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Szanowni Państwo,

zamykamy rok 2021 czwartym, a zarazem czternastym  numerem kwartalnika Wieści z gminy Białogard. 

Koniec roku. Podsumowania, przemyślenia, pytania, wnioski? W tym wydaniu znalazło się kilka takich tematów,  

które pozwolą przyjrzeć się bliżej działaniom jakie podjęte zostały i zrealizowane, bądź nie, w ciągu całego 2021 r.  

Miłej lektury i optymizmu oraz zwykłej ludzkiej życzliwości w Nowym 2022 Roku.
                Redakcja (A.K.) 

Witamy Nowy 2022 Rok

Wszystkim mieszkańcom Gminy Białogard,  
inwestorom, gościom, sympatykom Naszej Gminy 

Życzymy by zbliżający się Nowy Rok 2022  
przyniósł radość i nadzieję na to co przed nami oraz zdrowie, 

uśmiech i pogodę ducha na każdy nadchodzący dzień.

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
      Jacek Smoliński
      Wójt Gminy Białogard

                                             wraz z pracownikami Urzędu Gminy
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Szanowni Mieszkańcy!
Po raz kolejny przedstawiamy Państwu zestawienie inwestycji, przedsięwzięć, które udało się zrealizować w 2021r.,  

te które są na etapie realizacji oraz te które swój finał będą miały w latach następnych. (GW/AK)

Inwestycje roku 2021
PRZEBUDOWA DROGI  

W LULEWICZKACH
W dniu 23 czerwca 2021 roku Wójt Jacek Smoliński 

wraz z Wojewodą Zachodniopomorskim podpisali umowę,  
w wyniku której przyznane zostało dofinasowanie w wy-
sokości 70% kosztów realizowanego zadania pn. „Moder-
nizacja drogi gminnej poprzez jej przebudowę na działce 
153/3 obręb Lulewiczki”.

Łączny koszt prac budowalnych oszacowany został na 
kwotę 1.790.511,00 zł. Do tego należy doliczyć koszty nad-
zoru inwestorskiego, nasadzeń drzew i dokumentacji.

Realne koszty jakimi może zamknąć się wykonanie 
przedmiotowego zadania to ok. 2.000.000,00 zł.

Zdjęcie: Źródło własne (UG – 1)

UTWORZENIE ŻŁOBKA  
W KOŚCIERNICY

23 czerwca 2021 roku Wójt Gminy Białogard podpisał 
umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim na utworzenie 
w miejscowości Kościernica żłobka gminnego na 56 dzieci. 
W ramach projektu wyremontowany i przebudowany zo-
stał  budynek po byłej szkole, wyposażony w niezbędny 
sprzęt, meble i pomoce dydaktyczne. Przyległy do budynku 
plac zabaw wyposażony został w dodatkowe urządzenia. 

Procentowy udział dotacji w kosztach kwalifikowalnych 
to 80%, co stanowi kwotę 1.841.938,61 zł. Dotacja pocho-
dzi z programu ”Resortowy program rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH +”

Aktualnie trwają prace związane z urządzaniem poszcze-
gólnych pomieszczeń.

PRZEBUDOWA DROGI  
GMINNEJ NA DZIAŁCE 85  

OBRĘB STANOMINO
11 czerwca 2021 roku Gmina Białogard otrzymała in-

formację o zakwalifikowaniu gminnej drogi w miejscowo-
ści Stanomino do programu wsparcia  gmin realizujących 
inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały 
zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki 
rolnej.

Dofinansowanie wynosi 100% kwoty, tj. 900 000 zł in-
westycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej na działce 
85 obręb Stanomino”. W ramach realizacji tego zadania  
z dotacji  pokryte zostaną koszty związane z przygotowa-
niem dokumentacji, nadzorem inwestycyjnym oraz praca-
mi budowalnymi.  Zakończenie inwestycji planowane jest 
na koniec listopada 2022 roku.

W październiku br. rozpoczęły się prace związane  
z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji i uzyskaniem 
pozwoleń, które zgodnie z przyjętym harmonogramem po-
winny zakończyć się do marca 2022 r. (GW)

Zdjęcie: Źródło własne (UG – 2)

GRANTY SOŁECKIE  
2021

24 czerwca 2021 roku na mocy Uchwały Sejmiku Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego dwa nasze projekty 
otrzymały dotację w ramach Grantów Sołeckich 2021, lau-
reatami konkursy zostały:

Sołectwo Rarwino  na projekt pod tytułem „Aktywni ra-
zem – siłownia w Rarwinie”;

Sołectwo Nosówko na projekt „Wiata przyjaźni” Pomoc 
otrzymana na każdy z poszczególnych grantów to 10.000,- 
(100% dofinansowania)

Pomimo, że inne, nasze wnioski nie otrzymały dofinan-
sowania, wszystkim należą się gratulacje i słowa uznania, 
za zaangażowanie w poprawę przestrzeni publicznej i po-
prawę 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 – „Razem z mieszkańcami – polbruk 
na placu zabaw”
5. Sołectwo Lulewice – „Aktywny start w przyszłość – Si-
łownia w Lulewicach”

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021” z jed-
nej gminy wyłonione mogły być tylko 2 sołectwa. 

