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Szanowni Państwo

Magda i Dariusz Smagowscy
W imieniu całej społeczności lokalnej Gminy Białogard oraz własnym
składam wyrazy uznania i gratulacje z okazji zdobycia zaszczytnego tytułu

WICEMISTRZA AGROLIGI 2021 w kategorii ROLNIK
Dziękuję za wkład i zaangażowanie w rozwój gospodarstwa,
które jest jednocześnie dumą naszej gminy oraz wzorem do naśladowania.
Jestem przekonany, że wyróżnienie to przyniesie wiele satysfakcji i zadowolenia,
a zarazem stanie się motywacją do dalszego rozwoju oraz umocni w dążeniu
do realizacji własnych planów i aspiracji.
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ZASZCZEP SIĘ Z MARSZU W SWOIM SOŁECTWIE!
Wójt Gminy Białogard zaprasza na szczepienia mieszkańców
wszystkich sołectw w wyznaczonym miejscu i czasie. Szczepienia przeprowadzi mobilny zespół
szczepienny „Ambulatorium ”
Maciej Siwek przygotowany profesjonalnie do wykonania szczepień jednodawkową szczepionką.
Harmonogram szczepień:
18 października 2021 r.
• Sołectwo Kościernica – świetlica wiejska od 15:00 do 16:00
• Sołectwo Nosówko – świetlica

wiejska od 16:00 do17:00
• Sołectwo Białogórzyno – świetlica wiejska od 17:00 do 18:00
• Sołectwo Buczek – świetlica
wiejska od 18:00 do 19:00
19 października 2021 r.
• Sołectwo Pomianowo – filia
biblioteki gminnej od 15:00 do
16:00
• Sołectwo Dargikowo – świetlica wiejska od 16:00 do 17:00
• Sołectwo Klępino – świetlica
wiejska od 17:00 do 18:00
20 października 2021r.

• Sołectwo Rarwino – świetlica
wiejska od 15:00 do 16:00
• Sołectwo Podwilcze – świetlica wiejska od 16:00 do 17:00
• Sołectwo Stanomino – biblioteka gminna od 17:00 do 18:00
21 października 2021r.
• Sołectwo Czarnowęsy – sala
tradycji od 15:00 do 16:00
• Sołectwo Byszyno – świetlica
wiejska od 16:00 do 17:00
• Sołectwo Rzyszczewo – pomieszczenie gminne od 17:00 do
18:00

Jeżeli nie zdążysz zaszczepić się
w swoim sołectwie, to możesz
zaszczepić się w innym, we wskazanym powyżej terminie. Istnieje
możliwość wcześniejszego zgłoszenia potrzeby dowiezienia do
szczepienia przez mobilny zespół
szczepienny w poszczególnych
sołectwach. Telefon do kontaktu
- 534 348 016
Dla osób, które nie będą mogły skorzystać w wyznaczonym
terminie ze szczepień prowadzonych w sołectwach, istnieje moż-

liwość zgłoszenia się przez infolinię na numer telefonu – 989 lub
bezpośrednio w stacjonarnych
placówkach podstawowej opieki zdrowotnej „Ambulatorium”
Maciej Siwek ul. Mickiewicza 6b,
78-200 Białogard.
Osoby chętne, które mają jakąkolwiek trudność w dotarciu do
punktów szczepień, zachęcamy
do kontaktu telefonicznego, pod
nr telefonu 793 068 218 i uzgodnienia dowozu do punku szczepienia. (ŻSz)
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PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ NA DZIAŁCE 85
OBRĘB STANOMINO

„MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ
POPRZEZ JEJ PRZEBUDOWĘ
NA DZIAŁCE NR 153/3,
OBRĘB LULEWICZKI”
W dniu 10 sierpnia br.
Gmina Białogard złożyła
w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych wniosek
o dofinansowanie zadania
pod nazwą „Modernizacja
drogi gminnej poprzez jej
przebudowę na działce nr
153/3 obręb Lulewiczki”.
Planowany odcinek drogi
wynosi ok. 851 m.

Nawierzchnia drogi wraz
ze zjazdami do posesji wykonana zostanie z masy
bitumicznej (asfalt). W ramach tej inwestycji zaplanowano również przebudowę istniejącego zjazdu
z drogi powiatowej na
drogę gminną – prace na
działce 169,
oczyszczenie istniejącego przepustu

i ewentualną jego przebudowę oraz budowę kanałów
technologicznych zgodnie
z aktualnie obowiązującymi
przepisami.
W dniu 23 czerwca br.
Wójt Gminy wraz z Wojewodą
Zachodniopomorskim podpisali umowę,
w wyniku której przyznane zostało dofinasowanie

Październik 2021

w wysokości 70% kosztów
całej inwestycji.
W dniu 30 września br.
Wójt Gminy Jacek Smoliński
podpisał z firmą INFRABUD
– Wykonawcą prac budowlanych, umowę na realizację zadania.
Planowany termin zakończenia inwestycji to II połowa 2022 r. (GW/AK)

W dniu 11 czerwca 2021
roku Gmina Białogard otrzymała informację o zakwalifikowaniu gminnej drogi
w miejscowości Stanomino do programu wsparcia
gmin realizujących inwestycje w miejscowościach,
w których funkcjonowały
zlikwidowane państwowe
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
Dofinansowanie wynosi
100% kwoty, tj. 900 000
zł inwestycji pod nazwą
„Przebudowa drogi gminnej
na działce 85 obręb Stanomino”. W ramach realizacji

BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA TERENIE GMINY BIAŁOGARD

W dniu 27 sierpnia 2021 r.
nastąpiło przekazanie placu
budowy firmie „PRIN” Jacek
Zadka pod inwestycję pod
nazwą „Budowa drogi dla
rowerów na terenie Gminy
Białogard” dofinansowaną w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020 Oś Priorytetowa
2 Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 2.3 Zrównoważona multimedialna mobilność
miejska i działania adapta-

cyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT
dla Koszalińsko-Kołobrzesko
- Białogardzkiego Obszaru
Funkcjonalnego. Tym samym
rozpoczął się drugi etap realizacji tego zadania, polegający
na wykonaniu prac budowlanych.
Wszystkie prace realizowane są zgodnie z przyjętym
harmonogramem. Zakończenie inwestycji i oddanie jej do
użytkowania planuje się na
30 maja 2022r. (GW)

tego zadania z dotacji pokryte zostaną koszty związane z przygotowaniem
dokumentacji,
nadzorem
inwestycyjnym oraz pracami budowalnymi. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec listopada
2022 roku.
W październiku br. rozpoczną się prace związane
z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji i uzyskaniem pozwoleń, które
zgodnie z przyjętym harmonogramem powinny zakończyć się do marca 2022 r.
(GW/AK)

