
Szanowni Państwo, 
oddajemy drugi w 2021 roku, ale to już kolejny, bo 12-sty, numer kwartalnika "Wieści z gminy Białogard".  
Formę oraz dobór tematów oparliśmy na głównym założeniu, które przyświeca misji naszego kwartalnika  

czyli "Wieści z gminy Białogard" przystępne niezależnie od wieku.
A zatem interesującej lektury i  zdrowia, które pozwoli przetrwać w szczęściu i zadowoleniu  

przez kolejne dni pięknego, upalnego lata.

        Redakcja (A.K.)
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Szanowni Państwo,Szanowni Państwo,
 

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty, Rodzice, Drodzy Uczniowie,Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty, Rodzice, Drodzy Uczniowie,
Rok szkolny 2020/2021 dobiegł końca, był to wyjątkowo trudny i wymagający czas.

Szczerze i gorąco dziękuję Państwu za cały rok ciężkiej pracy, w szczególności za ostatnie  
miesiące. Trwający stan epidemii jest czasem stresującym, który wymógł na nas wszystkich 
zmianę zachowań i nabycie wielu nowych umiejętności. Jedni poradzili sobie z tym lepiej,  

inni słabiej, wszyscy jednak wykazali się zaangażowaniem, za które dziękuję.
Drodzy Rodzice, to właśnie na Waszych barkach w tym roku spoczęła  

w dużej mierze odpowiedzialność za cały proces nauki. Jestem pełen uznania  
i szacunku dla Waszego zaangażowania w edukację Waszych dzieci.

Najważniejszy jednak jest trud pracy Uczniów, którzy zmierzyli się z realiami nauki  
zdalnej. Włożyli oni dużo wysiłku i czasu, by sprostać temu niełatwemu zadaniu.

Życzę Wszystkim, dużo słońca, udanego i bezpiecznego wypoczynku,  
niezapomnianych wrażeń oraz bezpiecznego powrotu do szkoły.

                                                                                              
                 

      Jacek SmolińskiJacek Smoliński
                             Wójt Gminy Białogard
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Uwaga mieszkańcy  
Gminy Białogard!

Od 23 czerwca br.  Rach-
mistrzowie Spisowi rozpo-
częli wywiady bezpośrednie  
w  Narodowym Spisie Po-
wszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021. 

Rachmistrzowie skontak-
tują się z  osobami, które 
nie spisały się samodziel-
nie przez Internet, nie spi-
sały się na infolinii ani nie 
uczestniczyły w  wywiadzie 
telefonicznym. 

Zgodnie z  art. 17a ust. 
1-3 ustawy o  narodowym 
spisie powszechnym lud-
ności i  mieszkań w  2021 
r. (Dz. U. z  2019 r. poz. 
1775), nie można odmó-
wić przekazania danych 
rachmistrzowi kontaktu-
jącemu się z  osobami fi-
zycznymi objętymi spisem.  
Udział  w wywiadzie prowa-
dzonym przez rachmistrza 
jest obowiązkowy.

Każdy rachmistrz spisowy 
posiada identyfikator za-
wierający:
1) imię i nazwisko wraz ze 
zdjęciem,
2) numer identyfikatora 
oraz hologram,
3) nazwę i  logo wojewódz-
kiego biura spisowego,
4) podpis osoby upoważnio-
nej do wystawienia iden- 
tyfikatora,
5) okres, na jaki identyfika-
tor został wystawiony.
W  razie wątpliwości tożsa-
mość rachmistrza można 
sprawdzić na kilka sposo-
bów:
• poprzez specjalnie przygo-

towaną aplikację dostęp-
ną na stronie https://rach-
mistrz.stat.gov.pl/ ,

• poprzez kontakt z infolinią 
spisową numerem 22 279 
99 99 , wybierz 1 – Naro-
dowy Spis Powszechny 

Ludności i Mieszkań, a na-
stępnie 2 – weryfikacja 
tożsamości rachmistrza,

• w  przypadku wątpliwo-
ści o pomoc w weryfikacji 
można także poprosić po-
licję.
Spis metodą wywiadu 

bezpośredniego w  tere-
nie prowadzony jest przez 
rachmistrzów spisowych 
z  zachowaniem standardo-
wych zaleceń sanitarnych, 
zgodnie z aktualnymi prze-
pisami prawa i zaleceniami. 
W  trakcie przeprowadzenia 
wywiadów bezpośrednich 
rachmistrz spisowy powi-
nien bezwzględnie dbać 
o zachowanie dystansu spo-
łecznego, a  także realizo-
wać obowiązek zakrywania 
ust i nosa. Jeżeli respondent 
jest objęty kwarantanną lub 
izolacją domową, wywiad 
może odbyć się telefonicz-
nie pod warunkiem przeka-
zania rachmistrzowi nume-
ru telefonu kontaktowego.

Zachęcamy wszystkich, 
którzy jeszcze nie wywiązali 
się z  obowiązku przekaza-
nia danych przez Internet, 
aby uczynili to, nie czeka-
jąc na telefon bądź wizy-
tę rachmistrza. Spisać się 
można logując się na stro-
nie https://spis.gov.pl lub 
dzwoniąc na numer infolinii 
spisowej: 22 279 99 99.

Wszystkie osoby, któ-
re samodzielnie spiszą się 
przez Internet, mogą wziąć 
udział w  loterii. Tę możli-
wość mają tylko i wyłącznie 
osoby, które dokonały sa-
mospisu internetowego.
(na podstawie informacji ze stro-
ny https://spis.gov.pl/jak-zwery-
fikowac-rachmistrza-spisowego.)

Komisarz Gminnego 
Biura Spisowego

Wotum zaufania i absolutorium  
dla Wójta Gminy Białogard za 2020 r.

2 lipca br. podczas XLIII  
Sesji Rady Gminy, w  Sali 
gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej w  Stanominie, 
Wójt Gminy Białogard  
Jacek Smoliński jednogło-
śnie uzyskał wotum zaufa-
nia oraz absolutorium z wy-
konania budżetu Gminy za 
2020 r.  

Głosowania poprzedził ra-
port Wójta i debata o stanie 
gminy. Dziękując  pracow-
nikom Urzędu jak i wszyst-
kim tym, którzy przyczynili 
się do jego opracowania, 
Wójt przedstawił i  omówił 
zawarte w  nim dane i  in-
formacje o  zrealizowanych 
zadaniach w roku 2020.

Rada Gminy po zapozna-
niu się ze sprawozdaniem 
z  wykonania budżetu gmi-

ny za 2020 r., sprawozda-
niem finansowym, opinią 
Regionalnej Izby Obra-
chunkowej i  stanowiskiem 
Komisji Rewizyjnej podjęła 
uchwałę o udzieleniu abso-
lutorium Wójtowi Jackowi 
Smolińskiemu.

Udzielenie absolutorium 
oznacza stwierdzenie pra-
widłowości finansowego 
działania samorządu, to akt 
aprobowania wykonania 
budżetu, akt organu przed-
stawicielskiego uznający na 
podstawie sprawozdania 
prawidłowość działalności 
finansowej organu wyko-
nawczego. Absolutorium 
samorządowe jest instytu-

cją służącą organowi sta-
nowiącemu JST do sprawo-
wania kontroli wykonania 
budżetu przez organ wy-
konawczy. Absolutorium 
w  gminie to odrębny oraz 
sformalizowany sposób 
kontroli i oceny wykonania 
budżetu.

Tak więc po raz trzeci 
w  obecnej kadencji, Wójt 
Gminy Jacek Smoliński 
uzyskał absolutorium oraz 
wotum zaufania, które 
udzieliła  mu Rada Gminy 
Białogard. 

Gratulujemy i  życzymy 
dalszych sukcesów w  reali-
zacji i  spełnianiu kolejnych 
wyzwań.  (AK) 

Raport o stanie gminy – co to jest i czemu ma służyć?
Zgodnie z  wprowadzoną 

w 2018 r. nowelizacją ustawy 
o samorządzie gminnym, Wójt 
Gminy co roku do 31 maja 
przedstawia Radzie Gminy ra-
port o stanie gminy.  

Raport podsumowuje dzia-
łalność samorządu gminnego 
w roku poprzednim, np. 2020 .  

Zakres opracowanego do-
kumentu obejmuje przede 
wszystkim realizację polityk, 
programów, strategii i uchwał 
rady  gminy.

Informacje zawarte w doku-
mencie mają posłużyć miesz-
kańcom gminy  do zwiększenia 
wiedzy na temat funkcjonowa-
nia samorządu, a  także mogą 
stanowić podstawę do pro-
wadzenia dialogu na temat 
przyszłości gminy. Taki raport 
za 2020 r. został opracowany 
i  jest dostępny w wersji elek-
tronicznej,  w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Gminy 
Białogard oraz wersji papie-
rowej w  Biurze Rady Gminy. 
Zawiera on szereg informacji, 
analiz i danych, które niewąt-
pliwie mogą , a nawet powin-
ny, zainteresować mieszkań-
ców naszej gminy.

Rok 2020 był rokiem nie-
zwykłym, wyjątkowym i to nie 
tylko ze względu na szereg 
zmian wprowadzonych przez 
rząd RP, ale przede wszystkim 
to rok z  pandemią, zagroże-
niem, kwarantanną. Wprowa-
dzanymi ograniczeniami i pro-
cedurami bezpieczeństwa, 
które zmuszeni zostaliśmy 
wdrożyć również na terenie 
naszej gminy; w  urzędzie, 
w szkołach, świetlicach, biblio-
tekach, na placach zabaw itd.  

W marcu 2020 r. w związku 
z ogłoszeniem stanu zagroże-
nia epidemiologicznego wyni-
kającego z zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2  powołany został 
zespół  ds. przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się wirusa 
COVID-19 na terenie Gminy 
Białogard,  wznowiony zo-
stał Stały Dyżur Wójta, który 
współpracował i  współpracu-
je ze Starostą Białogardzkim 
oraz burmistrzami ościennych 
gmin, a który m.in. monitoro-
wał sytuację na terenie naszej 
gminy. 

Uruchomiona została po-
moc dla lokalnej społeczno-
ści gminy Białogard objętych 
kwarantanną nie mających 
możliwości otrzymania pomo-
cy w inny sposób oraz  pomoc 
osobom ze względu na wiek 
lub zdrowie. Dotyczyła ona 
m.in.: 
• udostępniania miejsca 

w celu odbycia kwarantanny; 
• zapewnienia posiłków, żyw-

ności, leków lub środków 
czystości dla osób nie dys-
ponujących środkami finan-
sowymi na zaspokojenie 
w/w potrzeb; 

• dostawie posiłków, żyw-
ności, leków lub środków 
czystości zakupionych ze 
środków własnych osób po-
trzebujących pomocy; 

• nieodpłatnym udostępnie-
niu środków ochrony osobi-
stej, w  szczególności mase-
czek ochronnych i  rękawic 
ochronnych.
Pomoc, o  której mowa po-

chodziła ze środków rezerwy 
celowej budżetu Gminy Bia-
łogard na realizację zadań 

własnych Gminy z zakresu za-
rządzania kryzysowego i  wy-
niosła 28 098,71 zł.

