasobów pokarmowych.

1. Jeśli mieszkasz w  ob-
szarze zamieszkiwanym 
przez wilki, trzymaj w nocy 
swoje psy i  koty w  domu 
lub w  dobrze zabezpieczo-
nych kojcach.

2. Nie pozostawiaj psiej 
lub kociej karmy na ze-
wnątrz, w  miejscach gdzie 
jest dostępna dla drapieżni-
ków. Może to zwabić wilki 
w pobliże domostwa. Wilki 
mogą się przyzwyczaić do 
stałego źródła pokarmu, 
a następnie zranić, a nawet 
zabić, broniącego swojego 
pożywienia psa lub kota.

3. Jeśli spacerujesz w  le-
sie z  psem, prowadź go 
zawsze na smyczy. Jest to 
zgodne z  obowiązującym 
w  Polsce prawem, a  tak-
że zapobiega oddalaniu 
się psa od właściciela i nie 
naraża go na konfrontacje 
z wilkiem.

4. Nigdy nie pozwalaj 
psu wychodzić poza teren 
gospodarstwa i  swobodnie 
penetrować pobliskie lasy. 
Nawet jeśli nie zostanie 

zaatakowany przez dra-
pieżniki w lesie, wilki mogą 
przyjść jego tropem pod 
zabudowania, zabić psa lub 
zaatakować inwentarz.

JEŚLI SPOTKASZ W LESIE 
WILKA, a ten podchodzi 
zbyt blisko (na odległość 
poniżej 30 m) lub przygląda 
się zbyt długo i nie czujesz 
się komfortowo w tej sy-
tuacji, albo też drapieżnik 
poszczekuje lub warczy na 
ciebie, podejmij następują-
ce działania:

1. Unieś ręce i machaj 
nimi w powietrzu. To roz-
przestrzeni twój zapach, 
sprawi, że twoja sylwetka 
będzie lepiej widoczna i 
staniesz się większy (groź-
niejszy) w oczach obserwu-
jącego cię zwierzęcia.

2. Pokrzykuj głośno 
ostrym tonem (lub zagwiż-
dż) w stronę wilka. To po-
zwoli mu zorientować się, 
że ma do czynienia z czło-
wiekiem i że nie jest mile 
widziany.

3. Wycofaj się spokojnie, 
możesz przyspieszyć do-
piero, gdy masz pewność, 
że zwierzę jest daleko i nie 
interesuje się już tobą.

 Tekst został przygotowa-
ny w oparciu o materiały 

Stowarzyszenia  
dla Natury „Wilk”.

Źródło: http://szczecin.
rdos.gov.pl/spotkania-z-wil-
kami-co-trzeba-wiedziec-i-

-jak-sie-zachowac

 Fot.: C. Korkosz
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UWAGA!
Już 1 kwietnia rozpocz-

nie się Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Miesz-
kań 2021!

Kiedy można się spisać?
Narodowy Spis po-

wszechny Ludności i Miesz-
kań w  2021 r. jest prze-
prowadzany od 1 kwietnia 
2021 roku do 30 września 
2021 roku

Jak można się spisać?
Obowiązkową formą jest 

samospis internetowy.
Metody uzupełniające to 

spis telefoniczny lub bezpo-
średnio przy pomocy rach-
mistrza spisowego

Czy muszę się spisać?
Zgodnie z  ustawą o  sta-

tystyce publicznej udział 
w  Narodowym Spisie Po-
wszechnym Ludności 
i  Mieszkań 2021 jest obo-
wiązkowy.

Masz jeszcze jakieś py-
tania?

Specjalnie dla Ciebie od 
15 marca uruchomiona zo-
stała dedykowana infolinia 
spisowa: 22 279 99 99.

Zależy nam, aby mieszkań-
cy naszej Gminy byli właś- 
ciwie poinformowani o cze-
kającym ich obowiązku. Dla-
tego informujemy, iż w  na-
szej Gminie trzy Panie będą 
pracowały w terenie jako 
rachmistrzynie i to one będą 
bezpośrednio kontaktowa-
ły się z  osobami, które nie 
dokonają samospisu lub nie 
skontaktują się z nimi pra-
cownicy GUS-su celem tele-
fonicznego spisania danych.

Ważne: rachmistrze spi-
sowi będą zaopatrzeni 
w  identyfikatory ze zdję-
ciem, imieniem i  nazwi-
skiem oraz numerem indy-
widualnym nadanym przez 
GUS.

Do wypełnienia danych 
w ankiecie spisu powszech-
nego niezbędnym jest 
dysponowanie nr PESEL 
wszystkich osób zamiesz-
kujących w  gospodarstwie 
domowym 

W  razie  jakichkolwiek 
wątpliwości, prosimy o kon-
takt telefoniczny z Urzędem 
Gminy w  Białogardzie pod 
nr tel. 94 312 44 02 lub 94 
312 44 01.

Zastępca Gminnego  
Komisarza Spisowego

Alicja Kubiś

 