DROGA DARGIKOWO-POMIANOWO

W dniu 20 lipca 2021 roku
nastąpiło podpisanie umowy z firmą F.H.U. Savi-Pol
Zbigniew Sawicki na wykonanie zadania pod nazwą
„Przebudowa drogi gminnej
z miejscowości Dargikowo
do miejscowości Pomianowo na działkach nr 326

obr. Pomianowo oraz 284;
311,3; 357/1; 344/3; 77/4;
288; 311; 372; 414 obr. Dargikowo”.
Długość drogi to ponad
2 km. Koniec 2021 roku
to planowany termin oddania drogi do użytkowani.
(GW)
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W DARGIKOWIE POWSTANIE PLAC ZABAW
I SIŁOWNIA PLENEROWA

UTWORZENIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ
W KAMOSOWIE GMINA BIAŁOGARD
W lutym 2021 roku Gmina Białogard wystąpiła
z wnioskiem o wsparcie
finansowe na budowę boiska do piłki nożnej w Kamosowie. W czerwcu br.
potwierdzone zostało, że
nasza praca zakończyła się
sukcesem.
Otrzymaliśmy
dofinansowanie w kwocie
20.000 zł z przeznaczeniem
na realizację przedmiotowej inwestycji, co stanowi

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Siła
w Grupie” planuje w 2021
roku przystąpić do realizacji „Projektu współpracy”,
którego przedmiotem będzie budowa placów zabaw i siłowni plenerowych

na trenie działania LGD.
Szacuje się, że projekt zostanie zrealizowany do 30
czerwca 2022 roku. Gmina
Białogard przystąpiła do
realizacji tego projektu i
w dniu 22 kwietnia 2021
r. podpisała Umowę uży-

z montażem dwóch bramek do piłki nożnej, siatek
do tych bramek oraz pikochwytów. Inwestycja będzie
zrealizowana na działce
gminnej nr 24/4 obręb Kamosowo. Aktualnie zakończone zostały prace dostosowujące nawierzchnię do
montażu bramek.
Termin zakończenia tego
zadania zaplanowany jest
na listopad 2021 r. (GW/AK)

NOWE BUS-Y
DLA GMINY BIAŁOGARD
Jak pisaliśmy w poprzednich numerach Wieści z
gminy Białogard, w ramach
„Programu wyrównywania
różnic między regionami
II” Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków

siłownia w Rarwinie” oraz
Nosówko na „Wiatę przyjaźni”.
Podpisy złożyli Wicemarszałek Województwa
Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, Wójt Gminy

50% kosztów kwalifikowalnych.
Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczone na
modernizację lokalnej infrastruktury sportowej. Dzięki temu dofinansowaniu
możliwe będzie wykonanie
nawierzchni trawiastej boiska do gry w piłkę nożną
z ogrodzeniem, zakup wraz

czenia działki 77/13 obręb
Dargikowo z przeznaczeniem na utworzenie placu
zabaw i siłowni plenerowej.
Zaznaczyć należy, że
wszystkie koszty realizacji
projektu zostaną pokryte
przez LGD „Siła w Grupie”.

GRANTY SOŁECKIE 2021

W dniu 27 lipca br. nastąpiło uroczyste podpisanie
umów na realizację GRANTÓW SOŁECKICH 2021, które przyznane zostały dwóm
sołectwom: Rarwino na
zadanie „Aktywni razem –
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Białogard, Skarbnik Gminy
Białogard oraz Sołtysi Sołectw Nasówko i Rarwino.
Każde z sołectw otrzymało po 10.000 zł, co stanowi
100% dofinasowania zadania. (GW)

PFRON na zakup 2 BUS-ów
do przewozu osób niepełnosprawnych.
Pojazdy
dostarczono
w sierpniu, a od 1 września br. dowożą dzieci
i młodzież z niepełnos-

prawnościami, do ośrodków rehabilitacyjno - edukacyjn - wychowawczy i
szkolno - wychowawczych
znajdujących się poza granicami gminy Białogard.
(JCz/AK)
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REMONT DACHU

W lipcu br. wyremontowany został dach na budynku
nr 5 w miejscowości Byszyno. W budynku tym Gmina
Białogard posiada 61,2%
udziałów, na które składają
się pomieszczenia świetlicy

wiejskiej oraz mieszkania
lokatorskiego.
Pozostała
część jest własnością osób
fizycznych. Koszt całego
przedsięwzięcia wyniósł 63
900 zł, w tym udział Gminy
to 39 106 zł. (PK/AK)

NOWY PRZYSTANEK
AUTOBUSOWY
W lipcu br. miejscowość
Zaspy Wielkie wyposażona
została w nowy przystanek
autobusowy przy drodze
wojewódzkiej nr 167. Gmina Białogard przy współpracy z Miastem Tychowo,

które udzieliło wsparcia finansowego w kwocie 3500
zł, zakupiła i zamontowała
wiatę przystankową wraz z
płytą betonową pod wiatę
na łączną kwotę 7730 zł.
(PK/AK)
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„ŻŁOBEK
W GMINIE BIAŁOGARD”
Gmina Białogard, realizuje inwestycję w ramach
Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH+”
realizowanego
w roku 2021 – moduł 1a.
Nazwa zadania: „Przebudowa i zmiana sposobu
użytkowania parteru byłej
Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz
z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi"
Dofinansowanie: 1 841
838,61 zł.
Całkowita wartość: 2 302
298,26 zł.
Realizacja
przedsięwzięcia poprzedzona była
przygotowaniem
dokumentacji projektowej, w
której
zaprojektowano
przebudowę budynku po
byłej Szkole Podstawowej
w Kościernicy im. ppor. Ry-

szarda Kuleszy na żłobek z
planowanym w przyszłości
przedszkolem na I piętrze
budynku.
W dniu 16 października
2020 roku Gmina Białogard
złożyła wniosek aplikacyjny o przyznanie dotacji w
ramach Programu rozwoju