UTWORZENIE BOISKA  
W KAMOSOWIE

30 czerwca 2021 roku Gmina Białogard podpisała z Mar-
szałkiem Województwa Zachodniopomorskiego umowę 
na dofinansowanie w kwocie 20.000 zł, (co stanowi 50% 
kosztów kwalifikowalnych) z przeznaczeniem na realizację  
zadania pn.: "Utworzenie boiska do piłki nożnej w Kama-
sowie gmina Białogard".

Inwestycja zakończy się zgodnie z planem do 31 grudnia 
2021 r.

1 2 3

4

5
http://www.grantysoleckie.wzp.pl/

http://www.grantysoleckie.wzp.pl/
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DROGA DARGIKOWO- 
-POMIANOWO

20 lipca 2021 roku nastąpiło podpisanie umowy z fir-
mą F.H.U. Savi-Pol Zbigniew Sawicki na wykonanie zadania 
pn.: "Przebudowy drogi gminnej z miejscowości Dargiko-
wo do miejscowości Pomianowo na działkach: nr 326 obr. 
Pomianowo oraz nr 284; 311,3; 357/1; 344/3; 77/4; 288; 
311; 372; 414 obr. Dargikowo". Długość drogi to ponad  
2 km.  Prace na tej drodze szły z pewnymi problemami, ale 
w końcu znalazły swój finał w grudniu 2021 roku. 

Zdjęcia: Źródło własne (UG – 6)

W DARGIKOWIE  
POWSTANIE PLAC ZABAW 
I SIŁOWNIA PLENEROWA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie” 
przystąpiła w 2021 roku do realizacji „Projektu współpra-
cy”, którego przedmiotem będzie budowa placów zabaw  
i siłowni plenerowych na trenie działania LGD. Szacuje się, 
że projekt zostanie zrealizowany do 30 czerwca 2022 roku. 
Gmina Białogard przystąpiła do realizacji tego projektu  
i w dniu 22 kwietnia 2021 r. podpisała Umowę użyczenia 
działki 77/13 obręb Dargikowo z przeznaczeniem na utwo-
rzenie placu zabaw i siłowni plenerowej. 

Zaznaczyć należy, że wszystkie koszty realizacji projektu 
zostaną pokryte przez LGD „Siła w Grupie”. 

BUDOWA DROGI DLA  
ROWERÓW NA TERENIE  

GMINY BIAŁOGARD
27 sierpnia 2021 r. nastąpiło przekazanie placu budo-

wy firmie „PRIN” Jacek Zadka pod inwestycję pod nazwą 
„Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Białogard” 
dofinansowaną w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 
2.3 Zrównoważona multimedialna mobilność miejska  
i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ra-
mach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Biało-
gardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Tym samym rozpo-
czął się drugi etap realizacji tego zadania, polegający na 
wykonaniu prac budowlanych. Wszystkie prace realizowa- 
ne są zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończe-
nie inwestycji i oddanie jej do użytkowania planuje się na  
30 maja 2022r. (GW)

Zdjęcie: Źródło własne (UG- 7)

 STACJA METEOROLOGICZNA
W dniu 25 października 2021 roku ukończona została 

inwestycja  w ramach pilotażowego programu „Zwiększe-
nie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Wojewódz-
twie Zachodniopomorskim”. Koszt całej inwestycji wyniósł 
60.589,80 zł. Na ten cel Gmina pozyskała środki w wyso-
kości 40.000 zł w ramach dofinansowania z Zachodniopo-
morskiego Urzędu Marszałkowskiego, 10.000 zł z Powiatu 
Białogardzkiego, a pozostała kwota to środki własne Gmi-
ny Białogard.

Stacja meteorologiczna utworzona została w miejscowo-
ści Rościno. Jej zadaniem jest ciągły pomiar i rejestracja 
następujących parametrów:

- Temperatura i wilgotność na wysokości 2m;
- Temperatura (bis) na wysokości 2m;
- Opad atmosferyczny;
- Temperatura przygruntowa;
- Temperatura gruntu;
- Kierunek i prędkość wiatru;
- Usłonecznienie.
Bieżące dane generowane przez stację meteorologiczną 

można sprawdzić za pośrednictwem strony internetowej: 
http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Rościno (G.W.)

