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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.

        Z wyrazami szacunku
                      Wójt Gminy
         Jacek Smoliński

Plac zabaw  
i siłownia  
w Dargikowie  
  str. 3

ZASZCZEP SIĘ Z MARSZU W SWOIM SOŁECTWIE!
Wójt Gminy Białogard zapra-

sza na szczepienia mieszkańców 
wszystkich sołectw w  wyznaczo-
nym miejscu i czasie. Szczepie-
nia przeprowadzi mobilny zespół 
szczepienny „Ambulatorium ” 
Maciej Siwek przygotowany pro-
fesjonalnie do wykonania szcze-
pień jednodawkową szczepionką.

Harmonogram szczepień:
18 października 2021 r. 
• Sołectwo Kościernica  – świe-

tlica wiejska od 15:00 do 16:00
• Sołectwo Nosówko – świetlica 

wiejska od 16:00 do17:00
• Sołectwo Białogórzyno – świe-

tlica 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 – świetli-
ca 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 –  świetli-
ca wiejska od 16:00 do 17:00

• Sołectwo Stanomino – biblio-
teka 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  – po-

mieszczenie gminne od 17:00 do 
18:00

Jeżeli nie zdążysz zaszczepić się 
w swoim sołectwie, to możesz 
zaszczepić się w innym, we wska-
zanym powyżej terminie. Istnieje 
możliwość wcześniejszego zgło-
szenia potrzeby dowiezienia do 
szczepienia przez mobilny zespół 
szczepienny w poszczególnych 
sołectwach. Telefon do kontaktu 
- 534 348 016

Dla osób, które nie będą mo-
gły skorzystać w wyznaczonym 
terminie ze szczepień prowadzo-
nych w sołectwach, istnieje moż-

liwość zgłoszenia się przez infoli-
nię na numer telefonu – 989 lub 
bezpośrednio w stacjonarnych 
placówkach podstawowej opie-
ki zdrowotnej „Ambulatorium” 
Maciej Siwek ul. Mickiewicza 6b, 
78-200 Białogard.

Osoby chętne, które mają jaką-
kolwiek trudność w dotarciu do 
punktów szczepień, zachęcamy 
do kontaktu telefonicznego, pod 
nr telefonu 793 068 218 i uzgod-
nienia dowozu do punku szcze-
pienia. (ŻSz)



2 Wieści z gminy Białogard Październik 2021INWESTYCJE

„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 wy-
konana zostanie z masy 
bitumicznej (asfalt). W ra-
mach tej inwestycji zapla-
nowano również przebu-
dowę istniejącego zjazdu  
z drogi powiatowej na 
drogę gminną – prace na 
działce 169,  oczyszcze-
nie istniejącego przepustu  

i ewentualną jego przebu-
dowę oraz budowę kanałów 
technologicznych zgodnie  
z aktualnie obowiązującymi 
przepisami. 

W dniu 23 czerwca br. 
Wójt Gminy wraz z Woje-
wodą Zachodniopomor-
skim podpisali umowę, 
w wyniku której  przyzna-
ne zostało dofinasowanie 

w wysokości 70% kosztów 
całej inwestycji. 

W dniu 30 września br. 
Wójt Gminy Jacek Smoliński 
podpisał z firmą INFRABUD 
– Wykonawcą prac budow-
lanych, umowę na realiza-
cję zadania.   

Planowany termin zakoń-
czenia inwestycji to II poło-
wa 2022 r. (GW/AK)

PRZEBUDOWA DROGI  
GMINNEJ NA DZIAŁCE 85  

OBRĘB STANOMINO

W dniu 11 czerwca 2021 
roku Gmina Białogard otrzy-
mała informację o zakwa-
lifikowaniu gminnej drogi 
w miejscowości Stanomi-
no  do programu wsparcia  
gmin realizujących inwe-
stycje w miejscowościach, 
w których funkcjonowały 
zlikwidowane państwowe 
przedsiębiorstwa gospodar-
ki rolnej.

Dofinansowanie wynosi 
100% kwoty, tj. 900 000 
zł inwestycji pod nazwą 
„Przebudowa drogi gminnej 
na działce 85 obręb Stano-
mino”. W ramach realizacji  

tego zadania  z dotacji  po-
kryte zostaną koszty zwią-
zane z przygotowaniem 
dokumentacji, nadzorem 
inwestycyjnym oraz praca-
mi budowalnymi.  Zakoń-
czenie inwestycji planowa-
ne jest na koniec listopada 
2022 roku.

W październiku br. roz-
poczną się prace związane 
z przygotowaniem niezbęd-
nej dokumentacji i uzy-
skaniem pozwoleń, które 
zgodnie z przyjętym harmo-
nogramem powinny zakoń-
czyć się do marca 2022 r. 
(GW/AK)

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 Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
2014-2020 Oś Priorytetowa 
2 Gospodarka niskoemisyjna 
Działanie 2.3 Zrównoważo-
na multimedialna mobilność 
miejska i działania adapta-

cyjne łagodzące zmiany kli-
matu w ramach Strategii ZIT 
dla Koszalińsko-Kołobrzesko 
- Białogardzkiego Obszaru 
Funkcjonalnego. Tym samym 
rozpoczął się drugi etap reali-
zacji tego zadania, polegający 
na wykonaniu prac budowla-
nych. 

Wszystkie prace realizo-
wane są zgodnie z przyjętym 
harmonogramem. Zakończe-
nie inwestycji i oddanie jej do 
użytkowania planuje się  na 
30 maja 2022r. (GW)

DROGA DARGIKOWO-
-POMIANOWO

W dniu 20 lipca 2021 roku 
nastąpiło podpisanie umo-
wy z firmą F.H.U. Savi-Pol 
Zbigniew Sawicki na wyko-
nanie zadania pod nazwą 
„Przebudowa drogi gminnej 
z miejscowości Dargikowo 
do miejscowości Pomia-
nowo na działkach nr 326 

obr. Pomianowo oraz 284;  
311,3;  357/1; 344/3; 77/4; 
288; 311; 372; 414 obr. Dar-
gikowo”. 