Poza wymienioną kwo-
tą jako gmina otrzymali-
śmy wsparcie również ze 
strony współpracującego 
z  nami Banku Spółdzielcze-
go, który sfinansował za-
kup 1000 sztuk maseczek 
oraz wsparcie rzeczowe od 
Stowarzyszenia Inicjatyw 
Społeczno-Gospodarczych  
w  Białogardzie (tkanina na 
maseczki) i  właścicieli sklepu 
Ekierka. Otrzymane woreczki 
foliowe posłużyły do skomple-
towania 1000 zestawów za-
wierających ulotkę na temat 
koronawirusa, maseczkę oraz 
rękawiczki jednorazowego 
użytku przekazane mieszkań-
com naszej gminy. 

 Łącznie rozprowadzonych 
zostało ponad 7000 sztuk ma-
seczek. 

Zmieniona została  orga-
nizacja pracy Urzędu Gminy 
Białogard oraz Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
poprzez załatwianie wszelkich 
spraw drogą elektroniczną, 
bezwzględne ograniczenie  
ilości osób – interesantów do 
jednej, przebywającej w  tym 
samym czasie, w  pokoju 
(z  wyłączeniem pracownika 
obsługującego dane stanowi-
sko), uprzednie telefoniczne 
lub mailowe umówienie wizy-
ty z pracownikiem merytorycz-
nym w przypadku konieczno-
ści osobistego stawiennictwa, 
obowiązkowe noszenie ma-
seczek oraz dezynfekcja rąk. 
Praca zdalna w  zespołach. 
Te zmiany były konieczne 

zarówno kierując się troską 
o  zdrowie i  bezpieczeństwo   
pracowników Urzędu i GOPS-
-u jak i samych interesantów. 
Chociażby podział  na dwa 
zespoły pracujące niezależnie 
od siebie  w  dwóch różnych 
miejscach (Urząd i  miejsce 
zamieszkania) pozwoliły na 
terminową realizację zadań 
z zachowaniem ciągłości.  

W  związku z  wprowadza-
niem stopniowo przez Rząd 
nowych obostrzeń oraz  naka-
zem nauki zdalnej w szkołach, 
na czas określony zawieszona 
została działalność bibliotek 
i świetlic wiejskich na terenie 
gminy Białogard. Zamknięte 
zostały boiska, place zabaw, 
siłownie. Znaczącym wspar-
ciem w tym czasie była pomoc 
ze strony OSP, które czynnie 
zaangażowały się w  walkę 
z  COVID-19, m.in. informując 
mieszkańców o  konieczno-
ści pozostawania w  domach, 
uczestnictwo w  roznoszeniu 
ulotek, udział w dostarczaniu 
osobom przebywającym w od-
osobnieniu – kwarantannie – 
pożywienia i  innych niezbęd-
nych produktów.  Wiele osób 
i  instytucji zaangażowało się 
w  produkcję i  dostarczanie 
maseczek naszym mieszkań-
com. Panie bibliotekarki, świe-
tlicowe, sołtysi, radni, a nawet 
mieszkańcy wykazali się goto-
wością do pomagania.  

Czas epidemii i  związanej 
z nią izolacji to czas trudny dla 
nas wszystkich tym bardziej, 
że mająca miejsce sytuacja 
była nową tak dla zwykłych 
obywateli jak i dla rządzących. 
(AK) 

https://rachmistrz.stat.gov.pl/
https://rachmistrz.stat.gov.pl/
https://spis.gov.pl
https://spis.gov.pl/jak-zweryfikowac-rachmistrza-spisowego
https://spis.gov.pl/jak-zweryfikowac-rachmistrza-spisowego
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Dotacje z Programu „Czyste  
Powietrze” - zmiany od 1 lipca

Nawiązując do artykułu z nr 1 (11) 2021 „Wieści z gminy  
Białogard”,  pt. „Program Czyste Powietrze”, na temat możliwo-
ści uzyskania dofinansowania na wymianę starych pieców  
tzw. kopciuchów i termomodernizację jednorodzinnych  
budynków mieszkalnych, zachęcamy osoby zainteresowane  
do zapoznania się z regulaminem tego programu.

Przedstawiamy najważ-
niejsze informacje dotyczą-
ce programu i zmian, które 
wprowadzono od 1 lipca 
2021 r. O  dofinansowanie 
mogą ubiegać się osoby fi-
zyczne, będące   właścicie-
lami lub współwłaścicielami 
jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych lub wydzielo-
nych w budynkach jednoro-
dzinnych mieszkań, dla któ-
rych została wyodrębniona 
osobna księga wieczysta. 
Wyróżniono dwie grupy 
beneficjentów, które mogą 
ubiegać się o dofinansowa-
nie. Pierwsza grupa, gdzie 
roczny dochód wniosko-
dawcy nie przekracza 100 
tys. złotych, uprawniająca 
do podstawowego pozio-
mu dofinansowania, co po-
zostaje bez zmian. Z  kolei 
zmieniono progi dochodo-
we dla drugiej grupy be-
neficjentów ubiegających 
się o  podwyższony poziom 
dofinansowania. Od 1 lip-
ca 2021 r. dla gospodarstw 
jednoosobowych próg do-
chodowy wzrośnie o  229 
zł, czyli do kwoty 2189 zł. 
Natomiast dla gospodarstw 
wieloosobowych podwyż-

szo-ny zostanie o  164 zł 
niż obecnie, czyli do kwoty 
1564 zł na osobę. Osoby 
zainteresowane dofinanso-
waniem do zakupu i  mon-
tażu kotła na węgiel, po-
winny pospieszyć się, gdyż 
będzie to możliwe tylko do 
końca bieżącego roku. Aby 
otrzymać dotację wniosko-
dawca zobowiązany jest do 
31 grudnia 2021 r. złożyć 
wniosek o  dofinansowanie 
obejmujący kocioł na wę-
giel, zakupić i  zamontować  
nowe źródło ciepła a   fak-
tura wystawiona na jego 
zakup powinna być wysta-
wiona do końca 2021r.

Kolejna zmiana obejmu-
je wyższe dofinansowanie 
zakupu i montażu kotła na 
pellet drzewny o  podwyż-
szonym standardzie, co 
daje możliwość  uzyskania 
dotacji nawet do 9 tys. zł 
(nie więcej niż 45% ponie-
sionych kosztów) w podsta-
wowym poziomie dofinan-
sowania oraz do 12 tys. zł 
(nie więcej niż 60% kosz-
tów) w poziomie  podwyż-
szonym.

Podsumowując,  otrzyma-
ne środki finansowe można 

przeznaczyć na podłączenie 
do sieci ciepłowniczej wraz 
z przyłączem, kotłownię ga-
zową, zakup i  montaż róż-
nego rodzaju pompy ciepła, 
kotła na pellet drzewny, 
kotła gazowego konden-
sacyjnego, kotła olejowe-
go kondensacyjnego, kotła 
węglowego (tylko w  tym 
roku kalendarzowym), ko-
tła zgazowującego drewno, 
ogrzewania elektrycznego, 
instalację mikrofotowolta-
iczną oraz na termomoder-
nizację budynku związaną 
z  dociepleniem przegród 
budowlanych, wymianę 
stolarki okiennej i drzwio-
wej oraz na niezbędną do-
kumentację projektową. 
Nabór wniosków odbywa 
się w sposób ciągły. Umowy 
będą podpisywane do koń-
ca 2027 r., a wszelkie prace 
objęte umową do 30 czerw-
ca 2029 r.

W  czerwcu bieżącego 
roku zorganizowano cztery 
spotkania z mieszkańcami 
gminy Białogard.

Spotkania te odbyły się 
w  miejscowości Moczyłki, 
Łęczno, Zagórze oraz Na-
sutowo. Miały one na celu 

przekazanie informacji na 
temat  możliwości ubiega-
nia się i  otrzymania dofi-
nansowania z  „Programu 
Czyste Powietrze”. W  trak-
cie tych spotkań omówione 
zostały sposoby składania 
wniosków oraz  przeznacze-
nie środków finansowych 
z  otrzymanego dofinanso-
wania. Uczestnicy zapro-
szeni zostali do wypełnie-
nia anonimowych ankiet 
mających ułatwić poznanie 
potrzeb mieszkańców oraz 
ich zainteresowanie progra- 
mem. Każdy z  uczestników 
otrzymał materiały informa-
cyjne i promujące program. 

W  przyszłości, zaplano-
wano podobne spotkania 
dla mieszkańców innych 
wsi z  terenu gminy Biało-
gard. Informacje o  ich ter-
minie ukażą się na stronie 
internetowej Gminy oraz na 
tablicach informacyjnych 
w  poszczególnych miejsco-
wościach.

Więcej informacji na 
temat Programu można 
uzyskać na stronie inter-
netowej Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie lub w punkcie 
informacyjno-konsultacyj-
nym w Urzędzie Gminy Bia-
łogard przy ul. Wileńskiej 8 
w  Białogardzie lub telefo-
nicznie dzwoniąc na numer  
94 312 11 62, w  godz. od 
7:30 do 15:00.  

(J.G.)

Świadczenie „Dobry Start”
15 czerwca br. Rada Mini-

strów przyjęła projekt roz-
porządzenia Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecz-
nej zmieniającego zasady 
naboru wniosków do pro-
gramu „Dobry Start” na rok 
szkolny 2021/2022.

Co się zmienia?
Składanie wniosków 

będzie odbywać się tylko 
w formie elektronicznej, 
a obsługą w pełni zauto-
matyzowanego procesu 
zajmie się Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych. Warto 
zaznaczyć, że dla rodziców, 
którzy do tej pory składali 
wnioski o świadczenie po-

przez bankowość elektro-
niczną (najpopularniejsza 
forma), PUE ZUS oraz sys-
tem Empatia zmiana będzie 
niewidoczna, ponieważ  
z ich perspektywy składa-
nie wniosków odbędzie się 
dokładnie w takim samym 

trybie.
Proponowane zmiany 

wpłyną na znaczną reduk-
cję kosztów obsługi i za-
kładają utrzymanie ich na 
poziomie 0,1 proc. kwoty 
przeznaczonej na wypłatę 
świadczeń.  Szacuje się, że 

w okresie 2021–2031 łącz-
ne koszty obsługi wyniosą 
ok. 15 mln zł, co oznacza 
oszczędności dla budżetu 
państwa na poziomie ok. 
488 mln zł.

Jak składać wniosek od 1 
lipca?