Zdjęcie: Źródło własne (UG-10)

" BUDOWA  
DZIEWIĘCIU OTWARTYCH  

STREF AKTYWNOŚCI”
11 października 2021 roku Gmina Białogard podpisała  

z Województwem Zchodniopomorskim umowę na reali-
zację zadania pt.: "Budowa dziewięciu otwartych stref 
aktywności". Procent dofinansowania wynosi 63,63%, co 
stanowi kwotę 290 920,00 zł.

Projekt zakłada budowę na terenie gminy Białogard,  
w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców, dziewięciu 
otwartych stref aktywności.

W miejscowościach objętych projektem powstaną:
1. Kościernica działka nr 174/2 - budowa placu za-

baw z nawierzchnią trawiastą wraz z wyposażeniem 
(zgodnie z projektem i kosztorysem) oraz tablica infor-
macyjna/ regulamin, wolnostojący stojak na 5 rowe-
rów pionowy, kosz na śmieci  z daszkiem poj. 38 l wraz  
z montażem, budowa siłowni plenerowej z wyposażeniem 
(zgodnie z projektem i kosztorysem), wiata piknikowa 
w konstrukcji drewnianej z wyposażeniem w tym: grill 
ogrodowy – betonowy z rusztem – 1 szt., ławy ogrodowe   
6 - osobowe – 4 szt., stoły 6 osobowe – 2 szt.   

2. Pomianowo, działka nr 53/8 - budowa placu zabaw 
o nawierzchni trawiastej wraz z wyposażeniem (zgodnie 
z projektem i kosztorysem) oraz tablica informacyjna/ re-
gulamin, wolnostojący stojak na 5 rowerów pionowy, kosz 
na śmieci z daszkiem poj. 38 l wraz z montażem, budowa 
siłowni plenerowej z wyposażeniem (zgodnie z projektem 
i kosztorysem), wiata piknikowa w konstrukcji drewnia-
nej z wyposażeniem w tym: grill ogrodowy – betonowy  
z rusztem – 1 szt., ławy ogrodowe 6 osobowe – 4 szt., stoły  
6 osobowe – 2 szt.   

3. Dębczyno, działka nr 224/2 - budowa placu zabaw  
o nawierzchni trawiastej wraz z wyposażeniem (zgodnie 
z projektem i kosztorysem) oraz tablica informacyjna/re-
gulamin placu zabaw, wolnostojący stojak na 5 rowerów 
pionowy, kosz na śmieci  z daszkiem poj. 38 l wraz z mon-
tażem, wiata piknikowa w konstrukcji drewnianej z wy-
posażeniem w tym: grill ogrodowy – betonowy z rusztem  
– 1 szt., ławy ogrodowe 6 osobowe – 4 szt., stoły 6 osobo-
we – 2 szt.  

4. Rarwino, działka nr 83/1 - budowa placu zabaw o na-
wierzchni trawiastej wraz z wyposażeniem (zgodnie z pro-
jektem i kosztorysem) oraz tablica informacyjna/ regula-
min, kosz na śmieci z daszkiem poj. 38 l, ławka z oparciem 
kolor brązowy – 1 szt.

5. Zagórze, działka nr 13 - budowa placu zabaw o na-
wierzchni trawiastej wraz z wyposażeniem (zgodnie z pro-
jektem i kosztorysem), ławki z oparciem kolor brązowy  
– 1 szt., kosz na śmieci z daszkiem poj. 38 l, tablica infor-
macyjna/regulaminu.

6. Żeleźno, działka nr 308/2 - budowa siłowni zewnętrz-
nej o nawierzchni trawiastej z wyposażeniem (zgodnie  
z projektem i kosztorysem), tablica informacyjna/regu-
lamin, ławka z oparciem kolor brązowy – 1 szt., kosz na 
śmieci z daszkiem poj. 38 l.

7. Gruszewo, działka nr 11/39 - budowa placu zabaw  
o nawierzchni trawiastej z wyposażeniem (zgodnie z pro-
jektem i kosztorysem), ławka z oparciem kolor brązowy 
- 1 szt., kosz na śmieci z daszkiem poj. 38 l. i tablica infor-
macyjna/regulamin.

8. Laski, działka nr 91 - budowa placu zabaw o na-
wierzchni trawiastej z wyposażeniem (zgodnie z projektem 
i kosztorysem), ławka z oparciem kolor brązowy – 1 szt., 
kosz na śmieci z daszkiem poj. 38l. i tablica informacyjna/
regulamin placu zabaw.

9. Pomianowo, działka nr 196/6 - budowa placu zabaw 
z wyposażeniem, ławka z oparciem kolor brązowy – 1 szt., 
kosz na śmieci  z daszkiem pojemność 38 l. i tablica infor-
macyjna/regulamin placu zabaw.