Długość drogi to ponad 
2 km. Koniec 2021 roku  
to planowany termin od-
dania drogi do użytkowani. 
(GW) 
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W DARGIKOWIE POWSTANIE PLAC ZABAW 
I SIŁOWNIA PLENEROWA

Stowarzyszenie Lokal-
na Grupa Działania „Siła 
w Grupie” planuje w 2021 
roku przystąpić do realiza-
cji „Projektu współpracy”, 
którego przedmiotem bę-
dzie budowa placów za-
baw i siłowni plenerowych 

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

czenia działki 77/13 obręb 
Dargikowo z przeznacze-
niem 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. nastą-
piło uroczyste podpisanie 
umów na realizację GRAN-
TÓW SOŁECKICH 2021, któ-
re przyznane zostały dwóm 
sołectwom: Rarwino na 
zadanie „Aktywni razem – 

siłownia w Rarwinie” oraz  
Nosówko na „Wiatę przyjaź-
ni”.

Podpisy złożyli Wice-
marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego To-
masz Sobieraj, Wójt Gminy 

Białogard, Skarbnik Gminy 
Białogard  oraz Sołtysi So-
łectw Nasówko i Rarwino.

Każde z sołectw otrzyma-
ło po 10.000 zł, co stanowi 
100% dofinasowania zada-
nia. (GW)

NOWE BUS-Y  
DLA GMINY BIAŁOGARD

Jak pisaliśmy w poprzed-
nich numerach Wieści z 
gminy Białogard, w ramach 
„Programu wyrównywania 
różnic między regionami 
II” Gmina otrzymała dofi-
nansowanie ze środków 

PFRON na zakup 2 BUS-ów 
do przewozu osób niepeł-
nosprawnych.  

Pojazdy dostarczono  
w sierpniu, a od 1 wrze-
śnia br. dowożą dzieci 
i młodzież z niepełnos- 

prawnościami, do ośrod-
ków rehabilitacyjno - edu-
kacyjn - wychowawczy i 
szkolno - wychowawczych 
znajdujących się poza gra-
nicami gminy Białogard.  
(JCz/AK)

UTWORZENIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ  
W KAMOSOWIE GMINA BIAŁOGARD

W lutym 2021 roku Gmi-
na Białogard wystąpiła  
z wnioskiem o wsparcie 
finansowe na budowę bo-
iska do piłki nożnej w Ka-
mosowie. W czerwcu br. 
potwierdzone zostało, że 
nasza praca zakończyła się 
sukcesem. Otrzymaliśmy  
dofinansowanie w kwocie 
20.000 zł z przeznaczeniem  
na realizację przedmioto-
wej inwestycji, co stanowi 

50% kosztów kwalifikowal-
nych.

Środki pochodzą z Urzę-
du Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Zachodniopo-
morskiego przeznaczone na 
modernizację lokalnej infra-
struktury sportowej. Dzię-
ki temu dofinansowaniu 
możliwe będzie wykonanie 
nawierzchni trawiastej bo-
iska do gry w piłkę nożną 
z ogrodzeniem, zakup wraz 

z montażem dwóch bra-
mek do piłki nożnej, siatek 
do tych bramek oraz piko-
chwytów. Inwestycja będzie 
zrealizowana na działce 
gminnej nr 24/4 obręb Ka-
mosowo. Aktualnie zakoń-
czone zostały prace dosto-
sowujące nawierzchnię do 
montażu bramek. 

Termin zakończenia tego 
zadania zaplanowany jest 
na listopad 2021 r. (GW/AK)
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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)

INWESTYCJE/INFORMACJE

„ŻŁOBEK  
W GMINIE BIAŁOGARD”

Gmina Białogard, reali-
zuje inwestycję w ramach 
Programu rozwoju insty-
tucji opieki nad dziećmi  
w wieku do lat 3 „MA-
LUCH+” realizowanego  
w roku 2021 – moduł 1a. 

Nazwa zadania: „Prze-
budowa i zmiana sposobu 
użytkowania parteru byłej 
Szkoły Podstawowej w Ko-
ściernicy im. ppor. Ryszar-
da Kuleszy na żłobek wraz 
z niezbędnymi urządzenia-
mi budowlanymi" 

Dofinansowanie: 1 841 
838,61 zł.

Całkowita wartość: 2 302 
298,26 zł.

Realizacja przedsię-
wzięcia poprzedzona była 
przygotowaniem doku-
mentacji 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 aplikacyj-
ny o przyznanie dotacji w 
ramach Programu rozwoju 

instytucji opieki nad dzieć-
mi w wieku do lat 3 „MA-
LUCH+” moduł 1a. Wniosek 
został rozpatrzony pozy-
tywnie i otrzymaliśmy do-
finasowanie na poziomie 
80% kosztów kwalifiko-
walnych. Wstępnie inwe-
stycja została oszacowana 

na kwotę: 2.302.298,26 i 
obejmowała przebudowę 
budynku wraz z wyposaże-
niem.

W dniu 14 maja 2021 r. 
Gmina Białogard podpisała 
umowę z wykonawcą prac 
budowlanych firmą Pro-
dukcyjno Handlowo Usłu-
gową 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 pra-
ce budowlane. Jeszcze w 
listopadzie br. do żłobka 
dostarczone zostanie wy-
posażenie i pomoce dydak-
tyczne. Planowany nabór 
dzieci do żłobka przewi-
dziany jest na I kwartał 
2022 roku. (GW)

ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ  
Z PROGRAMEM „CZYSTE POWIETRZE” 

Nawiązując do artykułów 
na temat Programu „Czyste 
Powietrze” opublikowa-
nych w  dwóch poprzednich 
numerach gazety „Wieści 
z gminy Białogard”, pra-
gniemy rozszerzyć zakres 
przekazywanych Państwu 
informacji. Celem progra-
mu „Czyste Powietrze” jest 
poprawa jakości powietrza 
a także zmniejszenie emi-
sji gazów cieplarnianych. 
Aby wesprzeć osoby o ni-
skich dochodach, które są 
zainteresowane wymianą 
starego pieca tzw. kopciu-
cha na nowoczesne źródło 
ciepła, Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska oraz 
Ministerstwo Klimatu po-
szerzyły  zakres możliwości 
włączając sektor bankowy 
w realizację zadań progra-
mowych. W obecnej edycji 
programu możliwe jest uzy-

skanie kredytu na finanso-
wanie inwestycji lub dofi-
nansowanie, które zostanie 
przeznaczone na częściową 
spłatę kapitału kredytu. 