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” moduł 1a. Wniosek
został rozpatrzony pozytywnie i otrzymaliśmy dofinasowanie na poziomie
80% kosztów kwalifikowalnych. Wstępnie inwestycja została oszacowana

na kwotę: 2.302.298,26 i
obejmowała przebudowę
budynku wraz z wyposażeniem.
W dniu 14 maja 2021 r.
Gmina Białogard podpisała
umowę z wykonawcą prac
budowlanych firmą Produkcyjno Handlowo Usługową Elżbieta Hećman.
W Żłobku przewidziano
56 miejsc dla dzieci do lat 3.
Wszystkie pomieszczenia
zostały tak zaplanowane i
tak doposażone, żeby „nasi
milusińscy” mogli spędzać
tam miło czas pod fachową
opieką wychowawców.
Aktualnie trwają prace budowlane. Jeszcze w
listopadzie br. do żłobka
dostarczone zostanie wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Planowany nabór
dzieci do żłobka przewidziany jest na I kwartał
2022 roku. (GW)

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Białogard zaprasza osoby spełniające określone wymagania do konkursu
na wolne stanowisko kierownicze – Dyrektora Żłobka Gminnego w Kościernicy.
Szczegóły na stronie BIP Urzędu Gminy Białogard. (AK)

ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ
Z PROGRAMEM „CZYSTE POWIETRZE”
Nawiązując do artykułów
na temat Programu „Czyste
Powietrze”
opublikowanych w dwóch poprzednich
numerach gazety „Wieści
z gminy Białogard”, pragniemy rozszerzyć zakres
przekazywanych Państwu
informacji. Celem programu „Czyste Powietrze” jest
poprawa jakości powietrza
a także zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.
Aby wesprzeć osoby o niskich dochodach, które są
zainteresowane wymianą
starego pieca tzw. kopciucha na nowoczesne źródło
ciepła, Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska oraz
Ministerstwo Klimatu poszerzyły zakres możliwości
włączając sektor bankowy
w realizację zadań programowych. W obecnej edycji
programu możliwe jest uzy-

skanie kredytu na finansowanie inwestycji lub dofinansowanie, które zostanie
przeznaczone na częściową
spłatę kapitału kredytu.
Kredyt i dotację można
uzyskać na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe
na nowoczesne systemy
ogrzewania. Program przewiduje także dofinansowanie na prace termomodernizacyjne służące poprawie
efektywności energetycznej
domu, takie jak docieplenie
przegród budowlanych czy
wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej oraz niezbędną
dokumentację projektową.
Beneficjentami Programu „Czyste Powietrze”
mogą być właściciele lub
współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych

w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych
z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Maksymalna kwota dotacji przy podstawowym
poziomie dofinansowania
wynosi 30 000 złotych,
a przy podwyższonym poziomie dofinansowania aż
37 000 złotych.
Kredyt Czyste Powietrze
jest dostępny w wybranych
bankach. Aktualną listę
banków oraz procedury ich
przyznawania dostępne są
na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl.
Warto jeszcze wspomnieć, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
przygotował drugi cykl
bezpłatnych
webinariów
#Akademia Czystego Powietrza 2021, które będą

dostępne na kanale You
Tube (youtube.com/user/
nfosigw) od 16 września
o godzinie 10.00. Jest to
przewodnik po programie
i przydatne źródło wiedzy
dla wszystkich zainteresowanych
programem,
a w szczególności osób,
które zamierzają ubiegać
się dofinansowania.
W Urzędzie Gminy Białogard funkcjonuje punkt
informacyjno-konsultacyny,
gdzie można uzyskać informacje na temat dofinansowania oraz pomoc w wypełnieniu wniosku. Punkt jest
czynny od poniedziałku do
piątku, w godzinach pracy
urzędu. Można też uzyskać
pomoc dzwoniąc pod numer telefonu 94 312 11 62.
Serdecznie
zapraszamy
wszystkie zainteresowane
osoby. (JG)
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POSIŁEK W SZKOLE
I W DOMU

BANK
ŻYWNOŚCI
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Białogardzie
zakończył właśnie dystrybucję produktów żywnościowych w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Pomoc przekazywana była w formie artykułów spożywczych osobom
najbardziej potrzebującym
i znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.
7 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej

i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego
do skorzystania z pomocy
społecznej, tj. 1542,20 zł dla
osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby
w rodzinie.
Z w/w wsparcia skorzystało łącznie 1300 mieszkańców Gminy Białogard.

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Białogardzie
od dnia 01.10.2021r. zapewnia bezpłatny gorący
posiłek w szkołach podstawowych na terenie Gminy
Białogard: w Pomianowie,
Rogowie i Stanominie w
ramach realizacji programu
rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023.
Ze wsparcia skorzystać
mogą rodziny, które speł-

niają warunki otrzymania
pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej
oraz kryterium dochodowe,
tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do
świadczeń z pomocy społecznej, które wynosi 792zł
(netto) na członka rodziny.
Wnioski można pobrać i złożyć w siedzibie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białogardzie przy ul. Wileńskiej 8. (MS)

OPŁATY ZA ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH!

Na podstawie art. 35 ust.
1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
2021 r., poz. 372), § 3 ust.
1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra
Obrony Narodowej z dnia
23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz.
1980) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony
Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021
r. (Dz. U. z 2021 r. poz.
47),
1. W okresie od dnia
04 października 2021 r.
do dnia 15 października
2021 r. (od poniedziałku
do piątku) z wyjątkiem dni
świątecznych, będzie przeprowadzana
Powiatowa
Kwalifikacja Wojskowa w
tym z terenu Gminy Białogard.
2. Powiatowa Komisja
Lekarska nr 1 mieści się w
budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusła-

wa X w Białogardzie oraz
przy ul. Grunwaldzkiej 46
w Białogardzie
3. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
• mężczyzn urodzonych
w 2002 r. (zameldowanych
na pobyt stały i czasowy);
• mężczyzn urodzonych
w latach 1997 - 2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej;
• kobiety urodzone w
2002 r. (zameldowanych
na pobyt stały i czasowy)
wybrane przez WKU w Kołobrzegu.
Osoby, które po raz
pierwszy zostaną wezwane
do kwalifikacji wojskowej,
powinny zabrać ze sobą:
• dowód osobisty lub
inny dokument potwierdzający tożsamość,
• posiadaną dokumentację medyczną,
• aktualną fotografię o
wymiarach 35 mm x 40
mm (bez nakrycia głowy),
• dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie
ze szkoły o kontynuowaniu
nauki.
(ŻSz)