7
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Źródło: Własne (UG-8) Źródło: Własne (UG-8)

http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Rościno
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PRACE REMONTOWE, NAPRAWCZE I INNE WYKONANE W 2021 R. SIŁAMI WŁASNYMI
1.Droga w miejscowości 

Moczyłki  dz.nr 197/1, na-
prawa nawierzchni-1000 
m

2.Droga w miejscowo-
ści Białogórzyno dz. nr 
167 i 244/1, naprawa na-
wierzchni – 750 m

3. Droga do cmentarza  
w Białogórzynie – profilo-
wanie -200 m

4. Droga w miejscowo-
ści Białogórzyno dz. nr 
486 i 507/1, naprawa na-
wierzchni – 450 m

5. Droga w miejscowości 
Stajkowo dz. nr 36, napra-
wa nawierzchni- 300 m

6. Droga w miejscowości 
Rościno dz.nr 196 - profilo-
wanie – 1000 m

7. Droga w miejscowości 
Nasutowo dz. nr 25, napra-
wa nawierzchni -  200 m

8. Droga w miejscowości 
Rościno dz. nr 343, napra-
wa nawierzchni – 960 m

 9. Droga w miejscowo-

ści Nosówko dz. nr 155/1, 
naprawa nawierzchni  
– 550 m

10. Droga  w miejscowo-

ści Strzelce dz. nr 215/1, 
224/1 i 248/1, naprawa 
nawierzchni – 500m 

11. Droga w miejscowo-

ści Kościernica w kierunku 
stacji PKP dz. nr 133 – pro-
filowanie - 900 m

12. Droga w miejscowo-

ści Sińce dz. nr 107/5, na-
prawa nawierzchni– 200 m

13. Droga w miejsco-
wości Trzebiele dz. nr 199  
– profilowanie – 750 m

14. Droga w miejscowo-
ści Redlino dz. nr 366 i 400 
– profilowanie – 550 m

15. Droga w miejscowo-
ści Dargikowo dz. nr 77/4, 
288 i 400 – profilowanie- 
1700 m      

Razem 10 010 m   
Naprawa przepustu  

w miejscowości Moczyłki  
i  Rościno.

Wycinka zakrzaczeń  
i usuwanie drzew w miej-
scowości Czarnowęsy, 
Pustkowo, Podwilcze, Dar-
gikowo, Rościno, Żytelko-
wo, Nosówko, Dargikowo, 
Pękanino, Białogórzyno,  
Rzyszczewo, Trzebiele. (PK)
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 NOWE BUS-Y DLA  
GMINY BIAŁOGARD

W ramach „Programu wyrównywania różnic między re-
gionami II” Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 
80% ze środków PFRON na zakup 2 BUS-ów do przewozu 
osób niepełnosprawnych. Pojazdy dostarczono w sierpniu, 
a od 1 września br. dowożą dzieci i młodzież z niepełno-
sprawnościami, do ośrodków rehabilitacyjno - edukacyjno-
-wychowawczych i szkolno-wychowawczych znajdujących 
się poza granicami gminy Białogard. 

 CYFROWA GMINA
16 listopada 2021 roku Gmina Białogard złożyła wnio-

sek na realizację zadania pn. „Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”. Kwota 
226.290,00 zł stanowi 100% dofinansowania. W ramach 
projektu zakupiony zostanie sprzęt IT. 

Aktualnie czekamy na weryfikację wniosku.

PRZECIWDZIAŁANIE  
CYFROWEMU WYKLUCZENIU 

DZIECI Z RODZIN BYŁYCH  
PRACOWNIKÓW PGR-ÓW

Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cy-
frowemu. Środki na jego realizację pochodzą z funduszy 
europejskich - z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020. 

Wnioski o udział w projekcie składać mogli rodzice/opie-
kunowie prawni uczniów szkół podstawowych oraz pełno-
letni uczniowie szkoły średniej zamieszkujących na tere- 
nie Gminy Białogard. Łącznie złożono 210 wniosków na 
szacowana kwotę 742.350,00 zł. Aktualnie trwa weryfika-
cja złożonych wniosków zgodnie z zaleceniami Ministerial-
nymi.

11  PLAC ZABAW 
 W PODWILCZU

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem dokumenta-
cji pozwalającej  na złożenie wniosku do Mieleńskiej Lokalnej 
Grupy Działania w Sarbinowie na utworzenia placu zabaw  
w miejscowości Podwilcze. Szacowany wstępny koszt in-
westycji to ok. 50.000,00 zł przy zakładanym 80% dofinan-
sowaniu. W ramach inwestycji planowane jest usytuowa-
nie ślizgawki, huśtawki, karuzeli i huśtawki wagi. 