Wszyscy rodzice od 1 
lipca mogą, tak jak w ubie-
głych latach, składać wnio-
ski online: 
• przez Portal informacyjno-

-usługowy Emp@tia
• przez bankowość elektro-

niczną
• przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać 
do 30 listopada.

Straż Pożarna  
jak zawsze  

niezawodna!

W  dniu 17 czerwca br. 
Powiatowa Straż Pożarna 
w  Białogardzie na wnio-
sek Wójta Gminy Biało-
gard wezwana została do 
usunięcia gniazda pszczół, 
które usadowiły się w  ko-
minie na budynku Urzędu 
Gminy Białogard przy ul. 
Wileńskiej. Jako właściciel 
budynku Wójt ma obo-
wiązek zapewnić w  nim 
bezpieczeństwo, dlatego  
w  trosce o  interesantów 
oraz pracowników przeby-
wających w  budynku, ko-
nieczna była szybka inter-
wencja. 

Osy, szerszenie i pszczoły 
mogą być niebezpieczne. 
Jad tych owadów dla nie-
których osób może okazać 
się śmiertelny. Czasami wy-

starczy tylko jedno ukąsze-
nie, aby doszło do wstrząsu 
i potrzebna była pomoc me-
dyczna. 

Dlatego właśnie należy 
uważać na te owady w na-
szym najbliższym otoczeniu. 

Osobom uczulonym na 
jad owadów przypomina-
my, że ta pora roku z pięk-
ną  pogodą sprzyja obec-
ności owadów w  naszym 
otoczeniu. Warto więc, aby 
w  razie ukąszenia bliscy 
wiedzieli, w  jaki sposób 
udzielić ukąszonej osobie 
pomocy, oraz że nie należy 
zwlekać z  wezwaniem po-
mocy medycznej.

Dziękujemy PSP w  Bia-
łogardzie za profesjonalną 
pomoc. 

(A.K.)
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Odrobina statystyki za rok 2020
Na koniec 2020 roku  

w   naszej gminie zameldo-
wane na pobyt stały były 
7294 osoby, w  tym 3591 
kobiet, a  to wskazuje na 
spadek w stosunku do roku 
2019 o  36 osób co stanowi 
0,5% mieszkańców. 

Mieszkańcy Gminy Bia-
łogard w  przeważającej 
większości to osoby w  wie-
ku produkcyjnym. Procesy 
demograficzne wpływają na 
potrzeby społeczności głów-
nie w  zakresie dostępności 
do edukacji, kultury, sportu 
czy pomocy społecznej. 

Istotnym jest fakt, iż dzieci 
w wieku od 0 do 3 lat – wiek 
żłobkowy – stanowią 274 
osoby zaś przedszkolaki to 
152 osoby, łącznie daje to 
5,8% ogółu mieszkańców 
i  niestety odnotowujemy 
spadek w stosunku do roku 
2019 o 59 osób, tj. o 0,83%. 
Dane te są bardzo ważnym 
wskaźnikiem w  przypadku  
planowania i budowy zarów-
no żłobka, jak i  przedszkola 
na terenie gminy. Należy rów- 
nież zwrócić uwagę na ilość 
osób po 60/65 roku życia – 
wiek poprodukcyjny, co daje 
1486 osób, a  to stanowi 
20,37% ogółu mieszkańców 
gminy  i jest wyższy w stosun- 
ku do roku 2019 o 4,19 %.

Dane te mogą być również 
wskazówką do obierania 
kierunku budowy i  powsta-
wania nowych obiektów 
małej architektury, placów 

zabaw, siłowni napowietrz-
nych itp.  sklasyfikowanych 
jako obiekty budowlane, ale 
także stanowić o  rosnących 
potrzebach społecznych 
w zakresie opieki społecznej  
jako usług bytowych i  opie-
kuńczych.

Interesujące i  ważne są 
dane dotyczące liczby dzieci 
i młodzieży do 15 roku życia 
zamieszkujące poszczegól-
ne sołectwa w  stosunku do 
ogólnej liczby mieszkańców 
tych sołectw. Każdy radny, 
każdy sołtys dbając o dobro 
swoich mieszkańców dąży 
do stworzenia również sprzy-
jających okoliczności do wy-
równywania różnic w warun-
kach życia między miastem 
a  wsią, a  co za tym idzie 
„walczy” o  powstanie kolej-
nego placu zabaw. Pamiętać 
jednak należy o ciążącym na 
właścicielach i  zarządcach 
ustawowym obowiązku za-
pewnienia stałego bezpie-
czeństwa użytkowania tych 
placów  i  innych miejsc słu-
żących rekreacji, przeznaczo-
nych przede wszystkim dla 
małych dzieci.

Właściciele i zarządcy 
obiektów budowlanych, 
a  w  tym przypadku należy 
przez to rozumieć Gminę 
oraz jednostki pomocnicze 
- są obowiązani do utrzy-
mywania i użytkowania tych 
obiektów w  sposób zgodny 
z  ich przeznaczeniem i  wy-
maganiami ochrony śro-

dowiska oraz utrzymywać 
w należytym stanie technicz-
nym i  estetycznym, nie do-
puszczając do nadmiernego 
pogorszenia jego właściwo-
ści użytkowych i sprawności 
technicznej. To z kolei wyma-
ga nakładów finansowych. 
Rok 2020 w swojej wyjątko-
wości ograniczał możliwość 
spędzania wspólnego czasu 
na placach zabaw i  siłow-
niach napowietrznych.

Analizując powyższe dane 
zawarte w  tabeli można za-
uważyć, że na przestrzeni 
lat 2018-2020, nie wystę-
puje przyrost liczby ludno-
ści, przy  czym wartość ta 
sukcesywnie maleje, co jest 
niekorzystnym zjawiskiem 
w  kontekście rozwoju spo-
łeczno – gospodarczego. Su-
marycznie od 2018 do 2020r. 
nastąpił spadek o 146 osób, 
co stanowi 1,97% ogółu lud-
ności z  roku 2018. Ewolucje 
w strukturze demograficznej 
gminy Białogard oznaczają  
trend zmierzający w kierun-
ku starzenia się społeczeń-
stwa. Zmianę liczby ludności 
gminy obrazują też inne zja-
wiska, mianowicie ruchy na-
turalne oraz migracje miesz-
kańców. Ruchy naturalne to  
urodzenia żywe i zgony –bę-
dące wielkościami pozwala-
jącymi wyznaczyć przyrost 
naturalny. Analiza wskaźnika 
przyrostu naturalnego, okre-
ślanego jako różnica między 
liczbą urodzeń żywych a licz-

bą zgonów, wskazuje na nie-
korzystną sytuację panującą 
w  naszej gminie. W  okresie 
2018-2020 dla przyrostu 
naturalnego populacji gmi-
ny odnotowano tendencje 
spadkowe. Współczynnik 
dynamiki demograficznej, 
czyli stosunek liczby urodzeń 
żywych do liczby zgonów 
w  roku 2019 wyniósł aż -9, 
rok 2020 również wskazu-
je na ujemny przyrost – 10.   
Migracje to z  kolei wymel-
dowania i  zameldowania 
na terenie gminy Białogard, 
obrazujące ruchy ludności 
z  perspektywy miejsca za-
mieszkania. Należy jednak 
podkreślić, że walory przy-
rodnicze gminy mogą sta-
nowić o  jej potencjale, a  co 

za tym idzie należy obrać ten 
kierunek jako szansa rozwo-
ju gminy.

Można zaobserwować jak 
kształtuje się liczba miesz-
kańców poszczególnych so-
łectw w latach 2018 - 2020. 
I tak widać, iż w Białogórzy-
nie przybyło 16 osób w sto-
sunku do roku 2019, a jedno-
cześnie w tym samym czasie 
w  Byszynie i  Pomianowie 
odnotowano spadek aż o 28 
osób (2 x po 14). Istotnym 
jest jednak fakt, iż w  2020 
r. na wniosek przyszłych 
mieszkańców naszej gminy, 
nadane  zostały  43 numery 
nowym, powstającym nieru-
chomościom mieszkalnym. 
Nadanie numeru nie jest 
tożsame z meldunkiem osób 

w  nich zamieszkujących. 
W  perspektywie właścicie-
le tych nieruchomości, po 
zakończeniu prowadzonej 
inwestycji, powinni dopeł-
nić formalności w ewidencji 
ludności. A  zatem miejmy 
nadzieję, że liczba miesz-
kańców w  kolejnych latach 
będzie rosła.

Warto również zwrócić 
uwagę na zróżnicowanie 
w  liczebności mieszkańców 
sołectw, gdzie sołectwo Sta-
nomino liczy 577 mieszkań-
ców zaś Góry tylko 48. Tak 
więc utrzymywanie 33 so-
łectw może stanowić  temat 
do rozważenia zasadności 
istnienia tak dużej liczby jed-
nostek pomocniczych Gminy. 
(AK) 

Elektrownie wiatrowe na terenie naszej gminy
Rok 2020  przyniósł dla 

gminy nowe rozstrzygnię-
cia w  zakresie inwestycji 
wiatrakowych, tym samym 
rozpoczęła się długo wycze-
kiwana realizacja założeń 
wynikających z  uchwalo-
nych miejscowych planów 
zagospodarowania prze-
strzennego pod budowę 
farm elektrowni wiatro-
wych.   

Zgodnie z  danymi otrzy-
manymi od współpracują-
cego z Naszą Gminą Inwe-
stora, działającego na niżej 
wymienionych obszarach - 
firmą „Enertrag - Dunowo” 
Sp.   z o. o., w roku 2020 r. 
na terenie Gminy Białogard,  
rozpoczęły się prace przy-
gotowawcze pod budowę: 
• „Farmy Wiatrowej Ko-

ściernica”, gdzie przewi-

dywana jest budowa ze-
społu 10 wież elektrowni 
wiatrowych);

• „Farmy Wiatrowej Podwil-
cze”, gdzie przewidywana 
jest budowa zespołu 6 
wież elektrowni wiatro-
wych); 

• „Farmy Wiatrowej Grusze-
wo”, gdzie przewidywana 
jest budowa zespołu 6 
wież elektrowni wiatro-
wych. 
Zakończenie budowy 

wież przewidywane jest na 
rok 2021 r.  

Opisane wyżej farmy wia-
trowe, a  także farmy prze-
widziane do realizacji w la-
tach następnych  („Farma 
Wiatrowa Lulewice”, „Far-
ma Wiatrowa Redlino”), po-
łączone będą kablem ener-
getycznym z  będącym już 

w budowie, głównym punk-
tem odbioru – stacją trans-
formatorową w  m. Dargi-
kowo. Natomiast zgodnie 
z  informacjami otrzyma-
nymi od podwykonawcy, 
firmy „Sobol” Sp. z. o.o., 
z siedzibą w Połczynie Zdro-
ju oraz druga z firm wiatra-
kowych „Eurowind Energy” 
Sp. z o.o., już w roku 2021 
planuje rozpoczęcie prac 
przygotowawczych, a także 
budowę 3 wież elektrow-
ni wiatrowych w  obszarze 
ewidencyjnym Łęczno.