Wójt Gminy Białogard
przypomina, iż 30 września br. upłynął termin na
uiszczenie III raty opłaty
za zezwolenie na sprzedaż
napojów
alkoholowych.
Ponadto do 31 stycznia
2022 r. (liczy się wpływ na
konto gminy) istnieje obowiązek uiszczenia I raty z
tytułu ww opłaty.
Poniżej podajemy Państwu nr konta, na który
należy uiścić opłaty zgodne z posiadanymi przez
Państwa
zezwoleniami:
35 8562 0007 0000 0677
2000 0030.
W tytule opłaty należy
wskazać:
1) I rata – nr zezwolenia
wydanego na alkohol do
4,5%;
2) I rata – nr zezwolenia
wydanego na alkohol od
4,5% do 18%;
3) I rata – nr zezwolenia
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wydanego na alkohol powyżej 18%.
Proszę o zachowanie
potwierdzenia dokonanej
opłaty.
Informujemy również, iż
w naszej gminie, zgodnie
z Uchwałą Nr LI/317/2018
z dnia 30 maja 2018r.
w sprawie maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz zasad usytuowania na
terenie Gminy Białogard
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych wydane są 23 zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych do 4,5%, 19
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od
4,5% do 18% oraz 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej
18%.
(UG)

ZASIŁEK RODZINNY
I FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY
NA OKRES ZASIŁKOWY
2021/2022
Przypominamy, że od
dnia 1 lipca 2021r. można składać wnioski elektroniczne o przyznanie
prawa do zasiłku rodzinnego oraz funduszu
alimentacyjnego
na
nowy okres zasiłkowy

2021/2022.
Wnioski w formie papierowej przyjmowane są od
dnia 1 sierpnia 2021r.
Termin składania ww
wniosków upływa 1 listopada br.
(MS)

NARODOWY SPIS
POWSZECHNY LUDNOŚCI
I MIESZKAŃ 2021
– PODSUMOWANIE
Od 1 kwietnia do 30
września br. na terenie całego kraju odbywało się obowiązkowe badanie statystyczne - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Realizowane jest
ono raz na 10 lat przez
Główny Urząd Statystyczny.
To unikatowe badanie ukazujące portret kraju wraz
z demograficzną, społeczną i ekonomiczną strukturą
jego mieszkańców w określonym czasie. Spisy po-

wszechne przeprowadzane
są we wszystkich krajach
Unii Europejskiej.
W naszej gminie objęte
zostały obowiązkowym badaniem 7294 osoby (zameldowane na koniec 2020 r.).
I tak podsumowując ok.
94% mieszkańców gminy
Białogard przeszło badanie
statystyczne.
Dziękujemy wszystkim za
udział w Narodowym Spisie
Powszechnym Ludności i
Mieszkań 2021. (AK)

UWAGA! OD LISTOPADA 2021 R. ZMIANY
W DOWODACH OSOBISTYCH
W nowym dowodzie osobistym pojawi się kilka
istotnych zmian.
Do e-dowodów (dowodów z warstwą elektroniczną) zostanie dodana druga
cecha biometryczna, tj.
dwa odciski palców w formatach cyfrowych. Pierwsza cecha, którą zawierają
e-dowody wydawane od
marca 2019 roku, to wizerunek twarzy. Do warstwy

graficznej dowodów powróci podpis posiadacza.
Zarówno odciski palców,
jak i podpis znajdą się w
dowodach osób powyżej
12. roku życia (wyłączywszy osoby, w przypadku
których pobranie odcisków
lub złożenie podpisu jest
niemożliwe).
Składanie online wniosku o dowód osobisty będzie możliwe wyłącznie w

przypadku dokumentu dla
dzieci do 12. roku życia.
Od nich odciski palców nie
będą pobierane.
Nowe dowody, tak jak te
wydawane od 2019 roku,
co do zasady ważne będą
5 lub 10 lat, przy czym
pięcioletni okres ważności
będą miały dowody dzieci poniżej 12. roku życia.
Z kolei dowody osobiste
osób, od których pobra-

nie odcisków palców będzie chwilowo niemożliwe,
będą miały 12-miesięczny
okres ważności.
Ważna informacja zmiany w dowodach osobistych nie powodują konieczności wymiany dotychczas posiadanych dokumentów. Będą one ważne
przez okres, na jaki zostały wydane.
(AZ)
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INFORMACJA DOTYCZĄCA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Właściciele nieruchomości położonych na obszarach nieskanalizowanych,
zgodnie z art. 5 ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mają
obowiązek:
1) gromadzić nieczystości
ciekłe w zbiornikach bezodpływowych;
2) przyłączenia nieruchomości do istniejącej
sieci kanalizacyjnej lub, w
przypadku gdy budowa
sieci kanalizacyjnej jest
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy
nieczystości ciekłych lub w
przydomową oczyszczalnię
ścieków bytowych.
Zbiorniki bezodpływowe
i przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać
wszelkie wymagania okre-

ślone przepisami.
W zależności od rodzaju urządzeń przed rozpoczęciem ich budowy, wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowę
bądź dokonanie zgłoszenia
robót budowlanych. Natomiast przed rozpoczęciem
użytkowania przydomowej
oczyszczalni ścieków lub
zbiornika bezodpływowego przez osobę fizyczną,
konieczne jest dokonanie
zgłoszenia
eksploatacji
takiej instalacji do organu ochrony środowiska,
a w przypadku mieszkańców naszej gminy, w Urzędzie Gminy Białogard przy
ul. Wileńskiej 8 w Białogardzie.
Zakres zgłoszenia ściśle
określa art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. o Prawie ochrony środowiska.

Zdjęcie źródło: https://bojszowy.pl/2019/04/15

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do posiadania umów na wywóz
nieczystości ciekłych oraz
dowodów uiszczania opłat

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Zgodnie z Uchwałą Nr
XXXVI/213/2021 Rady Gminy Białogard z dnia 30
marca 2021 r. w sprawie
określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli
nieruchomości oraz trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, właściciele
nieruchomości, którzy kom-

postują bioodpady stanowiące odpady komunalne w
kompostownikach przydomowych mogą skorzystać
ze zwolnienia w części z
opłaty za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
składając do Urzędu Gminy Białogard nową deklarację, w której zadeklarują
kompostowanie ww. odpadów. Na mocy uchwały Nr
XXXVI/212/2021 Rady Gminy Białogard z dnia 30