Przewidywany termin realizacji zadania 2022 rok.
 Zdjęcia: Źródło https://www.buglo.pl/

     RZĄDOWY FUNDUSZ  
    POLSKI ŁAD

Dofinansowanie naszej gminy w kwocie 8 484 544,00 zł 
jest jednym z najwyższych w Powiecie Białogardzkim i wy-
niosło 1124 zł na mieszkańca.

W ramach przyznanych środków zrealizowane zostaną 
niżej wymienione  zadania:

Przebudowa drogi w miejscowości Podwilcze - Gmina 
Białogard na kwotę: 4 260 588, 00 zł

Długość przebudowywanej drogi wyniesie  ok. 1230 m 
przy  szerokości 5m. Droga przebiegać będzie od kościoła 
wzdłuż parku zabytkowego w Podwilczu do cmentarza ko-
munalnego, a dalej do osiedla mieszkaniowego i ułożona 
zostanie z kostki polbrukowej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zagórze-Nasutowo 
oraz Gruszewo-Łęczno na  kwotę: 4 223 956,00 zł

Obie inwestycje finał swojej realizacji będą miały  
w 2023 roku. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem 
niezbędnej dokumentacji pozwalającej na rozpoczęcie pro-
cedury przetargowej. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/cppc/aktualno-
sci-granty-ppgr?page=2&size=10

https://www.buglo.pl/
https://www.gov.pl/web/cppc/aktualnosci-granty-ppgr?page=2&size=10
https://www.gov.pl/web/cppc/aktualnosci-granty-ppgr?page=2&size=10
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WYCOFANIE DOTACJI NA KOTŁY WĘGLOWE  
W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE” 

OD 1 STYCZNIA 2022 R.
W dalszym ciągu trwa re-

alizacja programu „Czyste 
Powietrze”, który cieszy się 
dużym zainteresowaniem. 
Ustawodawca wprowadził 
od 1 stycznia 2022 roku 
istotne zmiany w tym pro-
gramie, o których Państwa 
informujemy. 

Chodzi tu o zakup i mon-
taż kotła na węgiel, który 
był możliwy tylko do końca 
roku 2021.     

W związku z tym od  
1 stycznia 2022 roku nie 
można składać już wnio-
sków o dofinansowanie 
tego typu źródła ciepła. 
Dotyczy to zarówno osób 
korzystających z podstawo-
wego, jak i podwyższonego 
poziomu dofinansowania. 
Wynika to z wytycznych Ko-
misji Europejskiej, a także 
zapisów Krajowego Planu 
Odbudowy oraz Polskiego 
Ładu.

W naszym wojewódz-
twie, obowiązuje uchwała 
antysmogowa, według któ-
rej mieszkańcy zobowiąza- 
ni są do wymiany starych 
tzw. „kopciuchów" na bar-
dziej nowoczesne źródła. 
W ich konstrukcji zasto-
sowane są ekologiczne 
rozwiązania. Na mocy ww. 
uchwały wprowadzono  
ograniczenia dot. eksplo-
atacji kotłów centralnego 
ogrzewania, kominków i pie- 
ców kaflowych:

- do 1 stycznia 2024 r. 
wprowadzono nakaz wy-
miany kotłów bezklaso-
wych,

- do 1 stycznia 2028 r. na-
leży wymienić kotły poniżej 
klasy 5.

Trwają też prace nad roz-

budowaniem oferty Pro-
gramu „Czyste Powietrze”, 
który ma objąć swoim za-
sięgiem budynki wieloro-
dzinne. Na chwilę obecną 
właściciele mieszkań w do- 
mach wielorodzinnych ma- 
jący w planie wymianę 
starych pieców na nowo-
czesne źródła ciepła, mają 
możliwość uzyskania dofi-
nansowania z pilotażowe-
go programu, dla domów 
wielorodzinnych. Pilota-
żowy nabór wniosków,  
który ruszył w kwietniu 
2021 r., ma charakter cią-
gły, co oznacza, że wnioski 
przyjmowane i rozpatry-
wane są przez Wojewódz- 
ki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
na bieżąco. Umowy z zain-
teresowanymi beneficjen-
tami będą podpisywane do 
31 marca 2022r. 

Pilotaż jest adresowany 
do właścicieli lub współ-
właścicieli mieszkań w bu- 
dynkach, w których jest 
od 3 do 20 lokali. Podob-
nie jak w „Czystym Po-
wietrzu” wyodrębniono 
dwa poziomy dofinanso-
wania, podstawowy i pod- 

wyższony, w zależności od 
dochodów w gospodar-
stwach domowych.