Należy podkreślić, iż ww 
informacje uzyskano na za-
sadzie współpracy i uprzej-
mości Inwestorów. Zada-
niem Gminy Białogard, było 
opracowanie miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego, wytycza-

jących planowane miejsca 
pod budowę elektrowni 
wiatrowych, umożliwiają-
cych rozpoczęcie procesu 
inwestycyjnego firmom 
wiatrakowym. Sama budo-
wa elektrowni wiatrowych 
odbywa się na gruntach 
prywatnych, w  oparciu 
o  wydane przez Starostwo 
Powiatowe pozwolenia na 
budowę, poza bezpośred-
nim udziałem Gminy.

W  uchwalonych miejsco-
wych planach zagospoda-
rowania przestrzennego, 
obowiązujących na obsza-
rze naszej Gminy, wyty-
czono łącznie 87 obszarów 
pod budowę elektrowni 
wiatrowych. Obowiązujące 
przepisy ustawy z  dnia 20 
maja 2016 r. o inwestycjach 
w  zakresie elektrowni wia-

trowych (Dz. U 2020 r., poz. 
981 ze zm.), tj. wprowadze-
nie przepisu nakazującego 
budowę wieży w odległości 
równej lub wyższej wyso-
kości dziesięciokrotności 
wieży od  budynków miesz-
kalnych lub o funkcji miesz-
kalnej ( w przypadku naszej 
Gminy są to odległości 1,8 
km i  2,0 km od zabudowy 
mieszkaniowej),  zabloko-
wały działania firm wiatra-
kowych.

Potencjalni Inwestorzy 
oczekują na nowe, dogod-
niejsze rozwiązania w  tym 
zakresie, umożliwiające re-
alizację budowy farm wia-
trowych m.in. w  obszarach 
ewidencyjnych Białogórzy-
no, Żeleźno, Nawino, Dęb-
czyno, Klępino Białogardz-
kie i Żytelkowo.  (AM)

Stan ludności – porównanie lat 2018 -2019- 2020

Rok
Liczba ludności na 31.12.
zameldowanych w gminie Białogard

Urodzenia
dzieci, które są
zameldowane
w gminie Białogard

Zgony
osób ostatnio
zameldowanych
w gminie Białogard

pobyt stały pobyt czasowy

2018 7404 102 74 90
2019 7330 94 69 78
2020 7294 72 68 78

     Źródło: Dane z Urzędu Gminy Białogard 

     Źródło: Dane z Urzędu Gminy Białogard 

Statystyka ludności wg podziału na sołectwa 
na 31.12.2020 r. (pobyt stały)
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Program Operacyjny  
Pomoc Żywnościowa 

2014-2020

Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w  Białogar-
dzie zakończył wydawanie 
artykułów żywnościowych 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Pomoc Żywnościo-
wa 2014-2020. Z  pomocy 
skorzystało 1300 osób za-
mieszkujących teren Gminy 
Białogard. 

Żywność wydawana by- 

ła w  III turach w  miesią- 
cach: luty, marzec i  maj 
2021r. 

Kryteria uprawniające 
do skorzystania z tej formy 
pomocy w roku 2021 wyno-
szą:
• 1524,20zł dla osoby sa-

motnie gospodarującej;
• 1161,60zł w  przypadku 

osoby w rodzinie.

Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych  
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego  

na nowy okres zasiłkowy 2021/2022
Świadczenia rodzinne
Wnioski o  ustalenie pra-

wa do zasiłku rodzinne-
go i  dodatków do zasiłku 
oraz do specjalnego zasił-
ku opiekuńczego na nowy 
okres zasiłkowy 2021/2022 
są przyjmowane:
• w  formie papierowej od 

dnia 1 sierpnia 2021 r., 
• w  przypadku wniosków 

składanych drogą elek-
troniczną –od dnia 1 lipca 
2021 r. roku.  
Wnioski należy złożyć do 

dnia 30.11.2021 r.
Aby otrzymać zasiłek 

rodzinny, dochód rodziny 
w  przeliczeniu na osobę  
nie może przekraczać 674 
zł. W  przypadku dziec-
ka legitymującego się 
orzeczeniem o  niepełno-
sprawności, orzeczeniem  
o  umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepeł-
nosprawności - jest to kwo-
ta 764 złotych.

Zasiłek rodzinny przysłu-
guje osobom do ukończe-

nia przez dziecko 18. roku 
życia lub nauki w  szkole, 
jednak nie dłużej niż do 
ukończenia 21 roku życia. 
Jeżeli kontynuuje naukę 
w szkole lub w szkole wyż-
szej i  legitymuje się orze-
czeniem o  umiarkowanym 
albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności zasiłek 
rodzinny przysługuje do 
ukończenia 24. roku życia. 
Zasiłek rodzinny przysługu-
je również osobie uczącej 
się w  szkole lub w  szkole 
wyższej, jednak nie dłużej 
niż do ukończenia 24. roku 

życia ( os. ucząca się to oso-
ba, której rodzice nie żyją 
lub zostały zasądzone ali-
menty od obojga rodziców).

Fundusz alimentacyjny
Wnioski o  ustalenie pra-

wa do świadczeń z  fun-
duszu alimentacyjnego na 
nowy okres świadczeniowy 
są przyjmowane:
• w  formie papierowej od 

dnia 1 sierpnia 2021 r. 
• w  przypadku wniosków 

składanych drogą elektro-
niczną od 1 lipca 2021 r. 
Wnioski należy złożyć do 

dnia 31.10.2021 r.
Fundusz alimentacyjny 

przysługuje: do ukończenia 
18 roku życia lub do ukoń-
czenia nauki w  szkole lub 
szkole wyższej, jednak nie 
dłużej niż do ukończenia 
25 roku życia; oraz bez-
terminowo, jeżeli osoba 
uprawniona legitymuje się 
orzeczeniem o  znacznym 
stopniu niepełnosprawno-
ści. Obecnie kryterium do-
chodowe uprawniające do 
otrzymania świadczeń z FA 
wynosi 900 zł na osobę  
w rodzinie.

Centralna Ewidencja  

Emisyjności Budynków
Centralna Ewidencja 

Emisyjności Budynków 
(CEEB) – nowy obowiązek 
właścicieli budynków.

Od 1 lipca 2021 r. zo-
staje wprowadzony obo-
wiązek złożenia deklaracji 
dotyczącej źródeł ciepła 
i  źródeł spalania paliw 
w  budynkach, do Central-
nej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB). Każdy 
właściciel lub zarządca bu-
dynku, w którym znajduje 
się źródło ciepła i spalania 
paliw będzie zobowiązany 
do złożenia ww deklaracji. 

Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków zo-
stała uruchomiona w celu 
poprawy jakości powie-
trza w  Polsce. Działania 
te mają doprowadzić do 
wyeliminowania jak naj-
większej ilości pieców na 
paliwa stałe, tzw. kopciu-
chów, które w  znacznym 
stopniu przyczyniają się 
do zanieczyszczenia śro-

dowiska naturalnego.  Ce-
lem Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków 
będzie gromadzenie, prze-
twarzanie i  analizowanie 
szczegółowych danych  
o  budynkach w  całej Pol-
sce.

CEEB jest przede wszyst-
kim produktem informa-
tycznym, który umożli-
wi składanie deklaracji 
o użytkowanym źródle cie-
pła lub spalania paliw. 
Deklaracje będą składane 
zgodnie z przepisami usta-
wy o  termomodernizacji 
za pośrednictwem syste-
mu teleinformatycznego. 
Dokumenty będzie można 
złożyć w  wersji elektro-
nicznej, za pośrednictwem 
system CEEB oraz w  for-
mie papierowej listem lub 
osobiście w Urzędzie Gmi-
ny Białogard, ul. Wileńska 
8, 78-200 Białogard.

Informacje w deklaracji

Zgodnie z ustawą o ter-
momodernizacji deklaracja 
zawiera takie informacje 
jak:
1. Imię i  nazwisko albo 
nazwę właściciela lub za-
rządcy budynku lub loka-
lu oraz adres miejsca za-
mieszkania lub siedziby;
2. Adres nieruchomości, 
w  obrębie której eksplo-
atowane jest źródło ciepła 
lub źródło spalania paliw;
3. Informacje o liczbie i ro-
dzaju eksploatowanych 
w  obrębie nieruchomości 
źródeł ciepła lub źródeł 
spalania paliw oraz o  ich 
przeznaczeniu i  wykorzy-
stywanych w  nich pali-
wach;
4. Numer telefonu właści-
ciela lub zarządcy (opcjo-
nalnie);
5. Adres e-mail (opcjonal-
nie).

Dwa rodzaje deklaracji:
• dla budynków i  lokali 

mieszkalnych (załącznik1) 
• dla budynków i  lokali 

niemieszkalnych (załącz-
nik 2). 

Terminy złożenia  
deklaracji   

Na wysłanie deklara-
cji właściciele będą mieli 
12 miesięcy w  przypadku 
budynków już istnieją-
cych. W  przypadku nowo 
powstałych obiektów bę-
dzie to termin 14 dni od  
uruchomienia nowego 
źródła ciepła lub spalania 
paliw.

Szczegółowe informacje 
znajdą Państwo na stronie 
Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego
https://www.gunb.gov.pl/
strona/centralna-ewiden-
cja-emisyjnosci-budynko-
w-faq
lub pod numerem telefonu 
94 311 01 93 – Urząd Gmi-
ny Białogard

(AKł)

Stacja meteorologiczna  
na terenie  

Gminy Białogard

W dniu 28 czerwca 2021 
roku otrzymaliśmy infor-
mację, że na mocy Uchwa-
ły Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego,  
Gmina Białogard otrzy-
mała dotację w  kwocie 
40.000,00 zł w  ramach 
pilotażowego projektu 
„Zwiększenie gęstości sie-
ci stacji meteorologicz-
nych w  Województwie 

Zachodniopomorskim”.
Stacja powstanie na dział-
ce 105/1 obręb Rościno. 
Celem zadania będzie po-
dejmowanie działań pre-
wencyjnych na podstawie 
pozyskiwanych danych 
pogodowych, niwelujących 
potencjalne zagrożenia  
dla upraw, domostw, 
a  przede wszystkim życia 
ludzkiego. (G.W.)
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„Przebudowa  
drogi gminnej  
na działce 85  

obręb Stanomino”
Szanowni Mieszkańcy 

Gminy Białogard, w  dniu 
11 czerwca 2021 roku, 
otrzymaliśmy informację, 
że nasza droga w miejsco-
wości Stanomino,  znala-
zła się na liście inwesty-
cji zakwalifikowanych do 
dofinasowania w  ramach  
wsparcia dla gmin z  prze-
znaczeniem na inwestycje 
realizowane  w miejscowo-
ściach, w których funkcjo-
nowały zlikwidowane pań-
stwowe przedsiębiorstwa 
gospodarki rolnej.