KONKURSY
W czasie uroczystych obchodów Dożynek Gminnych
2021, które miały miejsce w
Rogowie, w dniu 11 września br. odbyły się konkursy
pt.:„ Pozytywnie zakręceni
– Akcja segregacja ” – wykonanie pojemnika do zbierania plastikowych nakrętek.
Celem takiego konkursu
jest propagowanie wśród
mieszkańców Gminy Białogard właściwych postaw
proekologicznych poprzez
przedsięwzięcia
recyklin-

gowe oraz ukształtowanie
nawyku segregacji odpadów
i oddzielania nakrętek od
opakowań.
Dobiegł końca konkurs
pt.: „Zbieramy makulaturę
- Ratujemy drzewa”, którego celem było również
propagowanie wśród mieszkańców Gminy Białogard
właściwych postaw proekologicznych poprzez angażowanie ich we wspólne
przedsięwzięcia, związane
z selektywną zbiórką odpadów. (KJ)

marca 2021 r. zmieniającej
uchwałę nr XXXI/194/2020
Rady Gminy Białogard
z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości
tej opłaty na terenie Gminy
Białogard wyżej opisane
zwolnienie wynosi 0,50 zł
miesięcznie od jednej osoby
zamieszkującej daną nieruchomość. (KJ)

za tę usługę (rachunki, faktury VAT).
Na podstawie art. 6
ust. 5a ustawy o utrzyma-

94 312 77 75;
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”, Stanomino 11, 78-217 Stanomino – tel. 94 311 22 17;
3. TOI TOI Polska Sp. z
o.o., ul. Płochocińska 29,
03-044 Warszawa - tel. 22
614 59 78;
4. ATF Sp. z o.o. Sp.k.,
Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec - tel. 94 36 64 202;
5. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z
siedzibą w Białogardzie, ul.
Ustronie Miejskie 1; 78-200
Białogard, tel. 94 312 32
15;
6. WC SERWIS Sp. z o.o.
Spółka komandytowa - ul.
Szybowa 2, 41-808 Zabrze
- tel. 032 278 45 31,
7. Zakład Usług leśnych i
Transportowych Józef Franczak, Nosowo 5/2, 76-039
Biesiekierz - tel. 606-895385.

POLECENIE PRZELEWU
Z POTWIERDZENIEM
Każdy właściciel nieruchomości z gminy Białogard
może uzyskać wydrukowane polecenie przelewu z potwierdzeniem, zawierające
jego dane, wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, termi-

nem płatności itp. Wystarczy tylko zgłosić potrzebę
otrzymania takiego wydruku pracownikowi Urzędu
Gminy zajmującemu się gospodarką odpadami komunalnymi pod numerem tel.:
94 311 01 93. (KJ)

NOWE NUMERY KONT INDYWIDUALNYCH
Od 2022 roku zmienią się indywidualne numery kont bankowych
o czym każdy właści-

ODBIÓR
ODPADÓW
Pod koniec 2021 roku
ogłoszone zostanie postępowanie
w
trybie
przetargu
nieograniczonego na wybór firmy
świadczącej usługi w zakresie wywozu odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i zamieszkałych czasowo
z terenu Gminy Białogard
na rok 2022.
W bieżącym roku odpady komunalne z terenu

niu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2021
r. poz. 888 t.j.) pracownicy
Urzędu Gminy mogą dokonać kontroli częstotliwości
opróżniania
zbiorników
bezodpływowych (szamb)
i przydomowych oczyszczalni ścieków, a także
zawartych umów na wywóz nieczystości ciekłych
z przedsiębiorcami oraz dowodów uiszczania opłat z
tego tytułu.
Usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych mogą
wykonywać przedsiębiorcy posiadający zezwolenie
wydane przez Wójta Gminy
Białogard. Poniżej lista takich podmiotów:
1. Zakład Usług DrogowoMostowo- Transportowych
Jan Kruszewski, Redlino
50, 78-200 Białogard - tel.

ciel nieruchomości zostanie indywidualnie poinformowany przed pierwszym
terminem
płat-

ności
należnej
opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
(KJ)

SZANOWNI MIESZKAŃCY
GMINY BIAŁOGARD

Gminy Białogard odbierane są przez firmę REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z
o.o., ul. Górecka 104, 61483 Poznań z siedzibą w
Barwicach.
Firma wpisana jest do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
z terenu naszej gminy.
(KJ)

Uprzejmie informuję, że
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) – dla Gminy Białogard, prowadzi Zakład
Wywozu Nieczystości „Ład-San” s. c. Krystyna Szwed
& Tadeusz Szwed.
PSZOK
znajduje
się
w Białogardzie 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
(KJ)
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DOŻYNKI GMINNE 2021 - ROGOWO

Nabożeństwem
dziękczynnym
za
tegoroczne zbiory, rozpoczęły się
w Rogowie, w sobotę 11
września, Gminne Dożynki
2021. Wójt Jacek Smoliński
w imieniu całej społeczności oraz własnym podziękował rolnikom za ich ciężką
codzienną pracę, wielki trud
i godną postawę mimo wielu trudności i problemów.
Starostowie dożynek Pani
Anna Raczyńska i Pan Grzegorz Jakowicz w imieniu
rolników przekazali na ręce
Wójta poświęcony w czasie uroczystej mszy bochen
chleba, który podzielony
został pomiędzy obecnych
na uroczystości. Po części
oficjalnej uczestnicy mogli
skosztować różnych rodzajów wypieków i nalewek na
stoiskach przygotowanych
przez sołectwa i stowarzyszenia z terenu gminy, a
przy tym obejrzeć aranżacje
tych stoisk.
Wiele
zaoferowanych
atrakcji, konkursów, wspaniałych potraw i wyjątkowa
oprawa muzyczna przycią-

gnęły mieszkańców z terenu
całej gminy.
Wszystko to można było
zobaczyć dzięki sołtysowi
Zenonowi Chódzyńskiemu,
mieszkańcom sołectwa Rogowo, pracownikom Urzędu
Gminy Białogard, GOPS i
świetlic wiejskich, pracownikom Gminnej Biblioteki
Publicznej w Stanominie
oraz
filii bibliotecznych,
OSP z Rogowa, Pomianowa
i Stanomina oraz wielu innym osobom, a także dzięki
hojności sponsorów wymienionych poniżej.
Dziękujemy księdzu celebrującemu mszę świętą,
a przede wszystkim DZIĘKUJEMY Wam Państwo za
obecność na tegorocznych
dożynkach gminnych. (AM/
AK)
Lista sponsorów i darczyńców:
• Bank Spółdzielczy w Białogardzie
• Polana sp. z o. o. Żelimucha
• Goodvalley Agro S.A z
Przechlewa