Trwają także prace mają-
ce sprawić, że z programu 
„Czyste Powietrze” skorzy-
stają również osoby mniej 
zamożne. Chodzi o to, by  
w pierwszej kolejności 
otrzymać pieniądze na 
zaplanowaną inwestycję,  
a dopiero potem zreali-
zować te prace. Na chwi-
lę obecną jest odwrotnie. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu 
z „Czystego Powietrza” mo-
głyby skorzystać również 
osoby, których nie stać na 
zrealizowanie inwestycji  
z własnych pieniędzy.

Przypominamy, iż wię- 
cej informacji na temat 
programów można uzys- 
kać na stronie interneto- 
wej Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie lub w punk- 
cie informacyjno-konsul-
tacyjnym utworzonym  
w Urzędzie Gminy Biało-
gard pod numerem telefo-
nu - 94 312 11 62, w dniach 
i godzinach pracy Urzędu. 
(J.G.)

NOWE KRYTERIA DOCHODOWE  
W POMOCY SPOŁECZNEJ OD 01.01.2022R.
Z dniem 01 stycznia 

2022r. wchodzi w życie Roz- 
porządzenie Rady Minis- 
trów z dnia 14 lipca 2021 r. 
w sprawie zweryfikowa-
nych kryteriów dochodo-
wych oraz kwot świadczeń 
pieniężnych z pomocy spo-

łecznej (Dz.U. 2021, poz. 
1296):
• kryterium dochodowe 

dla osoby samotnie go-
spodarującej wynosić 
będzie 776,00zł:

• kryterium dochodowe 
dla osoby w rodzinie wy-

nosić będzie 600,00zł;
• kryterium uprawniające 

do skorzystania z bez-
płatnych posiłków dla 
dzieci w placówkach 
edukacyjnych wyno- 
sić będzie 900,00 zł. 
(M.S.)

RADA GMINY BIAŁOGARD 
Rada Gminy to organ sta-

nowiący i kontrolny gmi-
ny. Jej kadencja trwa 5 lat,  
licząc od dnia wyboru  
(w latach 1990–2017 trwa-
ła 4 lata). 

Rozpatrywaniem skarg 
dotyczących zadań lub  
działalności danej rady  
gminy zajmuje się wojewo-
da.

Na czele Rady Gminy Bia-
łogard liczącej 15 radnych  
stoi przewodnicząca Anna 
Suszyńska. Funkcję wice-
przewodniczącego pełni  
Marcin Pender.

W 2021 roku Rada Gmi-
ny Białogard realizowała 
plan pracy przyjęty uchwałą 
nr XXXVI/223/2021 z dnia  
30 marca 2021 r. 

Od początku bieżącego 
roku obradowała na  17 se-
sjach.  W związku z trwają-

cą sytuacją epidemiologicz-
ną oraz wprowadzonymi 
obostrzeniami od stycznia 
do czerwca  9 sesji odbyło 
się w trybie on-line, przy 
czym sesja absolutoryj-
na zorganizowana została  
w sali sportowej Szkoły 
Podstawowej w Stanomi-
nie, w której udział mogli 
wziąć również sołtysi z te-
renu gminy Białogard. Od 
lipca radni spotykali się  
7 razy w trybie stacjonar-
nym, w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy. 

Frekwencja radnych w ro- 
ku 2021 wyniosła 91,67 %. 
Rada Gminy pracowała 
kolegialnie, rozpatrując   
sprawy na posiedzeniach   
komisji i podejmując de-
cyzje na sesjach w drodze 
uchwał. 

Komisje Rady Gminy spo-

tkały się 26 razy w tym:
Komisja Rewizyjna – 2 
Komisja Finansów i Bu-

dżetu – 12 
Komisja Rolnictwa, Le-

śnictwa, Ochrony Środo-
wiska, Gospodarki Komu-
nalnej i Bezpieczeństwa 
Publicznego – 8 

Komisja Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia – 2 

Komisja Skarg wniosków 
i petycji – 2 

W 2021 roku Rada pod-
jęła 73 uchwały, które na-
stępnie przesłane zostały  
do Wydziału Nadzoru Praw-
nego Wojewody Zachodnio-
pomorskiego, Regionalnej 
Izby Obrachunkowej oraz 
opublikowane na stronie 
internetowej Urzędu Gminy 
w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej.

(JCz/AK)

MIEJSCA PRZYJAZNE ROWERZYSTOM 
– informacja i zaproszenie

Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego in-
formuje, iż Województwo 
Zachodniopomorskie jako 
region przyjazny rowerzy-
stom, uruchamia specjalny 
system rekomendacji miejsc, 
w których podróżujący na 
dwóch kółkach będą mogli 
przenocować, przechować 
bagaż, naprawić sprzęt.

Miejsca Przyjazne Rowe-

rzystom zostaną oznakowa-
ne i wyróżnione na mapach 
– elektronicznych i papiero-
wych – wydawanych przez 
Województwo Zachodnio-
pomorskie.