Kwota przyznanych środ- 
ków wynosi 900 tys. zł 
i  stanowi 100% dofinaso-
wania, „Przebudowy drogi 
gminnej na działce 85 ob-
ręb Stanomino”. 

W  ramach realizacji in-
westycji z  dotacji zostaną 
pokryte koszty związane 
z  przygotowaniem doku-
mentacji, nadzorem inwe-
stycyjnym i  pracami bu-

dowalnymi.  Zakończenie 
zadania planowane jest 
na koniec listopada 2022 
roku.

Należy nadmienić, że 
Gmina w  ramach niniej-
szego naboru wnioskowa-
ła również o  dotację na 
inwestycje pt: „Przebudo-
wa/budowa drogi w  miej-
scowości Nawino” - 2 mln 
zł  oraz „Budowa stadionu 
sportowego w  Stanomi-
nie” – 2,08 mln zł.  

Mając na uwadze po-
trzeby naszych mieszkań-
ców, wnioski aplikacyjne 
o  przyznanie dotacji na 
te inwestycje, które aktu-
alnie nie otrzymały dofi-
nansowania, będą składa-
ne w  następnym naborze 
ogłoszonym ze środków 
Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych. 

(G.W.)

W  dniu 24 czerwca 2021 
roku na mocy Uchwały Sej-
miku Województwa Zachod-
niopomorskiego dwa nasze 
projekty otrzymały dotację 
w ramach Grantów Sołeckich 
2021, laureatami konkursy 
zostały:
• Sołectwo Rarwino  na pro-

jekt pod tytułem „Aktywni 
razem – siłownia w Rarwi-
nie”;

• Sołectwo Nosówko na pro-
jekt „Wiata przyjaźni”

• Pomoc otrzymana na każdy 
z  poszczególnych grantów 
to 10.000,- (100% dofinan-
sowania)
Pomimo, że inne nasze 

wnioski nie otrzymały do-
finansowania, wszystkim 
należą się gratulacje i słowa 
uznania, za zaangażowanie 
w  poprawę przestrzeni pu-
blicznej i  poprawę jakości 
życia mieszkańców naszej 

gminy. O  środki aplikowały 
jeszcze:
1. Sołectwo Redlino – „Wiata 
dla Redlina”;
2. Sołectwo Podwilcze – 
„Ćwiczymy aktywnie na 
świeżym powietrzu”;
3. Sołectwo Kościernica” – „ 
Kącik muzyczny”
4. Sołectwo Byszyno – „Ra-
zem z  mieszkańcami – pol-
bruk na placu zabaw”
5. Sołectwo Lulewice – „Ak-
tywny start w przyszłość – Si-
łownia w Lulewicach”

Zgodnie z  Regulaminem 
Konkursu Marszałka Wo-
jewództwa Zachodniopo-
morskiego „Granty Sołeckie 
2021” z  jednej gminy wyło-
nione mogły być tylko  2 so-
łectwa. 

Zwycięskim sołectwom 
jeszcze raz gratulujemy. (GW)

http://www.grantysolec-
kie.wzp.pl/

 Mamy to! Utworzenie boiska 
 do piłki nożnej w Kamosowie  

Gmina Białogard

W  lutym 2021 roku,  
Gmina Białogard złoży-
ła wniosek o  utworzenie 
boiska do piłki nożnej                                     
w  Kamosowie.  W  czerwcu 
2021 roku przekazano nam 
informację, że nasza praca 
zakończyła się sukcesem.  
Otrzymaliśmy dofinanso-
wanie  w  kwocie 20.000 zł 
na realizację przedmiotowej 
inwestycji,  co stanowi 50% 
kosztów kwalifikowalnych.

Środki pochodzą z  Urzę-
du Marszałkowskiego Wo- 
jewództwa Zachodniopo- 

morskiego z  przeznacze-
niem na modernizację lo-
kalnej infrastruktury spor-
towej. 

Dzięki tym środkom moż-
liwe będzie wykonanie na-
wierzchni trawiastej boiska 
do gry w piłkę nożną, ogro-
dzenie tego  boiska, zakup 
wraz z  montażem dwóch 
bramek do piłki nożnej  
oraz zakup siatek do bra-
mek i pikochwytów.  Inwe-
stycja będzie realizowana 
na działce nr 24/4 obręb 
Kamosowo.

Współpraca z lokalną grupą  
działania „siła w grupie”

Stowarzyszenie Lokal-
na Grupa Działania „Siła 
w  Grupie” planuje w  2021 
roku przystąpić do realizacji 
„Projektu współpracy”, któ-
rego przedmiotem będzie 
budowa placów zabaw i  si-
łowni plenerowych na trenie 

działania LGD. Szacuje się, że 
projekt zostanie zrealizowa-
ny do 30 czerwca 2022 roku. 

Gmina Białogard przystą-
piła do realizacji tego projek-
tu i już  22 kwietnia podpisa-
ła Umowę użyczenia działki 
77/13 obręb Dargikowo. 

Zaznaczyć należy, że 
wszystkie koszty realizacji 
projektu zostaną pokryte 
przez LGD „Siła w  Grupie”. 
W  ramach projektu zakłada 
się utworzenie w miejscowo-
ści Dargikowo placu zabaw 
i siłowni plenerowej. (G.W.)

Informacja o utrzymaniu dróg gminnych 
w I półroczu 2021r.

Gmina Białogard admini-
struje 70,606 km dróg gmin-
nych posiadających status 
drogi publicznej, umieszczo-
nych w wykazie dróg Wo-
jewództwa Zachodniopo-
morskiego, 46,558 km dróg 

wewnętrznych (nieruchomość 
gruntowa służąca jako do-
jazd) i 97,955 km dróg dojaz-
dowych do gruntów rolnych. 
Drogi wewnętrzne i dojazdo-
we nie posiadają statusu dróg 
gminnych publicznych. Są 

to działki gruntowe, których 
właścicielem jest Gmina Bia-
łogard. Na mapach nierucho-
mości te oznaczone są liter-
kami dr. Wykaz wykonanych 
robót na drogach gminnych 
w I półroczu 2021r.   

  

Remonty dróg gminnych w I półroczu 2021r km
Droga gminna w Moczyłki - koszt ok. 13 200 zł 1.0 km
Droga gminna w Białogórzynie - koszt ok.31 000 zł 0,75 km
Droga gminna w Białogórzynie - koszt ok. 2 000 zł 0,45km
Droga gminna w Stajkowie - koszt ok. 3 000 zł 0,3 km
Droga gminna w Nasutowie - koszt ok. 4 200 zł 0,2 km
Droga gminna w Rościnie -  koszt ok. 16 000 zł 1,0 km
Droga gminna w Nosówku - koszt ok. 16 000 zł 0,55 km
Razem wyremontowanych dróg gminnych w I półroczu 2021r.
- koszt materiałów razem 85 400 zł

4,25 km

Profilowanie dróg gminnych w I półroczu 2021r km
Droga gminna w miejscowości Białogórzyno – cmentarz 0,2 km
Droga gminna w miejscowości Rościno 1,0 km
Droga gminna w miejscowości Dargikowo 1,7 km
Droga gminna w miejscowości Redlino 0,5 km
Droga gminna w miejscowości Redlino 0,5 km

Razem wyprofilowanych dróg gminnych w I półroczu 2021r 3,9 km
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„Utworzenie żłobka w Kościernicy” 
oraz „Modernizacja drogi gminnej  

poprzez jej przebudowę na działce  
nr 153/3 obręb Lulewiczki”

W dniu 23 czerwca 2021 
roku, w  Szczecinie, Wójt 
Gminy Białogard podpi-
sał umowę z  Wojewodą 
Zachodniopomorskim na 
utworzenie w  miejsco-
wości Kościernica Żłobka 
gminnego z   56 miejscami 
dla dzieci w  wieku żłobko-
wym. W  ramach projektu 
wyremontowany i  przebu-
dowany zostanie budynek 
po byłej szkole podstawo-
wej,  zakupione wyposaże-
nie i  pomoce dydaktyczne. 
Uzupełniony zostanie plac 
zabaw o  dodatkowe urzą-
dzenia. Procentowy udział 
dotacji w  kosztach kwalifi-
kowalnych to 80%, co sta-
nowi kwotę 1.841.938,61 
zł. Dotacja pochodzi z  pro-
gramu ”Resortowy program 
rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 
3 MALUCH +”

Zakończenie inwestycji 
zaplanowano na koniec 
2021 roku, a  więc zgod-
nie z  przyjętym harmono-
gramem nabór dzieci do 
nowopowstałego żłobka 
powinien rozpocząć się 

z początkiem 2022 roku. 
Tego dnia również - 23 

czerwca br. w  Szczecinie, 
Wójt Gminy Białogard pod-
pisał z  Wojewodą Zachod-
niopomorskim umowę na 
realizację inwestycji pn: 
„Modernizacja drogi gmin-
nej poprzez jej przebudowę 
na działce nr 153/3 obręb 
Lulewiczki”. 

W  ramach dotacji Gmi-
na Białogard otrzyma 

kwotę 1.290.935,84 zł, 
co stanowi 70% całkowi-
tej kwoty. Inwestycja za-
kłada przebudowę  drogi 
o  długości ok. 851,2 m., 
przebudowę istniejącego 
zjazdu z  drogi powiatowej 
na drogę gminną – prace 
na działce nr 169. Wyko-
nanie nawierzchni dro- 
gi oraz zjazdów do posesji 
z masy bitumicznej (asfalt). 
W  ramach inwestycji za-

planowano też oczyszcze-
nie istniejącego przepustu 
z  ewentualną przebudo-
wą oraz budowę kanałów 
technologicznych zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi 
przepisami.

Szacowany termin rozpo-
częcia prac sierpień/wrze-
sień 2021, zakończenie 
druga połowa 2022 roku. 

(GW)

Jubileusz 65-lecia pożycia małżeńskiego
W  dniu 16 czerwca br. 

miało miejsce wyjątkowe 
wydarzenie. Wójt Gminy 
Białogard Jacek Smoliński 
wraz z Radnym Radosławem 
Kłys, złożył wizytę w  domu 
Państwa Moniki i  Bronisła-
wa Jakubczyk z  miejscowo-
ści Kościernica, gmina Bia-
łogard, którzy 65 lat temu 
zawarli związek małżeński. 

To szczególne wydarzenie 
również dla całej społeczno-
ści Gminy Białogard.