• Zachodniopomorska Izba
Rolnicza w Szczecinie
• Koło Łowieckie „Bielik”
• Koło Łowieckie „Żerań”
• Enertrag Polska sp. z o. o.
• Stowarzyszenie Inicjatyw
S poł eczno-Gospoda rczych Białogard
• Szwejkowska Małgorzata- Konsumy
• Nadleśnictwo Białogard
• Krzysztof MikłasewiczPUB u Mikłasa
• PKS Gryfice
• MARTRANS Mariola i Andrzej Giec
• Agroturystyka u Ziuty
Białogórzyno
• Zakład Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych Jan Kruszewski
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FESTYN RODZINNY W ŻELEŹNIE

UDANA
WYCIECZKA
W dniu 10 września 2021
roku Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich nad Parsętą oraz
Mieszkanki Sołectwa Rościno uczestniczyły wspólnie

z chórem Bel Canto w jednodniowej wycieczce, podczas której zwiedziły Zamek
Krzyżacki w Malborku i Stare Miasto w Gdańsku. (AS)

PUK PUK… KTO TAM?...
TO JA PANI JESIEŃ
W dniu 14 sierpnia br. w
Żeleźnie z myślą o mieszkańcach zorganizowany został festyn rodzinny z wieloma atrakcjami. Wspólnie
z Lasami Państwowymi,
Komendą Powiatową Policji w Białogardzie oraz z
Ochotniczą Strażą Pożarną
przeprowadzone
zostały
kampanie edukacyjno-profilaktyczne.
Element kampanii pobudzającej świadomość zagrożenia w lasach był apelem
o aktywne reagowanie na
ograniczenie liczby pożarów. Wystarczy jeden telefon alarmowy pod numer
998 lub 112 dzięki czemu
możemy uratować wiele
istnień.
Oficer Policji starsza

sierżant Joanna Krajnik
przeprowadziła kampanię
edukacyjno-profilaktyczną,
której hasłem przewodnim było m.in. bezpieczeństwo w czasie wakacji oraz
wpływ narkotyków i dopalaczy na nasze zdrowie i
życie.
,,Czasem
wdzięczność
trudno jest ubrać w słowa...
wtedy proste DZIĘKUJEMY
zawiera wszystko co chcemy wyrazić".
Szczególne podziękowania kierujemy do: Komendy
Powiatowej Policji w Białogardzie, Nadleśnictwa Białogard, Ochotniczej Straży
Pożarnej w Pomianowie,
Producenta wody gazowanej w syfonach CABANA,
Pani Anicie z Alpakami,

W dniu 25 września br.
w świetlicy wiejskiej w
Rościnie odbyły się warsztaty plastyczne pn. „Puk
puk… kto tam?... To ja Pani
jesień”. W pierwszym etapie warsztatów uczestni-

LAUREAT
I MIEJSCA
Pani Karolinie za dmuchany
zamek, BNB Paribas Bank
Polska SA. Oddział w Białogardzie oraz Gminie Białogard.
Serdecznie dziękujemy
za każdą formę wsparcia
naszej inicjatywy.
Największe podziękowa-

nia kierujemy do okolicznych mieszkańców za liczny
udział w festynie, który zorganizowany został przede
wszystkim z myślą o nich.
Z wyrazami szacunku,
Radna Gminy Białogard
Aneta Chilmańska.

25 września br., na
przystanku autobusowym
w Rościnie, ustawiony został pojemnik przeznaczony na plastikowe nakrętki.
Pojemnik ten to laureat I
miejsca w konkursie pn.
Pozytywnie zakręceni organizowanego przez Gminę
Białogard, a rozstrzygniętego podczas Dożynek Gminnych 2021, które odbyły

„WAKACYJNE SZOŁ”

21 sierpnia br. na terenie Sołectwa Rościno,
w ramach pozyskanych
środków przez Koło Gospodyń Wiejskich nad Parsętą w Rościnie z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa "Szczepmy się z KGW”, zorganizowany został festyn rodzin-

ny pn. „Wakacyjne Szoł”.
Podczas festynu czynny był
punkt szczepień, w którym
mógł zaszczepić się każdy
chętny.
Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji.
Były gry i zabawy z animatorami dla dzieci, dmu-

cy pobudzając swoją wyobraźnię, wykonali prace
przedstawiające
jesień.
Zadaniem w drugim etapie,
było stworzenie dla jesieni
upominków z liści, kwiatków i szyszek. (AS/AK)

chańce, bajkowe postacie
i przepyszne smakołyki dla
uczestników, które przygotowały Panie z KGW.
Atrakcją wieczoru była
gwiazda disco polo Kris
Talisman, a po nim wszystkich obecnych do zabawy
zagrzewał DJ.
(AS/AK)

się 11 września w Rogowie.
Pojemnik będzie teraz
motywował
wszystkich
mieszkańców Sołectwa do
zbierania nakrętek, a tym
samym dbania o środowisko. Co najważniejsze
jednak, działania te pozwolą, na niesienie w sposób
pośredni pomocy chorym
osobom. (AS/AK)
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Z okazji

Dnia Edukacji Narodowej
Dyrektorom Placówek Oświatowych, Wychowawcom, Nauczycielom,
Pracownikom Administracji i Obsługi w imieniu władz samorządowych,
składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek, trud, serce
i zaangażowanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej, której wykonanie wymaga
nie tylko wiedzy ale i umiejętności budowania autorytetu wśród uczniów, rodziców i środowiska.
Życzę osobistej i zawodowej satysfakcji, realizacji wszelkich zamierzeń
oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.
Z wyrazami szacunku i podziękowania
								
					

Wójt Gminy Białogard

					

Jacek Smoliński

Białogard, październik 2021 r.