Kredyt i dotację można 
uzyskać na wymianę sta-
rych i nieefektywnych źró-
deł ciepła na paliwo stałe 
na nowoczesne systemy 
ogrzewania. Program prze-
widuje także dofinansowa-
nie na prace termomoder-
nizacyjne służące poprawie 
efektywności energetycznej 
domu, takie jak docieplenie 
przegród budowlanych czy 
wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej oraz niezbędną 
dokumentację projektową.

Beneficjentami Progra-
mu „Czyste Powietrze” 
mogą być właściciele lub 
współwłaściciele jednoro-
dzinnych budynków miesz-
kalnych lub wydzielonych 

w budynkach jednorodzin-
nych lokali mieszkalnych  
z wyodrębnioną księgą wie-
czystą.

Maksymalna kwota do-
tacji przy podstawowym 
poziomie dofinansowania 
wynosi 30 000 złotych,  
a przy podwyższonym po-
ziomie 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 czy-
stepowietrze.gov.pl.

Warto jeszcze wspo-
mnieć, iż Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 
przygotował drugi cykl 
bezpłatnych webinariów 
#Akademia Czystego Po-
wietrza 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 zaintere- 
sowanych programem,  
a w szczególności osób, 
które zamierzają  ubiegać 
się dofinansowania.

W Urzędzie Gminy Bia-
łogard funkcjonuje punkt 
informacyjno-konsultacyny, 
gdzie można uzyskać infor-
macje na temat dofinanso-
wania oraz pomoc w wypeł-
nieniu wniosku. Punkt jest 
czynny od poniedziałku do 
piątku, w godzinach pracy 
urzędu. Można też uzyskać 
pomoc dzwoniąc pod nu-
mer telefonu 94 312 11 62. 
Serdecznie zapraszamy 
wszystkie zainteresowane 
osoby. (JG)

NOWY PRZYSTANEK 
AUTOBUSOWY

W lipcu br. miejscowość 
Zaspy Wielkie wyposażona 
została w nowy przystanek 
autobusowy przy drodze 
wojewódzkiej nr 167. Gmi-
na Białogard przy współ-
pracy z Miastem Tychowo, 

które udzieliło wsparcia fi-
nansowego w kwocie 3500 
zł, zakupiła i zamontowała 
wiatę przystankową wraz z 
płytą betonową pod wiatę 
na łączną kwotę 7730 zł. 
(PK/AK)

REMONT DACHU

W lipcu br. wyremontowa-
ny został dach na budynku 
nr 5 w miejscowości Byszy-
no.  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)
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BANK 
ŻYWNOŚCI
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Białogardzie 
zakończył właśnie dystrybu-
cję produktów żywnościo-
wych w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żyw-
nościowa. Pomoc przekazy-
wana była w formie artyku-
łów spożywczych osobom 
najbardziej potrzebującym  
i znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej, spełniają-
ce kryteria określone w art. 
7 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej 

i których dochód nie prze-
kracza 220% kryterium do-
chodowego uprawniającego 
do skorzystania z pomocy 
społecznej, tj. 1542,20 zł dla 
osoby samotnie gospodaru-
jącej i 1161,60 zł dla osoby 
w rodzinie.

Z w/w wsparcia skorzy-
stało łącznie 1300 miesz-
kańców Gminy Białogard.

POSIŁEK W SZKOLE  
I W DOMU

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Białogardzie 
od dnia 01.10.2021r. za-
pewnia bezpłatny gorący 
posiłek w szkołach podsta-
wowych na terenie Gminy 
Białogard: w Pomianowie, 
Rogowie i Stanominie w 
ramach realizacji programu 
rządowego „Posiłek w szko-
le i w domu” na lata 2019-
2023. 

Ze wsparcia skorzystać  
mogą rodziny, które speł-

niają warunki otrzymania 
pomocy wskazane w usta-
wie o pomocy społecznej 
oraz kryterium dochodowe, 
tj. 150%  kryterium docho-
dowego uprawniającego do 
świadczeń z pomocy spo-
łecznej, które wynosi 792zł 
(netto) na członka rodziny. 
Wnioski można pobrać i zło-
żyć w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Białogardzie przy ul. Wi-
leńskiej 8. (MS)

ZASIŁEK RODZINNY  
I FUNDUSZ  

ALIMENTACYJNY  
NA OKRES ZASIŁKOWY  

2021/2022
Przypominamy, że od 

dnia 1 lipca 2021r. moż- 
na składać wnioski elek-
troniczne o przyznanie 
prawa do zasiłku rodzi- 
nnego oraz funduszu 
alimentacyjnego na 
nowy okres zasiłkowy 

2021/2022. 
Wnioski w formie papie-

rowej przyjmowane są od 
dnia 1 sierpnia 2021r. 

Termin składania ww 
wniosków upływa 1 listo-
pada br. 

(MS)

UWAGA! OD LISTOPADA 2021 R. ZMIANY  
W DOWODACH OSOBISTYCH

W nowym dowodzie oso-
bistym  pojawi się kilka 
istotnych zmian.

Do e-dowodów (dowo-
dów z warstwą elektronicz-
ną) zostanie dodana druga 
cecha biometryczna, tj. 
dwa odciski palców w for-
matach cyfrowych. Pierw-
sza cecha, którą zawierają 
e-dowody wydawane od 
marca 2019 roku, to wize-
runek twarzy. Do warstwy 

graficznej dowodów po-
wróci podpis posiadacza. 