Wspólnie przeżyte lata to 
symbol wzajemnego zrozu-
mienia, wielu kompromisów 
oraz wzajemnego przeba-
czania sobie błędów. To 
wzór i  piękny przykład dla 
młodych ludzi, którzy de-
cydują się zawrzeć związek 
małżeński i założyć rodzinę. 

Dostojnym Jubilatom za 
długoletnie pożycie małżeń-
skie serdeczne gratulacje 
oraz najlepsze życzenia po-

myślności i  szczęścia w  ży-
ciu rodzinnym złożyli obaj 
Panowie wręczając pamiąt-

kowy list gratulacyjny oraz 
kwiaty.

My również gratulujemy 

i życzymy kolejnych długich, 
wspólnie spędzonych lat.

(AK)

Świetlica  
w miejscowości  
Żelimucha już  

oficjalnie otwarta

W dniu 25 czerwca 2021 
roku nastąpiło oficjalne 
otwarcie świetlicy wiejskiej 
w Żelimusze. Inwestycja sfi-
nansowana została z  Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-
2020, zaś tytuł projektu to:  
„Modernizacja świetlic wiej-
skich przez ich przebudowę  
w miejscowościach Żelimu-
cha i Buczek w gminie Bia-
łogard”. 

W  ramach dofinanso-
wania, które  wyniosło  
63,63%, wykonano remont 
świetlicy oraz jej komplek-
sowe wyposażenie. 

W  otwarciu uczestniczyli 
przedstawiciele władz, rad-
ni oraz mieszkańcy gminy 

Białogard.
      Uroczystego otwarcia 

dokonał Wójt Jacek Smo-
liński wraz z  radną Emilią 
Majewską oraz sołtys Zofią 
Legięć. Oddana do użytko-
wania inwestycja będzie 
służyła całej społeczności 
lokalnej, będą tam organi-
zowane zajęcia dla dzieci, 
warsztaty pracy twórczej, 
zajęcia ogólnoruchowe, 
spotkania integracyjne i to-
warzyskie. Celem zadania 
było stworzenie centrum 
życia społecznego i  kultu-
ralnego miejscowości Żeli-
mucha.  

Już dzień otwarcia, poka-
zał, że  cel ten został osią-
gnięty. (GW)
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Bezpieczne wakacje 
uczniów SP Pomianowo

Policjantki z  Komendy 
Powiatowej Policji  w  Bia-
łogardzie wraz z pracowni-
kiem Państwowej Stacji Sa-
nitarno Epidemiologicznej 
w Białogardzie  przeprowa-
dziły zajęcia profilaktyczne 
wśród uczniów klas V – VIII 
Szkoły Podstawowej w  Po-
mianowie. 

Omówiły zasady bez-
piecznego wypoczynku 
letniego i  bezpieczeństwa 
w  cyberprzestrzeni. Przy-
pomniały o  niebezpieczeń-
stwie stosowania środków 
psychoaktywnych oraz od-
powiedzialności nieletnich.

Beata Myczka  
- pedagog szkolny

Dzień pustej klasy
W dniu 18 czerwca 2021r. 

uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Pomianowie świę-
towali Dzień Pustej Klasy. 
Po kolejnym roku spędzo-
nym przed komputerami, 
Nauczycielki i  Nauczyciele 
zabrali dzieci i młodzieży na 
zajęcia na dwór. W  Dzień 
Pustej Klasy wszystkie ław-
ki były puste cały dzień. 
Uczniowie podczas zajęć 
reintegracyjnych na powie-
trzu mieli okazję do bliskie-
go kontaktu z przyrodą, do 
beztroskiego celebrowania 
jej piękna oraz do zacie-
śniania relacji rówieśni-
czych.

Uczniowie przyłączyli się 
w  tym dniu do akcji "Jeru-
salema Dance Challenge". 
Ludzie na całym świecie po-
dejmują taneczne wyzwanie 
do utworu "Jerusalema". 
Z  reguły "wyzwaniom" to-
warzyszy charytatywne 
zadanie, tym razem jest 
inaczej. Wyjątkowość #Je-
rusalemaDanceChallenge-
określa nie do końca spre-

cyzowany cel. Ludzie na 
całym świecie choreografią 
wyrażają emocje i dzielą się 
pozytywną energią, a trzeba 
przyznać, ze utwór wpada 
w ucho. W utworze "Jerusa-
lema" motywem wiodącym 
jest tęsknota za domem. Jak 
wytłumaczyć to, że nagra-
nie stało się inspiracją dla 
milionów ludzi na świecie? 
Czy tylko łagodne i  egzo-
tyczne dźwięki skupiły uwa-
gę uczestników akcji? Zdaje 
się, że wspomniany "dom" 
należy odczytywać w  prze-
nośni. Dzisiaj, w  dobie 
ogólnoświatowego kryzysu, 
każdy z  nas tęskni za "do-
mem", za swoim bezpiecz-
nym miejscem, dalekim od 
trosk i  niepewności jutra. 
Pragnienie powrotu do do-
brego miejsca przeplata się 
w  tekście z  manifestacją 
nadziei. 

Uczniowie przyłączając 
się do tej akcji mają nadzie-
ję na "normalny" przyszły 
rok szkolny.

Agnieszka Zasztowt

Upominek online 
 dla wszystkich mam

Uczniowie klasy II Szko-
ły Podstawowej w  Pomia-
nowie, przygotowali dla 
wszystkich mam niespo- 
dziankę. Wiedząc, że ze 
względu na pandemię nie 
mogą w szkole uczcić Świę-
ta Mamy, postanowiły przy-
gotować mamom niespo-
dziankę online. 

We współpracy z  wycho-
wawcą przyniosły do szkoły 
piękne stroje (w  tajemnicy 
przed swoimi mamami), 
nauczyły się pięknych wier-

szyków i  piosenek, nagrały 
swoje życzenia i  w  formie 
zdalnej przesłały swoim 
mamom. Jak się później 
okazało, z  komentarzu 
mam, był to bardzo wzru-
szający upominek, którego 
oglądaniu niejednokrotnie 
towarzyszyły łzy.

Jeszcze raz Wszystkim 
Mamom, nie tylko w  dniu 
ich święta życzymy samych 
szczęśliwych chwil.

Wychowawca:  
Sylwia Lewkowicz

Pasowanie na ucznia  
w SP Pomianowo

Trudne warunki nauki, 
które w dobiegającym koń-
ca roku szkolnym, zgoto-
wała nam wszechobecna 
pandemia, nie zaburzyły 
przyjęcie w  szeregi Szko-
ły Podstawowej w  Pomia-
nowie nowych uczniów. 
W  dniu 18 czerwca 2021r. 
Pani dyrektor Agnieszka 

Zasztowt pasowała na ucz- 
niów wszystkich pierwszo- 
klasistów. Najmłodsi ucznio- 
wie złożyli uroczyste ślu-
bowanie, stając się tym sa-
mym pełnoprawnymi ucz- 
niami szkoły. 

Witamy i gratulujemy!
Wychowawca klasy I 

(BW)

Zakończenie roku  
szkolnego w SP POMIANOWO
W dniu 25 czerwca 2021r. 

w  Szkole Podstawowej 
w  Pomianowie odbyło się 
uroczyste zakończenie roku 
szkolnego. Był to kolejny rok 
szkolny,  który  pozostanie 
w  naszej pamięci na długo, 
ponieważ zdecydowaną jego 
większość uczniowie spę-
dzili w  domu przed monito-
rami  komputerów, uczest-
nicząc w  lekcjach zdalnych 
- lekcjach online. 

Uczniowie klas I - VII świa-
dectwa promocyjne otrzy-
mali z  rąk wychowawców, 
w  gronie koleżanek i  kole-
gów z  klasy. Natomiast te-
gorocznych Absolwentów 
pożegnała dyrektor szkoły 
- Agnieszka Zasztowt wraz 
z  wychowawcą - Anetą Ko-
prowicz w  bardzo wąskim 
gronie nauczycieli.

Podsumowując rok szkol-
ny 2020/2021 pragnę poin-
formować, że Szkołę Pod-
stawową im. ppor. Ryszarda 
Kuleszy w Pomianowie ukoń-
czyło dwadzieścioro czwo-
ro uczniów, w tym sześcioro  
z  wyróżnieniem. Absolwent-
ką, która uzyskała najwyższą 
średnią ocen - 5,44, a tym sa-
mym otrzymała Akt Nadania 

Godności Najlepszego Absol-
wenta  – jest Wiktoria Med-
wid. 32  uczniów otrzymało 
świadectwa z wyróżnieniem. 
Najwyższą średnią ocen 
w roku szkolnym 2020/2021 
uzyskał uczeń klasy IV – Kac-
per Alejunas i  wyniosła ona 
5,73. Klasa, która uzyskała 
najwyższą średnią ocen – 
4,38 – to klasa IV, do której, 
przynajmniej na pół roku 
trafił pełen słodkości Puchar 
Przechodni Dyrektora Szkoły. 
Serdecznie gratuluję!

Dziękuję Rodzicom za zaan-
gażowanie i  wyrozumiałość, 
Uczniom za otwartość, wy-
trwałość i  systematyczność. 
Natomiast Nauczycielom, po-
dobnie jak w roku ubiegłym, 
dziękuję za pełne poświęce-
nie, całkowite zaangażowa-
nie, determinację, wzajemne 
wsparcie i pomoc, twórczość, 
kreatywność, wyrozumiałość 
oraz cierpliwość. 

Życzę wszystkim udanych, 
słonecznych i przede wszyst-
kim bezpiecznych wakacji.  
Do zobaczenia we wrześniu, 
mam nadzieję, że w murach 
naszej szkoły.

Agnieszka Zasztowt  
- Dyrektor Szkoły
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Rogowo wzięło udział 
w programie Polskiej  
Akcji Humanitarnej

Klasa VII dołączyła do 
programu Polskiej Ak-
cji Humanitarnej (pah) 
pod tytułem „Wiem  
i  działam”. Uczestnicy pro-
gramu dowiedzą się: Co to 
jest pomoc humanitarna? 

Co się dzieje na Świecie, że 
pomoc jest potrzebna? Czy 
każda pomoc jest potrzeb-
na? Co możemy zrobić? Pro-
gram wprowadza uczennice 
i  uczniów w  zagadnienia 
pomocy humanitarnej.

DZIEŃ DZIECKA W ROGOWIE

9 maja – Dzień Europy  
w Rogowie

Dzień Europy obchodzo-
ny jest co roku na pamiątkę 
rocznicy podpisania dekla-
racji Roberta Schumana, 
będącej początkiem inte-
gracji europejskiej. Wyda-
rzenie to miało miejsce 9 
maja 1950 roku.

Z  okazji tegorocznego 
Dnia Europy przedszkolaki 
i  uczniowie naszej szkoły 
przez cały tydzień zgłębia-
li wiedzę na temat Europy 
i  Unii Europejskiej, wyko-
nując zadania i rozwiązując 
łamigłówki.