Bliższych informacji na 
temat można uzyskać na 
stronie http://www.turysty-
ka.wzp.pl/system-rekomen-
dacji-miejsc-przyjaznych-
-rowerzystom lub drogą 

mailową mpr@wzp.pl.
Udział w systemie jest 

bezpłatny i dobrowolny. 
Nabór zaplanowano od  
1 stycznia 2022 roku do  
29 kwietnia 2022 roku,  
a przyznanie rekomendacji, 
przed sezonem letnim. 

Jeżeli byliby Państwo 
zainteresowani udziałem  
w tym projekcie, serdecznie 
zapraszamy. (GW)

OD 1 STYCZNIA 2022 R. W GMINIE  
BIAŁOGARD WYŻSZA STAWKA Z TYTUŁU  

GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Z dniem 1 stycznia 2022 

roku, zgodnie z Uchwałą 
Nr XLIX/272/2021 Rady 
Gminy Białogard z dnia  
16 grudnia 2021 r. w spra-
wie wyboru metody ustale-
nia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi 
oraz wysokości tej opłaty 
na terenie gminy Białogard 
zmieni się wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi zbiera-
nymi w sposób selektywny  
i wynosić będzie 33,00 zł 
miesięcznie od jednej oso-
by zamieszkującej daną 
nieruchomość. W przy-
padku nie wypełnienia 
obowiązku selektywnego 
zbierania odpadów komu-
nalnych zastosowana  zo-
stanie podwyższona opłata  
w wysokości 66,00 zł mie-
sięcznie od jednej osoby 

zamieszkującej daną nie-
ruchomość. Właścicie-
le nieruchomości, którzy 
kompostują bioodpady  
stanowiące odpady komu-
nalne w przydomowych 
kompostownikach mogą 
skorzystać ze zwolnienia 
z części opłaty w wysoko-
ści 1,00 zł miesięcznie od 
jednej osoby zamieszku-
jącej daną nieruchomość 

składając do Urzędu Gminy 
Białogard nową deklarację, 
w której zadeklarują kom-
postowanie ww. odpadów. 

Do końca stycznia 2022 r. 
każdy właściciel nierucho-
mości z gminy Białogard 
otrzyma zawiadomienie  
o zmianie wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi na rok 
2022. (SJ)

źródło: https://iknurow.pl/zernica-utrudniony-odbiór-
-odpadów-komunalnych

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojewoda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojewoda
http://www.turystyka.wzp.pl/system-rekomendacji-miejsc-przyjaznych-rowerzystom
http://www.turystyka.wzp.pl/system-rekomendacji-miejsc-przyjaznych-rowerzystom
http://www.turystyka.wzp.pl/system-rekomendacji-miejsc-przyjaznych-rowerzystom
http://www.turystyka.wzp.pl/system-rekomendacji-miejsc-przyjaznych-rowerzystom
mailto:mpr@wzp.pl
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STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2022
PODATEK LEŚNY 
Stawka podatku leśnego 

na 2022 rok ustalona na 
podstawie średniej ceny 
sprzedaży drewna 212,26 
za 1 m³ wynosi 46,6972 zł 
za ha lasu.

PODATEK ROLNY 
Stawka podatku rolnego 

na 2022 rok ustalona na 
podstawie średniej ceny 
skupu żyta 61,48 zł za 1 dt 
wynosi
- dla rolników 153,70 zł
- dla małorolnych - 307,40 zł

PODATEK OD NIERUCHO-
MOŚCI 

Określa się następujące 
stawki podatku od nieru-
chomości obowiązujące na 
terenie Gminy: 

1. Od gruntów: 
1) związanych z prowa-

dzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 1,03 zł od 1 m² 

powierzchni, 
2) pod wodami po-

wierzchniowymi stojącymi 
lub wodami powierzch-
niowymi płynącymi jezior 
i zbiorników sztucznych – 
5,17 zł od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych, w tym za-
jętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,54 zł od  
1 m² powierzchni;

4) niezabudowanych ob-
jętych obszarem rewita-
lizacji, o którym mowa w 
ustawie z dnia 9 paździer-
nika 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz. U. z 2021r. poz. 485 
ze zm.), i położonych na 
terenach, dla których miej-
scowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego prze-
widuje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, 
usługową albo zabudowę  
o przeznaczeniu miesza-
nym obejmującym wyłącz-

nie te rodzaje zabudowy, je-
żeli od dnia wejścia w życie 
tego planu w odniesieniu 
do tych gruntów upłynął 
okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego – 3,40 zł od  
1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich 
części:
1) mieszkalnych – 0,89 zł 
od 1 m² powierzchni użyt-
kowej,   
2) związanych z prowadze-
niem działalności gospo-
darczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej  
– 25,74 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej,  
3) zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siew-
nym – 12,04 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej,  
4) związanych z udzie-

laniem świadczeń zdro-
wotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych 
świadczeń – 5,25 od 1 m² 
powierzchni użytkowej,  
5) od pozostałych, w tym 
zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicz-
nego przez organizacje po-
żytku publicznego – 8,68 zł 
od 1 m² powierzchni użyt-
kowej; 

 3. Od budowli:
2% ich wartości określo-

nej na podstawie art. 4 ust. 
1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lo-
kalnych. 