Zarówno odciski palców, 
jak i podpis znajdą się w 
dowodach osób powyżej 
12. roku życia (wyłączyw-
szy osoby, w przypadku 
których pobranie odcisków 
lub złożenie podpisu jest 
niemożliwe).

Składanie online wnio-
sku o dowód osobisty bę-
dzie 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 dzie-
ci poniżej 12. roku życia. 
Z kolei dowody osobiste 
osób, od których pobra-

nie odcisków palców bę-
dzie chwilowo niemożliwe, 
będą miały 12-miesięczny 
okres ważności.

Ważna informacja zmia-
ny w dowodach osobis- 
tych nie powodują koniecz-
ności wymiany dotych- 
czas posiadanych doku-
mentów. Będą one ważne 
przez okres, na jaki zosta- 
ły wydane. 

(AZ)

OPŁATY ZA ZEZWOLENIA 
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW 

ALKOHOLOWYCH!
Wójt Gminy Białogard 

przypomina, iż 30 wrze-
śnia 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 obo-
wiązek uiszczenia I raty z 
tytułu ww opłaty.

Poniżej podajemy Pań-
stwu nr konta, na który 
należy uiścić opłaty zgod-
ne 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 

wydanego na alkohol po-
wyżej 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 sprze-
daż napojów alkoholowych 
oraz zasad usytuowania na 
terenie Gminy Białogard 
miejsc sprzedaży i poda-
wania napojów alkoholo-
wych wydane są 23 zezwo-
lenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych do 4,5%, 19 
zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych od 
4,5% do 18% oraz 16 ze-
zwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych powyżej 
18%. 

(UG)

NARODOWY SPIS  
POWSZECHNY LUDNOŚCI  

I MIESZKAŃ 2021  
– PODSUMOWANIE

Od 1 kwietnia do 30 
września br. na terenie całe-
go kraju odbywało się obo-
wiązkowe badanie statys- 
tyczne - Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Miesz-
kań 2021. Realizowane jest 
ono raz na 10 lat przez 
Główny Urząd Statystyczny. 
To unikatowe badanie uka-
zujące portret kraju wraz  
z demograficzną, społecz-
ną i ekonomiczną strukturą 
jego mieszkańców w okre-
ślonym czasie. Spisy po-

wszechne przeprowadzane 
są  we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej.

W naszej gminie objęte 
zostały obowiązkowym ba-
daniem 7294 osoby (zamel-
dowane 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)

Na podstawie art. 35 ust. 
1 ustawy z dnia 21 listopa-
da 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz. U. z 
2021 r., poz. 372), § 3 ust. 
1 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji oraz Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 
23 listopada 2009 r. w spra-
wie kwalifikacji wojsko-
wej (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1980) oraz rozporządze- 
nia Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administra-
cji oraz Ministra Obrony  
Narodowej z dnia 7 stycz-
nia 2021 r. w sprawie  
przeprowadzenia kwalifi-
kacji 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 prze-
prowadzana Powiatowa 
Kwalifikacja Wojskowa w 
tym z terenu Gminy Biało-
gard. 

2. Powiatowa Komisja 
Lekarska nr 1 mieści się w 
budynku Liceum Ogólno-
kształcącego im. Bogusła-

wa X w Białogardzie oraz 
przy ul. Grunwaldzkiej 46 
w Białogardzie

3. Do kwalifikacji woj-
skowej wzywa się:

• mężczyzn urodzonych 
w 2002 r. (zameldowanych 
na pobyt stały i czasowy);

• mężczyzn urodzonych 
w latach 1997 - 2001,  któ-
rzy nie posiadają określo-
nej kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej;

• kobiety urodzone w 
2002 r. (zameldowanych 
na pobyt stały i czasowy) 
wybrane przez WKU w Ko-
łobrzegu. 

Osoby, które po raz 
pierwszy zostaną wezwane 
do kwalifikacji wojskowej, 
powinny zabrać ze sobą:

• dowód osobisty lub 
inny dokument potwier-
dzający tożsamość, 

• posiadaną dokumenta-
cję medyczną, 

• aktualną fotografię o 
wymiarach 35 mm x 40 
mm (bez nakrycia głowy), 

• dokumenty potwier-
dzające wykształcenie, po-
siadane kwalifikacje zawo-
dowe albo zaświadczenie 
ze szkoły o kontynuowaniu 
nauki. 

(ŻSz)
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INFORMACJA DOTYCZĄCA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)  
ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Właściciele nieruchomo-
ści położonych na obsza-
rach nieskanalizowanych, 
zgodnie z art. 5 ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, mają 
obowiązek:

1) gromadzić nieczystości 
ciekłe w zbiornikach bezod-
pływowych;

2) przyłączenia nieru-
chomości do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej lub, w 
przypadku gdy budowa 
sieci kanalizacyjnej jest 
technicznie lub ekonomicz-
nie nieuzasadniona, wy-
posażenia nieruchomości  
w zbiornik bezodpływowy 
nieczystości ciekłych lub w 
przydomową oczyszczalnię 
ścieków bytowych.

Zbiorniki bezodpływowe 
i przydomowe oczyszczal-
nie ścieków muszą spełniać 
wszelkie wymagania okre-

ślone  przepisami. 
W zależności od rodza-

ju urządzeń przed rozpo-
częciem ich budowy, wy-
magane jest uzyskanie 
pozwolenia na budowę 
bądź dokonanie zgłoszenia 
robót budowlanych. Nato-
miast przed rozpoczęciem 
użytkowania przydomowej 
oczyszczalni ścieków lub 
zbiornika bezodpływowe-
go przez osobę fizyczną, 
konieczne jest dokonanie 
zgłoszenia eksploatacji 
takiej instalacji do orga-
nu ochrony środowiska,  
a w przypadku mieszkań-
ców naszej gminy, w Urzę-
dzie Gminy Białogard przy  
ul. Wileńskiej 8 w Białogar-
dzie. 

Zakres zgłoszenia ściśle 
określa art. 152 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. o Prawie ochrony środo-
wiska.