Rogowo przystąpiło  
do projektu

Nasza szkoła w  kwietniu 
2021 r. przystąpiła do pro-
jektu edukacyjnego mają-
cego na celu przybliżenie 
uczniom wydarzeń związa-
nych z wybuchem i przebie-
giem Powstania Wielkopol-
skiego z 1918 r.

Realizacja projektu jest 
możliwa dzięki współpracy 
z  Wielkopolskim Muzeum 
Niepodległości, Muzeum 
Narodowym w  Poznaniu, 

a także Kuratorami Oświaty 
– Wielkopolskim i  Zachod-
niopomorskim przy wspar-
ciu Fundacji ENEA.

Zakończenie projektu 
przewidziane jest w  listo-
padzie, w  roku szkolnym 
2021/2022. 

Za właściwą realizację 
przedsięwzięcia odpowie-
dzialny jest nauczyciel  
historii Tomasz Bohdzie-
wicz.

Zakończenie roku 
szkolnego 2020/2021  
w Szkole Podstawowej 

im. Jana Brzechwy  
w Rogowie

25 czerwca 2021 r.  dzieci 
z  oddziału przedszkolne-
go pożegnały rok przed-
szkolny,  uczniowie klas 
I-VII otrzymali  świadectwa 
promocyjne zaś Absolwen-
ci świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej.

Ze względu na ogranicze-
nia związane z  pandemią, 
uroczystość zakończenia 
roku szkolnego została 
ograniczona do wręczenia 
nagród książkowych dla 
wyróżnionych uczniów klas 
I-III, świadectw ukończenia 
szkoły oraz pucharu dla 
Najlepszego Ucznia, który 
otrzymał Adrian Kościow-
ski, uczeń klasy VII. 

Uczniowie klasy VIII wraz 
z wychowawcą Panią Alek-
sandrą Grześkowiak oraz 
przedstawicielem rodziców,  
złożyli piękne podzięko-
wania za wspólną pracę 
wszystkim nauczycielom 
oraz pracownikom admini-
stracji i obsługi.

Szkolna uroczystość zo-
stała uświetniona  tańcem  
ze wstęgami przygotowa-
nym przez wychowawcę 
Panią Małgorzatę Bagińską 
i wykonanym przez uczniów 
klasy III oraz występem koła 

teatralnego, w  skeczu mó-
wiącym o  przechodzeniu 
nauczycieli na emeryturę. 
Uczestników koła przygo-
towała Pani Ewa Żukow-
ska-Pender. To było piękne  
podziękowanie dla kończą-
cych pracę w naszej szkole 
nauczycieli: Pani Grażyny 
Wołkowskiej, Pani Jolanty 
Borys oraz Pani Małgorzaty 
Kopaczewskiej. 

Dziękuję wszystkim 
osobom zaangażowanym 
w  przygotowanie tej pięk-
nej uroczystości. Uczniom, 
Dzieciom z oddziału przed-
szkolnego, Nauczycielom, 
Pracownikom Administracji   
i  Obsługi. Życzę radosne-
go, bezpiecznego i pełnego 
pozytywnych wrażeń odpo-
czynku. 

Za całoroczną współpracę 
dziękuję również: Wójtowi 
Gminy Białogard - P.Jac-
kowi Smolińskiemu, Pra-
cownikom Urzędu Gminy,  
Rodzicom, Sołtysowi wsi 
Rogowo, OSP Rogowo, Pani 
Monice Szafran z Biblioteki 
Gminnej w Rogowie.

Do zobaczenia we wrze-
śniu.

Elżbieta Trzcińska,  
dyrektor szkoły

Światowy dzień teatru 

w przedszkolu w Rogowie

W  ramach obchodów 
Światowego Dnia Teatru 
przedszkolaki kolorowały 
obrazki i  słuchały wierszy 

na temat teatru, a  tak-
że przygotowywały scenę 
i  kukiełki, aby pobawić się 
w teatr  

Egzamin na kartę 
rowerową w Rogowie

W dniach 14 - 17 czerwca 
2021 roku uczniowie klasy 

IV i V przystąpili do egzami-
nu na kartę rowerową.

Moja emotikonka  
– konkurs plastyczny  

w Rogowie
Uczniowie klas I-III wzię-
li udział w  konkursie pla-
stycznym pt: „Moja emoti-
konka”. 
Pierwsze miejsce zdobyła 

Maja Sobczak z  klasy III, 
drugie - Szymon Kościerski 
z  klasy III, a  miejsce trze-
cie zajęła Klara Wasilewska 
z klasy II.



10 Wieści z gminy Białogard Lipiec 2021SZKOŁY

Zakończenie roku  
szkolnego 2020/2021  
w Szkole Podstawowej   

im. Juliana Tuwima w Stanominie
25 czerwca 2021 roku 

uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Juliana Tuwima 
w  Stanominie zakończy-
li rok szkolny 2020/2021. 
Uroczystości odbywały się 
w skromniejszym formacie, 
niż zazwyczaj - uczniowie 
otrzymywali świadectwa 
od wychowawców w  gro-
nie kolegów i koleżanek ze 
swoich klas. Na sali gim-
nastycznej w  uroczystej 
atmosferze pożegnano 20 
tegorocznych absolwen-
tów. W obecności rodziców, 
nauczycieli i  pracowników 
szkoły świadectwa ukoń-
czenia szkoły oraz okolicz-
nościowe dyplomy wręczyli 
ósmoklasistom: dyrektor 

szkoły - Krzysztof Skrzycki, 
oraz wójt Gminy Białogard 
- Jacek Smoliński.

Podsumowując mijają-
cy rok szkolny, dyrektor 
szkoły, Krzysztof Skrzycki, 
podziękował uczniom, ich 

rodzicom i  nauczycielom 
za ciężką pracę i  zaanga-
żowanie włożone w naukę, 
szczególnie w okresie edu-
kacji zdalnej.

Krzysztof Skrzycki 
 – dyrektor szkoły

Egzamin ósmoklasisty  
w Szkole Podstawowej  

im. Juliana Tuwima w Stanominie

W  dniach 25 – 27 maja 
2021 r. 20 uczniów  klasy 
VIII przystąpiło do egzami-
nów zewnętrznych z  języ-
ka polskiego, matematyki 
i języka angielskiego, które 

odbyły się na terenie szkoły 
w  warunkach reżimu sani-
tarnego. 

W  tym trudnym czasie, 
jakim przyszło uczniom go 
zdawać, wykazali się doj-

rzałością i odpowiedzialno-
ścią. Swoje wyniki ucznio-
wie poznają w  lipcu, oby 
były jak najwyższe.

K. Skrzycki  
– dyrektor szkoły

Uczniowie z klas VII Szkoły Podstawowej  
im. Juliana Tuwima w Stanominie  

w Białogardzkim Schronisku  
dla Zwierząt SOS

23 czerwca 2021 r. w ra-
mach wolontariatu ucznio-
wie z  klas siódmych udali 
się do Białogardzkiego 
Schroniska dla Zwierząt 
SOS w  Klępinie, by tam 
razem, aktywnie spędzić 
ostatnie chwile w tym roku 
szkolnym.  

Psiaki powitały wszyst-
kich głośnym i  radosnym 
szczekaniem - chyba wy-
czuły, że uczniowie przy-
wieźli im przysmaki. Po 
obejrzeniu piesków i wysłu-
chaniu ich zawiłych historii,  
chętni, mogli wyprowadzić 
je na spacer.

Wolontariusze dowie-
dzieli się też, jak wygląda 
procedura adopcji psa ze 

schroniska.
K. Skrzycki  

– dyrektor szkoły

Uczniowie Szkoły Podstawowej  
im. Juliana Tuwima w Stanominie na wycieczce  

w Krakowie i energylandii w Zatorze
40 uczniów ze starszych 

klas naszej szkoły w dniach 
11-12 czerwca wzięło 
udział w  długo oczekiwa-
nej wycieczce do Krakowa 
i  Energylandii. Wycieczka 
pierwotnie miała odbyć się 
rok temu, jednak Covid-19 
pokrzyżował nam plany. 
Ostatecznie, choć z  pew-
nymi obostrzeniami, mo-
gliśmy w  końcu pojechać 
i zwiedzić jedną z dawnych 
stolic Polski. 

Powitał nas smok ziejąc 
ogniem, zwiedzieliśmy Wa-
wel, dotknęliśmy Dzwonu 
Zygmunta, obejrzeliśmy też 
obraz Wita Stwosza oraz 
okno papieskie. W  Sukien-
nicach zakupiliśmy pa-

miątki. Zwiedziliśmy też 
Kazimierz – dawną dziel-
nicę żydowską Krakowa. 
W  drugim dniu bawiliśmy 
się świetnie w  Energylan-
dii. Na koniec uczniowie 

stwierdzili, że taka wyciecz-
ka powinna trwać 5, a nie 2 
dni – no może kiedyś… od-
powiedzieliśmy.

K. Skrzycki  
– dyrektor szkoły.

Uczniowie z klas I – III Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima  
w Stanominie w Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie

Ostatnie tygodnie czerw-
ca to czas wycieczek w na-
szej szkole, a  tym samym 
reintegracji zespołów kla-
sowych. Uczniowie z  klas 
I-III skorzystali z  oferty 
Regionalnego Centrum Tu-
rystyki i  Sportu w  Karlinie 
i  uczestniczyli w  warszta-
tach robienia pizzy. Niemal 
wszyscy stwierdzili, że tak 
dobrej pizzy jeszcze nigdy 

nie jedli. To chyba dlatego, 
że samodzielnie ją zrobi-
li. Nie zbrakło też zabawy 
w  „Małpim gaju” oraz po-
kazu magicznych sztuczek 
z  bańkami. Zabawa była 
wspaniała, a  radość dzieci 
pokazała, jak im brakowało 
wspólnie spędzanego cza-
su.

K. Skrzycki  
– dyrektor szkoły.

Święto liczby PI - Międzynarodowy  
Dzień Matematyki w Szkole Podstawowej  

im. Juliana Tuwima w Stanominie

Wydaje się, że liczba 
(służąca przecież tylko do 
określenia pewnej ilości) 
sama w sobie nie może być 
szczególnie interesująca. 
A  jednak istnieje taka, któ-
ra wzbudza zainteresowa-
nie już od tysięcy lat i  jako 
jedyna ma również swoje 
święto. W  dniu 14 marca 
obchodzimy w  naszej szko-
le Międzynarodowy Dzień 

Liczby Pi, a  jednocześnie 
Międzynarodowy Dzień Ma-
tematyki.