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MANUALNYCH

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w
Rogowie mieli okazję poznać
jedną z aplikacji do rozszerzonej rzeczywistości jaką

jest Quiver i “zakodować”
swoje obrazki. Aplikacja
Quiver – 3D Coloring App
(obrazek w 3D) pozwala nie
tylko na rozwijanie umiejęt-

ności manualnych dzieci, ale
także sprawia, że kolorowanie i “ożywianie” obrazków
staje się zabawne i jednocześnie magiczne.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
ROKU SZKOLNEGO

1 września 2021 r. w
Szkole Podstawowej im.
Jana Brzechwy w Rogowie,
odbyła się uroczystość z

okazji rozpoczęcia nowego
roku szkolnego 2021/2022,
w której uczestniczyli: Wójt
Gminy Białogard, Pan Jacek

Smoliński, Rodzice, Uczniowie oraz Nauczyciele i Pracownicy Administracji i Obsługi.
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ŚWIATOWY DZIEŃ JABŁKA
W SP POMIANOWO
28 września przypada
Światowy Dzień Jabłka.
Wszyscy wiedzą, że należy jeść jabłka, bo to źródło
wielu witamin. Uczniowie dowiedzieli się jak
powstają jabłka, jakie są
ich odmiany oraz jak są
zbudowane. Musimy być
dumni z tego, że nasz kraj
produkuje najwięcej jabłek
w Europie, a na świecie zajmujemy zaszczytne trzecie
miejsce. Po uzyskaniu tej
cennej wiedzy, by uczcić
dzisiejsze święto, uczniowie
zjedli jabłko, które w tym
dniu smakowało szczególnie wybornie. (AZ)

Październik 2021

DZIEŃ KROPKI W SZKOLE
PODSTAWOWEJ POMIANOWO
15 września uczniowie
SP Pomianowo obchodzili
Dzień Kropki. Poznali postać
Vashti, która dzięki swojej
nauczycielce odkryła talent
do ... rysowania kropek.
Dzięki Vashti przekonali się,
że każdy ma ukryty w sobie
talent, i każdy ma swoje
mocne strony. Uczniowie
wykonali kropkowe prace,
używając tylko swoich pa-

luszków. Vashti przekazała
dobro, które się mnoży, bo
dzięki niej miliony dzieci
na świecie dowiaduje się o
swoich zdolnościach. Każdy
coś potrafi, każdy ma jakiś
talent. (AZ)

WIZYTA UCZNIÓW SP POMIANOWO
W SZKÓŁCE LEŚNEJ
W BIAŁOGÓRZYNIE
W ramach edukacji przyrodniczej uczniowie klas
II i III Szkoły Podstawowej
w Pomianowie odwiedzili
Szkółkę Leśną w Białogórzynie.
Dzieci zaobserwowały tu
najmłodsze stadia wzrostu
drzew oraz trudną drogę
od nasiona do sadzonki,
nadającej się do założenia nowego pokolenia lasu
- od siewu, przez pielęgnację, deszczowanie, do
wyjmowania, sortowania
i rozsadzania. Jest to miejsce gdzie można łatwo i
szybko nauczyć się rozpoznawania bardzo wielu gatunków drzew i krzewów.
Spotkanie w naturalnych
warunkach takiej ilości
gatunków drzew i krzewów jest fascynującą przygodą.

Był też czas na zabawę,
rozwiązywanie zagadek i
poszukiwanie skarbów oraz
pieczenie kiełbasek przy
ognisku. Dzięki pięknej pogodzie, wspaniałej atmos-

ferze i życzliwemu przyjęciu
przez pracowników szkółki,
wszyscy na długo zapamiętają tę wizytę.
(B.Wiśniewska,
S.Lewkowicz)

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
W dniu 20 września
przypada bardzo ważne
święto
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.
Z tej okazji na najmłodsze
dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pomianowie
czekały niespodzianki: słodki poczęstunek, upominki
oraz dużo wspaniałej zabawy muzyczno - tanecznej. (E.Sekrecka)

„Z EKOLOGIĄ NA TY” W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. JULIANA TUWIMA W STANOMINIE
Uczniowie klasy piątej
w Szkole Podstawowej w
Stanominie przystąpili do
realizacji ogólnopolskiego
projektu edukacyjnego „ Z

ekologią na Ty”. Projekt jest
realizowany
w ramach innowacji i jest
odpowiedzią na aktualne
potrzeby dzieci, wymogi

edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i opublikowane przez Ministerstwo
Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa
na rok szkolny2021/2022.
Celem programu jest budzenie aktywności uczniów
w zakresie zdobywania wiedzy ekologicznej
i przyrodniczej oraz wdrażanie do świadomego,
czynnego działania na rzecz
środowiska. Realizatorem
projektu jest nauczycielka
przyrody i biologii pani Dorota Zacharek.
Dyrektor szkoły
– Krzysztof Skrzycki

Październik 2021

SZKOŁY/BIBLIOTEKI
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ŚWIĘTUJEMY ROCZNICĘ URODZIN PATRONA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STANOMINIE
- JULIANA TUWIMA

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W SZKOLE
PODSTAWOWEJ im. JULANA TUWIMA
W STANOMINIE
20 września 2021 r. obchodziliśmy
Światowy
Dzień Przedszkolaka. To
święto ustanowione, by
podkreślić wagę edukacji
przedszkolnej w rozwoju
i edukacji dzieci. Z tej okazji

dyrektor szkoły - Krzysztof
Skrzycki odwiedził dzieci z
oddziałów przedszkolnych
składając im życzenia nieustającej i wspaniałej zabawy oraz czerpania radości
z bycia przedszkolakiem.

Dzięki uprzejmości rodziców dzieci otrzymały także
słodki poczęstunek, za co
dziękujemy.
Dyrektor szkoły
– Krzysztof Skrzycki

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. JULIANA TUWIMA - JAK CO ROKU
W SKRZATUSZU
W sobotę 18 września 2021
r. uczniowie klasy ósmej wraz
z nauczycielem katechetą –
panem Tomaszem Trybusiem
uczestniczyli w Diecezjalnym
Spotkaniu Młodych w Skrzatuszu. Tegoroczne spotkanie
przebiegało pod hasłem „Zacznij od nowa”.

„NARODOWE CZYTANIE”
Jubileuszową lekturą dziesiątej edycji Narodowego
Czytania był utwór Gabrieli
Zapolskiej pt. „Moralność
Pani Dulskiej”.
Z tej okazji Prezydent tradycyjnie skierował przesłanie, zachęcając do współtworzenia akcji.
„Podczas
tegorocznej,
dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy
się, aby wspólnie czytać
„Moralność pani Dulskiej”
Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie.
Odnajdujemy w nim komizm
i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i
wyczucie języka, ale przede

wszystkim
uniwersalne
przesłanie moralne, które w
imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło.
Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną
refleksję społeczną. Pojęcie
„dulszczyzna” weszło na
trwałe do języka potocznego
i na przestrzeni epok było
różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych
dyskusji – napisał w liście
Prezydent RP Andrzej Duda.”
Czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie
spotkali się 16 września, by
wspólnie uczcić to wydarzenie. W roli lektorów wystąpili uczniowie klas ósmych
Szkoły Podstawowej w Sta-

nominie, Panie nauczycielki i
Pan Krzysztof Skrzycki – dyrektor szkoły. Pani Alicja Kubis – Sekretarz Gminy Białogard i Pani Anna Suszyńska
– Przewodnicząca Rady Gminy z wdziękiem wcielały się
w rolę kilku postaci. A my
bibliotekarki cieszyłyśmy się,
że po przymusowej przerwie
mogłyśmy na żywo usłyszeć
śmiech i radość ze wspólnego spotkania. Już wiemy, że
w następnym roku czytać będziemy „Ballady i Romanse”
A. Mickiewicza.
Dziękuję
wszystkim
uczestnikom i zapraszam na
następną edycję.
Barbara Kacprowska