Właściciele nieruchomo-
ści zobowiązani są do po-
siadania umów na wywóz 
nieczystości ciekłych oraz 
dowodów uiszczania opłat 

za tę usługę (rachunki,  fak-
tury VAT). 

Na podstawie art. 6 
ust. 5a ustawy o utrzyma-

niu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2021 
r. poz. 888 t.j.) pracownicy 
Urzędu Gminy mogą doko-
nać kontroli częstotliwości 
opróżniania zbiorników 
bezodpływowych (szamb) 
i przydomowych oczysz-
czalni ścieków, a także 
zawartych umów na wy-
wóz nieczystości ciekłych  
z przedsiębiorcami oraz do-
wodów uiszczania opłat z 
tego tytułu.

Usługę w zakresie opróż-
niania zbiorników bezod-
pływowych i transportu 
nieczystości ciekłych mogą 
wykonywać przedsiębior-
cy posiadający zezwolenie 
wydane przez Wójta Gminy 
Białogard. Poniżej lista ta-
kich podmiotów:  

1. Zakład Usług Drogowo- 
Mostowo- Transportowych 
Jan Kruszewski, Redlino 
50, 78-200 Białogard - tel. 

94 312 77 75;
2. Spółdzielnia Mieszka-

niowa „Przyszłość”, Stano-
mino 11, 78-217 Stanomi-
no – 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 Mirosła-
wiec - tel. 94 36 64 202;

5. Regionalne Wodocią-
gi 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 Fran-
czak, Nosowo 5/2, 76-039 
Biesiekierz - tel. 606-895-
385.

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI 
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI KOMUNALNYMI
Zgodnie z Uchwałą Nr 

XXXVI/213/2021 Rady Gmi- 
ny Białogard z dnia 30 
marca 2021 r. w sprawie 
określenia wzorów dekla-
racji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi skła-
danych przez właścicieli 
nieruchomości oraz trybu 
składania deklaracji za po-
mocą środków komunikacji 
elektronicznej, właściciele 
nieruchomości, którzy kom-

postują bioodpady stano-
wiące odpady komunalne w 
kompostownikach przydo-
mowych mogą skorzystać 
ze zwolnienia w części z 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
składając do Urzędu Gmi-
ny Białogard nową dekla-
rację, w której zadeklarują 
kompostowanie ww. odpa-
dów. Na mocy uchwały Nr 
XXXVI/212/2021 Rady Gmi- 
ny Białogard z dnia 30 

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 gospo-
darowanie odpadami ko-
munalnymi oraz wysokości 
tej opłaty na terenie Gminy 
Białogard wyżej opisane 
zwolnienie wynosi 0,50 zł 
miesięcznie od jednej osoby 
zamieszkującej daną nieru-
chomość. (KJ)

POLECENIE PRZELEWU  
Z POTWIERDZENIEM

Każdy właściciel nieru-
chomości z gminy Białogard 
może uzyskać wydrukowa-
ne polecenie przelewu z po-
twierdzeniem, zawierające 
jego dane, wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, termi-

nem płatności itp. Wystar-
czy tylko zgłosić potrzebę 
otrzymania takiego wydru-
ku pracownikowi Urzędu 
Gminy zajmującemu się go-
spodarką odpadami komu-
nalnymi pod numerem tel.: 
94 311 01 93. (KJ)

NOWE NUMERY KONT INDYWIDUALNYCH
Od 2022 roku zmie-

nią się indywidualne nu-
mery kont bankowych 
o czym każdy właści-

ciel nieruchomości zos- 
tanie indywidualnie poin-
formowany przed pierw-
szym terminem płat- 

ności należnej opłaty  
za gospodarowanie od- 
padami komunalnymi. 

(KJ)

ODBIÓR 
ODPADÓW

Pod koniec 2021 roku 
ogłoszone zostanie po-
stępowanie w trybie 
przetargu nieograniczo-
nego na wybór firmy 
świadczącej usługi w za-
kresie wywozu odpadów 
komunalnych z nieru-
chomości zamieszkałych  
i zamieszkałych czasowo 
z terenu Gminy Białogard 
na rok 2022. 

W bieżącym roku od-
pady komunalne z terenu 

Gminy Białogard odbiera-
ne są przez firmę REMON-
DIS Sanitech Poznań Sp. z 
o.o., ul. Górecka 104, 61-
483 Poznań z siedzibą w 
Barwicach. 

Firma wpisana jest do 
rejestru działalności regu-
lowanej w zakresie odbio-
ru odpadów komunalnych 
z terenu naszej gminy. 

(KJ)

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 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)

KONKURSY
W czasie uroczystych ob-

chodów  Dożynek Gminnych 
2021, które miały miejsce w 
Rogowie, w  dniu 11 wrze-
śnia br. odbyły się konkursy 
pt.:„ Pozytywnie zakręceni 
– Akcja segregacja ” – wy-
konanie pojemnika do zbie- 
rania plastikowych nakrę-
tek. 

Celem takiego konkursu 
jest propagowanie wśród 
mieszkańców Gminy Bia-
łogard 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”, któ-
rego celem było również 
propagowanie wśród miesz-
kańców Gminy Białogard 
właściwych postaw pro-
ekologicznych poprzez an-
gażowanie ich we wspólne 
przedsięwzięcia, związane 
z selektywną zbiórką odpa-
dów. (KJ)

Zdjęcie źródło: https://bojszowy.pl/2019/04/15
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DOŻYNKI GMINNE 2021 - ROGOWO

Nabożeństwem dzięk-
czynnym za tegorocz-
ne zbiory, rozpoczęły się  
w Rogowie, w sobotę 11 
września, Gminne Dożynki 
2021. Wójt Jacek Smoliński 
w imieniu całej społeczno-
ści oraz własnym podzięko-
wał  rolnikom za  ich ciężką 
codzienną pracę, wielki trud 
i godną postawę mimo wie-
lu trudności i problemów. 
Starostowie dożynek Pani 
Anna Raczyńska i Pan Grze-
gorz Jakowicz w imieniu 
rolników przekazali na ręce 
Wójta poświęcony w cza-
sie uroczystej mszy bochen 
chleba, który podzielony 
został pomiędzy obecnych 
na uroczystości. Po części 
oficjalnej uczestnicy mogli 
skosztować różnych rodza-
jów wypieków i nalewek na 
stoiskach przygotowanych 
przez sołectwa i stowarzy-
szenia z terenu gminy, a 
przy tym obejrzeć aranżacje 
tych stoisk. 