K. Skrzycki  
- dyrektor szkoły
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Lekcja biblioteczna 
 „Pod Świerkami”

Podczas ogólnopolskiej 
akcji promowania czytel-
nictwa „Tydzień Bibliotek” 
w  filii bibliotecznej w  Ro-
gowie odbyła się lekcja 
biblioteczna „Pod świerka-
mi” z grupami przedszkol-
nymi Szkoły Podstawowej 

Rogowie.
Uczestnicy lekcji wy-

słuchali na czym polega 
praca bibliotekarza oraz 
co  biblioteka oferuje czy-
telnikom. Głośne czytanie 
bajeczki przez panią biblio-
tekarkę  oraz rysowanie 

ulubionych postaci baj-
kowych przebiegło w  nie-
zwykle miłej i  przyjaznej 
atmosferze.

Zapraszamy wszystkich 
czytelników do odwiedza-
nia naszych bibliotek.

Monika Szafran

„Książka – nierozdzielny towarzysz,
przyjaciel bez interesu,
domownik bez naprzykrzania”
                   Ignacy Krasicki

Światowy  
Dzień Książki  
i Praw  
Autorskich

Święto organizowane 
jest corocznie 23 kwietnia 
przez UNESCO od 1995 
roku w  celu promocji czy-
telnictwa, edytorstwa 
i  ochrony własności inte-
lektualnej za pomocą praw 
autorskich. Jest to święto 
autorów, ilustratorów, wy-
dawców książek, jest też 
świętem czytelników i czy-
telnictwa.

Pomysł organizacji świę-
ta powstał w Katalonii, tego 
dnia obchodzą oni święto 
patrona Świętego Jerzego. 
Zgodnie z tradycją obdaro-
wywano tego dnia kobiety 
czerwonymi różami, mają-
cymi symbolizować krew 

smoka pokonanego przez 
św. Jerzego. Później kobiety 
zaczęły odwzajemniać się 
mężczyznom podarunkami 
w formie książek.

Data 23 kwietnia jest też 
symboliczna dla literatu-
ry światowej. W  tym dniu 
przypada data urodzin lub 
śmierci wielu wybitnych 
pisarzy.

W  Światowym Dniu 
Książki i  Praw Autorskich, 
należy też pamiętać o  bi-
bliotekach cyfrowych, któ-
re dają dostęp do milionów 
książek bez wychodzenia 
z  domu. W  naszym woje-
wództwie polecamy Za-
chodnio Pomorską Biblio-

tekę „Pomerania” powstałą 
w 2008 roku.

Teraz, gdy jesteśmy zmu-
szeni ograniczać czas spę-
dzany poza murami własne-
go mieszkania, książka daje 
nam siły do przetrwania 
przymusowej izolacji. Czas 
ten sprzyja lekturze dla 
własnej przyjemności, jak 
i wspólnemu czytaniu z bli-
skimi, zwłaszcza z dziećmi.

W  myśl  zasady „Czyta-
jąc, nie jesteś sam.” ,za-
praszam do odwiedzania 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w  Stanominie i  jej filii 
w  Podwilczu, Pomianowie 
i Rogowie. 

Barbara Kacprowska

Spotkanie autorskie

W dniu 8 czerwca 2021 r. 
Gminną Bibliotekę Publicz-
ną w Stanominie odwiedzili 
szczególni goście - Robert 
Górski i  Monika Sobień-
-Górska, autorzy książki 
„Jak zostałem Prezesem”.

Oprócz ciekawej  historii 
prywatnego życia Państwa 
Górskich dowiedzieliśmy 
się również wielu kwestii 
dotyczących życia zawodo-
wego Pani Moniki i  Pana 
Roberta. W  trakcie spotka-
nia nie zabrakło pytań do-
tyczących „Ucha Prezesa”, 
serialu komediowo-poli-
tycznego, który mogliśmy 
oglądać w  Internecie. Go-
ście zdradzili niektóre cie-
kawostki dotyczące obsady 
aktorów przy produkcji tego 
serialu. Dowiedzieliśmy się 
też, że być może obejrzy-
my go jako film fabularny.  
Jak wiemy Robert Górski 
i  jego Kabaret Moralnego 
Niepokoju od niemal 30 lat 
bawią publiczność tekstami 
na różne tematy. Obecnie 
pracują nad nowym pro-
gramem. 

Poznaliśmy kulisy po-
wstania książki „Jak zosta-
łem Prezesem”, napisanej 
przez Panią Monikę, która 

przedstawia okoliczności 
powstania serialu „Ucho 
Prezesa”.

W czasie spotkania odby-
ła się promocja książki Pani 
Moniki Sobień – Górskiej 
pt. „Ukrainki”. Autorka 
przybliżyła nam spostrze-
żenia Ukrainek pracujących 
w  Polsce, na temat rodzin 
u  których pracują. Nie-
jednokrotnie są to bardzo 

bogate rodziny z  wieloma 
problemami, które są nie-
szczęśliwe, nieumiejące do-
cenić tego co posiadają.    

Przeżyliśmy wspaniałe 
popołudnie z udziałem wy-
jątkowych gości.

Spotkanie zostało zor-
ganizowane przez Instytut 
Książki i  Dyskusyjne Kluby 
Książki.

Barbara Kacprowska

Z pozdrowieniami dla czytelników 
bibliotek z Gminy Białogard 

od pisarki Anny H. Niemczynow
Kochani Czytelnicy!
W związku z sytuacją epi-

demiologiczną w  naszym 
kraju, odczuwamy brak 
możliwości organizowania 
wieczorów autorskich, na 
których gościmy autorów 
ciekawych opowieści. To 
jednak nie przeszkodziło 

pisarce Annie H.Niemczy-
now w przekazaniu naszym 
czytelnikom, najnowszej 
powieści z  serdecznymi  
pozdrowieniami  od samej  
autorki.

To jeszcze bardziej nas 
utwierdziło w  tym z  jaką  
niecierpliwością czekamy 

na spotkania  na żywo.
Serdeczne podziękowa-

nia dla pani Anny za prze-
kazanie do filii bibliotecz-
nej w  Podwilczu powieści 
ze specjalną dedykacją dla 
Naszych Czytelników.

Zapraszamy do Bibliotek.
A. Dziubińska
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Dzień Dziecka  
w Nosówku

W  dniu 12 czerwca br. 
w  Nosówku odbył się 
Dzień Dziecka. Co praw-
da pogoda płatała figle, 
jednak nie przeszkodziła 
dzieciom w  szaleństwach 
i  zabawach. Aby przegonić 
chmury dzieci namalowa-
ły słoneczną plażę z  błę-
kitnym niebem. Chyba 
pomogło, bo natychmiast 
wyszło piękne słońce, które 
pozwoliło na prowadzenie 
kolejnych konkursów, jak 
wyścig w workach, czy słyn-
nej i niezapomnianej przez 
nikogo zabawy Raz, dwa, 
trzy, stój Baba Jaga patrzy! 
Nie zabrakło licznych atrak-
cji w  postaci przeróżnych 
dmuchańców. Największym 
zainteresowaniem cieszy-
ła się jednak arena strze-
lecka, nawet dorośli przez 
chwilę stali się prawdzi-

wymi komandosami, dziel-
nie walcząc na polu bitwy. 
Energii dzieciom przez cały 
dzień dostarczały słodkości 
w postaci domowych ciast, 
lodów i  z  pewnością nie 
jedna wata cukrowa czy po-
pcorn. Zabawa była przed-
nia! W wolnej chwili można 

było przysiąść przy ognisku, 
zjeść pyszną lokalną kiełba-
skę, czy uparowane ziem-
niaki. Dobrej zabawy nie 
zepsuł nawet pożar, który 
wybuchł na boisku i  który 
ugasiła niezawodna Straż 
Pożarna z Pomianowa.  

Karolina Dondera

Zuzanna Lachs 
Mistrzynią Polski  

Fitness Show
W  dniach 12-13 czerwca 

br. mieszkanka Gminy Bia-
łogard i  uczennica szkoły 
podstawowej w  Pomia-
nowie, 13-letnia Zuzanna 
Lachs, wzięła udział w  IX 
Mistrzostwach Polski w Fit-
ness Sportowym w  Gdań-
sku.

Pierwszego dnia, po raz 
pierwszy, wzięła udział 
w  kategorii Inne Formy 

Tańca zajmując wysokie III 
miejsce. W  kolejnym dniu, 
w  kategorii Fitness Show 
rywalizowała w  najliczniej-
szej, składającej się z  19-
stu zawodniczek kategorii. 

Stanęła na najwyższym 
stopniu podium zajmując 
I miejsce.

Zuzanna na co dzień tre-
nuje w Szkole Tańca S-Ten, 
w Darłowie pod okiem pani 

Eweliny Nidzgorskiej i pana 
Brayana oraz Aleksandry 
Kubickiej w  Białogardzie. 
Bierze udział także w zaję-
ciach tańca współczesnego 
pod okiem pani Kamili Maik 
z Gdyni.

Zuzi gratulujemy sukce-
sów i  życzymy powodze-
nia w kolejnych zawodach, 
a rodzicom gratulujemy tak 
utalentowanej córki. (A.K.)

1 marca przypada  
Narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych
Z  uwagi na pandemię 

Zarząd Fundacji Wolność 
i Demokracja podjął decyzję 
o przeniesieniu tegorocznej 
IX edycji biegu na dzień 

15 sierpnia 2021 roku
Na terenie Gminy Bia-

łogard bieg odbędzie się 
w  miejscowości Białogó-
rzyno, godzina rozpoczęcia 
Biegu na dystansie rodzin-
nym 1963m wspólna dla 
wszystkich miast to godzi-
na 12:00. 

Zapisy przyjmowane 
będą do 10.08.2021 r. pod 
nr. tel. 94 312 04 54, lub 
drogą e-mailową oswiata@
gmina-bialogard.pl ilość 
miejsc ograniczona. Lekkoatletyka Nazywana  

„Królową Sportu” w tym  
- pandemicznym - roku zakrólowała  
w Szkole Podstawowej w Rogowie

Dnia 27.05.2021 r. na Sta-
dionie LA „Iskra” w  Biało-
gardzie zostały przeprowa-
dzone ostatnie rywalizacje 
z  cyklu „Czwartki Lekko-
atletyczne”, które odbywa-
ły się jesienią 2020 r. oraz 
wiosną 2021 r. Niektóre ter-
miny wypadły z kalendarza 
w związku z szalejącą pan-

demią COVID-19.

W  zawodach systematycz-
ny udział brały:
EWA WALENSKI KL. V
MAGDALENA MISZCZAK  
KL. V
KARINA KWAK KL. VII
W późniejszym czasie dołą-
czył jeszcze

SZYMON ŚWIĘTLICKI KL. IV
Po podsumowaniu wszyst-
kich startów w  roku szkol-
nym 2020/21 okazało się, 
że nasi uczniowie, osiągnęli 
rewelacyjne wyniki:
I  miejsce – w  biegu na 
600m. - Eva Walenski
I  miejsce – w  biegu na 
300m. - Karina Kwak
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