13 września 2021 r. obchodziliśmy 127 rocznicę
urodzin Juliana Tuwima
– Patrona Szkoły Podstawowej w Stanominie. Jego

wiersze czytają całe pokolenia. Z tej okazji nasi
uczniowie również czytali
te utwory wspominając
historię życia tego najpo-

pularniejszego polskiego
poety dwudziestolecia międzywojennego.
Dyrektor szkoły
– Krzysztof Skrzycki

KONKURS PLASTYCZNY
„Biblioteka moich marzeń”
Gmina Białogard i Gminna Biblioteka Publiczna
w Stanominie
zaprasza uczniów klas
III Szkoły Podstawowej
z terenu Gminy Białogard
do konkursu plastycznego
„Biblioteka moich marzeń”.
Termin składania
prac konkursowych:
29.10.2021r.

NOWE POZYCJE KSIĄŻKOWE CZEKAJĄ
NA CZYTELNIKÓW
Rada Sołecka Sołectwa
Stanomino za Voucher
otrzymany z Urzędu Gminy

Białogard zakupiła książki
do Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie.

Serdecznie dziękuję w
imieniu czytelników.
Barbara Kacprowska.
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Z okazji jubileuszu 10-lecia
Białogardzkiego Chóru Kameralnego
BEL CANTO,
w imieniu własnym i całej społeczności Gminy Białogard,
pragnę podziękować wszystkim członkom Chóru
za niezwykłe zaangażowanie, życzliwość i obecność,
również w życiu kulturalnym i społecznym naszej Gminy.
Niech świętowany jubileusz będzie inspiracją
do realizacji wszystkich kolejnych planów i zamierzeń.
Życzę pasji tworzenia, energii do działania i przychylności losu,
który nie zastąpi talentu i ciężkiej pracy
ale doda otuchy w trudnych chwilach.
Niech kolejne lata upływają w poczuciu spełnienia,
zdrowiu i wszelkiej pomyślności.

Październik 2021

IX EDYCJA BIEGU
TROPEM WILCZYM
15 sierpnia br. w Białogórzynie odbyła się już IX edycja Biegu Tropem Wilczym.
Jest to cykliczne wydarzenie, które zapoczątkowano
w 2013 roku, a którego ideą
jest propagowanie wiedzy
z zakresu historii najnowszej w sposób atrakcyjny
dla osób w każdym wieku
oraz popularyzacja biegania jako formy rodzinnego
spędzania wolnego czasu.
Bieg odbywa się w pierwszą
niedziele marca (Narodowy
Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”) w różnych miastach, tak w Polsce jak i za
granicą, a godzina 12:00

jest godziną rozpoczynającą to wydarzenie. W roku
bieżącym, z uwagi na obostrzenia pandemiczne, Zarząd Fundacji Wolność i Demokracja podjął decyzję o
przeniesieniu terminu biegu
na 15 sierpnia.
W gminie Białogard zorganizowane zostały konkurencje biegowe na trzech
dystansach: 10 km; 5 km i
1963 m, w których łącznie
wzięło udział ponad sto
osób.
Dystans 1963 m nie jest
przypadkowy ponieważ jest
to odwołanie do roku, w
którym zginął ostatni Żoł-

nierz Wyklęty - Józef Franczak ps. „Lalek".
Każdy uczestnik biegu
otrzymał symboliczny medal. Na każdego też czekał
ciepły posiłek. Tego dnia
również słońce okazało się
łaskawe i swymi promieniami otoczyło miejsce odbywającego się biegu.
Wielkie podziękowania
kierujemy do wszystkich
obecnych
uczestników,
przedstawicieli
mediów
oraz tych, którzy współuczestniczyli w organizowaniu tego wyjątkowego wydarzenia.
(AW/AK)

					
				
				

Z wyrazami szacunku

				

Wójt Gminy

				

Jacek Smoliński

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu. Środki na jego
realizację pochodzą z funduszy europejskich - z Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020.
Wnioski o udział w projekcie składać mogą ro-

dzice/opiekunowie prawni
uczniów szkół podstawowych oraz pełnoletni
uczniowie szkoły średniej
zamieszkujących na terenie
Gminy Białogard zgodnie
z punktem 2 podpunkt a
przedkładanego
Oświadczenia.

Wymagane dokumenty:
Oświadczenie
rodzica/
opiekuna prawnego lub
Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął
pełnoletność. Załącznik Nr
8 lub Załącznik nr 9.
Formularz uzupełniający – zakres danych osobowych. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
osobowych wraz ze zgodą
na przetwarzanie danych
osobowych (art. 13 RODO).
Dokumenty potwierdzające
fakt zatrudnienia członka
rodziny w PGR (wymóg nieobligatoryjny).

Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych (wyłącznie w
przypadku przedłożenia dokumentów wymienionych
w punkcie 4, dotyczących
żyjących członków rodziny).
Przed złożeniem wniosku
należy zapoznać się z Regulaminem konkursu załączonym do ogłoszenia o
konkursie i dostępnym na
https://www.gov.pl/web/
cppc/wsparcie-ppgr
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy
złożyć w Urzędzie Gminy
Białogard (ul. Wileńska 8) w

Punkcie Obsługi Interesanta do 28 października 2021
r. (w dniach i godzinach
pracy urzędu).
Uwaga! Wszystkie dokumenty muszą być ze sobą
zszyte lub spięte w sposób
uniemożliwiający ich zdekompletowanie.
Informacji na temat naboru udzielają pracownicy
Urzędu Gminy Białogard
tel. 94 312 11 62. Uwaga!
Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!
W przypadku otrzymania
mniejszej kwoty dofinan-

sowania niż wnioskowana,
pierwszeństwo w wyborze
do objęcia wsparciem będą
miały osoby, które do wniosku dołączyły dokumenty
potwierdzające fakt zatrudnienia członka rodziny w
zlikwidowanym PGR.
Zmiany w dokumentacji
konkursowej wprowadzone
przez Centrum Projektów
Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem
zmian w udostępnianych
formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.
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