Wiele zaoferowanych 
atrakcji, konkursów, wspa-
niałych potraw i wyjątkowa 
oprawa muzyczna przycią-

gnęły mieszkańców z terenu 
całej gminy. 

Wszystko to można było 
zobaczyć dzięki sołtysowi 
Zenonowi Chódzyńskiemu, 
mieszkańcom sołectwa Ro-
gowo, pracownikom Urzędu 
Gminy Białogard, GOPS i 
świetlic wiejskich, pracow-
nikom Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Stanominie 
oraz  filii bibliotecznych, 
OSP z Rogowa, Pomianowa  
i  Stanomina oraz wielu in-
nym osobom, a także dzięki 
hojności sponsorów wymie-
nionych poniżej. 

Dziękujemy księdzu ce-
lebrującemu mszę świętą, 
a przede wszystkim DZIĘ-
KUJEMY Wam Państwo za 
obecność na tegorocznych 
dożynkach gminnych. (AM/
AK)

Lista sponsorów i dar-
czyńców:
• Bank Spółdzielczy w Bia-

łogardzie
• Polana sp. z o. o. Żelimu-

cha
• 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 

Społeczno-Gospodar-
czych Białogard

• Szwejkowska Małgorza-
ta- Konsumy

• Nadleśnictwo Białogard
• Krzysztof Mikłasewicz- 

PUB u Mikłasa
• PKS Gryfice
• MARTRANS Mariola i An-

drzej Giec
• Agroturystyka u Ziuty 

Białogórzyno
• Zakład Usług Drogowo-

-Mostowo-Transporto-
wych Jan Kruszewski
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FESTYN RODZINNY W ŻELEŹNIE

W dniu 14 sierpnia br. w 
Żeleźnie z myślą o miesz-
kańcach zorganizowany zo-
stał festyn rodzinny z wie-
loma atrakcjami. Wspólnie 
z Lasami Państwowymi, 
Komendą Powiatową Po-
licji w Białogardzie oraz z 
Ochotniczą Strażą Pożarną 
przeprowadzone zostały 
kampanie edukacyjno-pro-
filaktyczne.  

Element kampanii pobu-
dzającej świadomość zagro-
żenia w lasach był apelem  
o aktywne reagowanie na 
ograniczenie liczby poża-
rów. Wystarczy jeden tele-
fon alarmowy pod numer 
998 lub 112 dzięki czemu 
możemy uratować wiele 
istnień. 

Oficer Policji starsza 

sierżant Joanna Krajnik  
przeprowadziła kampanię 
edukacyjno-profilaktyczną, 
której hasłem przewod-
nim było m.in. bezpieczeń-
stwo w czasie wakacji oraz 
wpływ narkotyków i dopa-
laczy na nasze zdrowie i 
życie. 

,,Czasem wdzięczność 
trudno jest ubrać w słowa... 
wtedy proste DZIĘKUJEMY 
zawiera wszystko co chce-
my wyrazić".

Szczególne podziękowa-
nia kierujemy do: Komendy 
Powiatowej Policji w Biało-
gardzie, Nadleśnictwa Bia-
łogard, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Pomianowie, 
Producenta wody gazowa-
nej w syfonach CABANA, 
Pani Anicie z Alpakami, 

Pani Karolinie za dmuchany 
zamek, BNB Paribas Bank 
Polska SA. Oddział w Bia-
łogardzie oraz Gminie Bia-
łogard. 

Serdecznie dziękujemy 
za każdą formę wsparcia 
naszej inicjatywy. 

Największe podziękowa-

nia kierujemy do okolicz-
nych mieszkańców za liczny 
udział w festynie, który zor-
ganizowany został przede 
wszystkim z myślą o nich. 

Z wyrazami szacunku,  
Radna Gminy Białogard 

Aneta Chilmańska.

INFORMACJE

„WAKACYJNE SZOŁ”

21 sierpnia br. na te-
renie Sołectwa Rościno,  
w ramach pozyskanych 
środków przez Koło Go-
spodyń Wiejskich nad Par-
sętą w Rościnie z Agencji  
Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa "Szczep- 
my się z KGW”, zorganizo-
wany został festyn rodzin-

ny pn. „Wakacyjne Szoł”. 
Podczas festynu czynny był 
punkt szczepień, w którym 
mógł zaszczepić się każdy  
chętny. 

Organizatorzy przygoto-
wali mnóstwo atrakcji. 

Były gry i zabawy z ani-
matorami dla dzieci,  dmu-

chańce, bajkowe postacie 
i przepyszne smakołyki dla 
uczestników, które przygo-
towały Panie z KGW. 

Atrakcją wieczoru była  
gwiazda disco polo Kris 
Talisman, a po nim wszyst-
kich obecnych do zabawy 
zagrzewał DJ.  

(AS/AK)

LAUREAT  
I MIEJSCA

25 września br., na  
przystanku autobusowym 
w Rościnie, ustawiony zo-
stał pojemnik przeznaczo-
ny  na plastikowe nakrętki. 
Pojemnik ten to laureat I 
miejsca w konkursie pn. 
Pozytywnie zakręceni orga-
nizowanego przez Gminę 
Białogard, a rozstrzygnięte-
go podczas Dożynek Gmin-
nych 2021, które odbyły 

się 11 września w Rogo- 
wie.

Pojemnik będzie teraz 
motywował wszystkich 
mieszkańców Sołectwa do 
zbierania nakrętek, a tym 
samym dbania o środo-
wisko. Co najważniejsze 
jednak, działania te pozwo-
lą, na niesienie w sposób 
pośredni pomocy chorym 
osobom. (AS/AK)

UDANA  
WYCIECZKA

W dniu 10 września 2021 
roku Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich nad Parsętą oraz 
Mieszkanki Sołectwa Rości-
no uczestniczyły wspólnie 

z chórem Bel Canto w jed-
nodniowej wycieczce, pod-
czas której zwiedziły Zamek 
Krzyżacki w Malborku i Sta-
re Miasto w Gdańsku. (AS)

PUK PUK… KTO TAM?...  
TO JA PANI JESIEŃ

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

cy pobudzając swoją wy-
obraźnię, wykonali prace 
przedstawiające jesień. 
Zadaniem w drugim etapie, 
było stworzenie dla jesieni 
upominków z liści, kwiat-
ków i szyszek. (AS/AK)
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ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MANUALNYCH

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy w 
Rogowie mieli okazję poznać 
jedną z aplikacji do rozsze-
rzonej 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 kolorowa-
nie i “ożywianie” obrazków 
staje się zabawne i jedno-
cześnie magiczne.

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.

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,  Ucznio-
wie oraz Nauczyciele i Pra-
cownicy Administracji i Ob-
sługi.
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WIZYTA UCZNIÓW SP POMIANOWO  
W SZKÓŁCE LEŚNEJ  
W BIAŁOGÓRZYNIE

W ramach edukacji przy-
rodniczej uczniowie klas 
II i III Szkoły Podstawowej 
w Pomianowie odwiedzili 
Szkółkę Leśną w Białogó-
rzynie. 

Dzieci zaobserwowały tu 
najmłodsze stadia wzrostu 
drzew oraz trudną drogę 
od nasiona do sadzonki, 
nadającej się do założe-
nia nowego pokolenia lasu 
- od siewu, przez pielę-
gnację, deszczowanie, do 
wyjmowania, sortowania  
i rozsadzania. Jest to miej-
sce gdzie można łatwo i 
szybko nauczyć się rozpo-
znawania bardzo wielu ga-
tunków drzew i krzewów. 
Spotkanie w naturalnych 
warunkach takiej ilości 
gatunków drzew i krze- 
wów jest fascynującą przy-
godą. 

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

ferze i życzliwemu przyjęciu 
przez pracowników szkółki, 
wszyscy na długo zapamię-
tają tę wizytę.

(B.Wiśniewska,  
S.Lewkowicz)

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)

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
W dniu 20 września  

przypada bardzo waż-
ne święto Ogólnopol-
ski Dzień Przedszkolaka.   
Z tej okazji na najmłodsze 
dzieci z oddziału przed-
szkolnego przy Szkole Pod-
stawowej w Pomianowie 
czekały niespodzianki: słod-
ki poczęstunek, upominki 
oraz dużo wspaniałej za-
bawy muzyczno - tanecz-
nej. (E.Sekrecka)

ŚWIATOWY DZIEŃ JABŁKA 
 W SP POMIANOWO

28 września przypada 
Światowy Dzień Jabłka. 
Wszyscy wiedzą, że nale-
ży jeść jabłka, bo to źródło 
wielu witamin. Ucznio-
wie 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 zaj-
mujemy zaszczytne trzecie 
miejsce. Po uzyskaniu tej 
cennej wiedzy, by uczcić 
dzisiejsze święto, uczniowie 
zjedli jabłko, które w tym 
dniu smakowało szczegól-
nie wybornie. (AZ)

SZKOŁY

„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 pod-
stawie programowej kształ-
cenia ogólnego i opubliko-
wane przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki kierunki po-
lityki oświatowej państwa 
na rok szkolny2021/2022. 
Celem programu jest bu-
dzenie aktywności uczniów 
w zakresie zdobywania wie-
dzy ekologicznej 

i przyrodniczej oraz wdra-
żanie do świadomego, 
czynnego działania na rzecz 
środowiska. Realizatorem 
projektu jest nauczycielka 
przyrody i biologii pani Do-
rota Zacharek.

Dyrektor szkoły  
– Krzysztof Skrzycki
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DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ im. JULANA TUWIMA  

W STANOMINIE
20 września 2021 r. ob-

chodziliśmy 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 nie-
ustającej i wspaniałej zaba-
wy oraz  czerpania radości 
z  bycia przedszkolakiem. 

Dzięki uprzejmości rodzi-
ców dzieci otrzymały także 
słodki poczęstunek, za co 
dziękujemy.

Dyrektor szkoły 
 – Krzysztof Skrzycki

ŚWIĘTUJEMY ROCZNICĘ URODZIN PATRONA 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STANOMINIE  

- JULIANA TUWIMA

13 września 2021 r. ob-
chodziliśmy 127 rocznicę 
urodzin Juliana Tuwima 
– Patrona Szkoły Podsta-
wowej w Stanominie. Jego 

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

pularniejszego polskiego 
poety dwudziestolecia mię-
dzywojennego.

 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 Skrza-
tuszu. Tegoroczne spotkanie 
przebiegało pod hasłem „Za-
cznij od nowa”.

NOWE POZYCJE KSIĄŻKOWE CZEKAJĄ  
NA CZYTELNIKÓW

Rada Sołecka Sołectwa 
Stanomino za Voucher 
otrzymany z Urzędu Gminy  

Białogard zakupiła książki 
do Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Stanominie.

Serdecznie dziękuję w 
imieniu czytelników. 

  Barbara Kacprowska.

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.„NARODOWE CZYTANIE”
Jubileuszową lekturą dzie-

siątej edycji Narodowego 
Czytania był utwór Gabrieli 
Zapolskiej pt. „Moralność 
Pani Dulskiej”.

Z tej okazji Prezydent tra-
dycyjnie skierował przesła-
nie, zachęcając do współ-
tworzenia akcji.

„Podczas tegorocznej, 
dziesiątej odsłony Narodo-
wego Czytania spotkamy 
się, aby wspólnie czytać 
„Moralność pani Dulskiej” 
Gabrieli Zapolskiej. To wy-
jątkowy utwór, który pięt-
nuje obłudę i zakłamanie. 
Odnajdujemy w nim komizm 
i gorzką ironię, mistrzow-
skie odmalowanie postaci i 
wyczucie języka, ale przede 

wszystkim uniwersalne 
przesłanie moralne, które w 
imię uczciwości i sprawie-
dliwości każe potępiać zło. 
Sztuka Zapolskiej wzbogaci-
ła literaturę polską o ważną 
refleksję społeczną. Pojęcie 
„dulszczyzna” weszło na 
trwałe do języka potocznego 
i na przestrzeni epok było 
różnie interpretowane, sta-
jąc się przedmiotem żywych 
dyskusji – napisał w liście 
Prezydent RP Andrzej Duda.”

Czytelnicy Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Stanominie 
spotkali się 16 września, by 
wspólnie uczcić to wydarze-
nie. W roli  lektorów wystą-
pili uczniowie klas ósmych 
Szkoły Podstawowej w Sta-

nominie, Panie nauczycielki i 
Pan Krzysztof Skrzycki – dy-
rektor szkoły. Pani Alicja Ku-
bis – Sekretarz  Gminy Biało-
gard i Pani Anna Suszyńska 
– Przewodnicząca Rady Gmi-
ny 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 wspólne-
go spotkania. Już wiemy, że 
w następnym roku czytać bę-
dziemy „Ballady i Romanse” 
A. Mickiewicza.

Dziękuję wszystkim 
uczestnikom i zapraszam na 
następną edycję.

Barbara Kacprowska
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IX EDYCJA BIEGU  
TROPEM WILCZYM

15 sierpnia br. w Białogó-
rzynie odbyła się już IX edy-
cja Biegu Tropem Wilczym. 
Jest to cykliczne wydarze-
nie, które zapoczątkowano 
w 2013 roku, a którego ideą 
jest propagowanie wiedzy 
z zakresu historii najnow-
szej w sposób atrakcyjny 
dla osób w każdym wieku 
oraz popularyzacja biega-
nia jako formy rodzinnego 
spędzania wolnego czasu. 
Bieg odbywa się w pierwszą 
niedziele marca (Narodowy 
Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”) w różnych mia-
stach, tak w Polsce jak i  za 
granicą, a godzina 12:00 

jest godziną rozpoczyna- 
jącą to wydarzenie. W roku 
bieżącym, z uwagi na obo-
strzenia pandemiczne, Za-
rząd Fundacji Wolność i De-
mokracja podjął decyzję o 
przeniesieniu terminu biegu  
na 15 sierpnia.

W gminie Białogard zor-
ganizowane zostały konku-
rencje 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 Fran-
czak ps. „Lalek". 

Każdy uczestnik biegu 
otrzymał symboliczny me-
dal. Na każdego też czekał 
ciepły posiłek. Tego dnia  
również słońce okazało się 
łaskawe i swymi promienia-
mi otoczyło miejsce odby-
wającego się biegu.

Wielkie podziękowania 
kierujemy do wszystkich 
obecnych uczestników, 
przedstawicieli mediów 
oraz tych, którzy współ-
uczestniczyli w organi-
zowaniu tego wyjątko- 
wego wydarzenia. 

(AW/AK)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Celem projektu jest prze-
ciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu. Środki na jego 
realizację pochodzą z fun-
duszy europejskich - z Pro-
gramu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Wnioski o udział w pro-
jekcie składać mogą ro-

dzice/opiekunowie prawni  
uczniów szkół podsta-
wowych oraz pełnoletni 
uczniowie szkoły średniej 
zamieszkujących na terenie 
Gminy Białogard  zgodnie 
z punktem 2 podpunkt a 
przedkładanego Oświad-
czenia.

Wymagane dokumenty:
Oświadczenie rodzica/

opiekuna prawnego lub 
Oświadczenie ucznia szko-
ły średniej który osiągnął 
pełnoletność. Załącznik Nr 
8 lub Załącznik nr 9.

Formularz uzupełniają-
cy – zakres danych osobo-
wych. Klauzula informacyj-
na o przetwarzaniu danych 
osobowych wraz ze zgodą 
na przetwarzanie danych 
osobowych (art. 13 RODO). 
Dokumenty potwierdzające 
fakt zatrudnienia członka 
rodziny w PGR (wymóg nie-
obligatoryjny).

Oświadczenie o wypeł-
nieniu obowiązków infor-
macyjnych (wyłącznie w 
przypadku przedłożenia do-
kumentów wymienionych 
w punkcie 4, dotyczących 
żyjących członków rodziny).

Przed złożeniem wniosku 
należy zapoznać się z Re-
gulaminem konkursu za-
łączonym do ogłoszenia o 
konkursie i  dostępnym na 
https://www.gov.pl/web/
cppc/wsparcie-ppgr

Wnioski wraz z wymaga-
nymi załącznikami należy 
złożyć w Urzędzie Gminy  
Białogard (ul. Wileńska 8) w 

Punkcie Obsługi Interesan-
ta do 28 października 2021 
r. (w dniach i godzinach 
pracy urzędu). 

Uwaga! Wszystkie doku-
menty muszą być ze sobą 
zszyte lub spięte w sposób 
uniemożliwiający ich zde-
kompletowanie.

Informacji na temat na-
boru udzielają pracownicy 
Urzędu Gminy Białogard 
tel. 94 312 11 62. Uwaga! 
Złożenie wniosku nie gwa-
rantuje otrzymania wspar-
cia w ramach projektu! 

W przypadku otrzymania 
mniejszej kwoty dofinan-

sowania niż wnioskowana, 
pierwszeństwo w wyborze 
do objęcia wsparciem będą 
miały osoby, które do wnio-
sku dołączyły dokumenty 
potwierdzające fakt zatrud-
nienia członka rodziny w 
zlikwidowanym PGR.

Zmiany w dokumentacji 
konkursowej wprowadzone 
przez Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa skutko-
wać mogą wprowadzeniem 
zmian w udostępnianych 
formularzach i konieczno-
ścią przedłożenia dodatko-
wych dokumentów czy in-
formacji.
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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.
     

    

    Z wyrazami szacunku

    Wójt Gminy

     Jacek Smoliński

http://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
http://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