PODATEK OD ŚROD-
KÓW TRANSPOR-
TU - NIE ZMIENIONE 
STAWKI OBOWIĄZUJĄ  
OD 2015 R

ŻŁOBEK GMINNY W KOŚCIERNICY  
MA JUŻ SWOJEGO DYREKTORA!

W dniu 10 grudnia br. Wójt 
Gminy Białogard poinformo-
wał o wyborze na stanowi-
sko kierownicze - urzędnicze 
Dyrektora Żłobka Gminnego 
w Kościernicy – Pani Marioli 
Giec. Powołanie na stano-
wisko dyrektora nowopow-
stającego żłobka to bardzo 

ważne wydarzenie, otwiera-
jące nowy rozdział w życiu 
społeczności naszej gminy.

Gratulujemy wygranego 
konkursu i życzymy wielu 
sukcesów i motywacji do 
pracy oraz wytrwałości w re-
alizacji postawionego przed 
Panią wyzwania.  (AK)

OPŁATY ZA ZEZWOLENIA 
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW 

ALKOHOLOWYCH
Wójt Gminy Białogard przy-

pomina, iż do 31 stycznia 2022 r. 
(liczy się wpływ na konto Gmi-
ny) istnieje obowiązek złoże-
nia oświadczeń za rok 2021  
o rocznej wartości sprzedane-
go alkoholu  i uiszczenia I raty 
z tytułu opłaty za posiadane 
zezwolenia na sprzedaż napo-
jów alkoholowych.

Poniżej podajemy Państwu 
nr konta, na który należy uiścić 
opłaty zgodne z posiadanymi 
przez Państwa zezwoleniami:
02 8562 0007 0000 0677 
2000 0430

W tytule opłaty należy wska-
zać:
1) I rata – nr zezwolenia wyda-
nego na alkohol do 4,5%;
2) I rata – nr zezwolenia wy-
danego na alkohol od 4,5% do 
18%;
3) I rata – nr zezwolenia wyda-
nego na alkohol powyżej 18%.

Należy zachować potwier-
dzenie dokonanej opłaty.

UWAGA!
Jeśli nie wywiążecie się Pań-

stwo z obowiązku złożenia 
oświadczenia do 31 stycznia 
2022r., posiadane zezwolenie 
wygaśnie po upływie kolejnych 
30 dni. Aby zezwolenie nie 
wygasło, należy w trakcie tych 
30 dni złożyć oświadczenie 
wraz z opłatą za korzystanie  
z zezwolenia oraz dodatkową 
opłatą – w wysokości 30% 
rocznej „podstawowej” opłaty 
za korzystanie z zezwolenia.

Wartość sprzedanych alko-
holi stanowi podstawę do na-

liczenia opłaty za korzystanie  
z zezwolenia. Opłata za zezwo-
lenie wynosi:
525 zł – jeśli wartość sprze-
daży piwa i napojów o zawar-
tości do 4,5% alkoholu nie 
przekroczyła w ubiegłym roku  
37 500 zł,
525 zł – jeśli wartość sprzeda-
ży napojów o zawartości od 
4,5 do 18% alkoholu (z wyjąt-
kiem piwa) nie przekroczyła  
w ubiegłym roku 37 500 zł,
2100 zł – jeśli wartość sprze-
daży napojów o zawartości 
powyżej 18% alkoholu nie 
przekroczyła w ubiegłym roku 
77 000 zł,
lub 1,4% ogólnej wartości 
sprzedaży piwa i napojów  
o zawartości do 4,5% alkoho-
lu – jeśli wartość ich sprzedaży 
przekroczyła w ubiegłym roku 
kwotę 37 500 zł,
1,4% ogólnej wartości sprze-
daży napojów o zawartości od 
4,5% do 18% alkoholu (z wy-
jątkiem piwa) – jeśli wartość 
ich sprzedaży przekroczyła  
w ubiegłym roku kwotę  
37 500 zł,
2,7% ogólnej wartości sprze-
daży piwa i napojów o zawar-
tości powyżej 18% alkoholu 
– jeśli wartość ich sprzedaży 
przekroczyła w ubiegłym roku 
kwotę 77 000 zł.

W przypadku jakich-
kolwiek pytań, prosimy 
o kontakt pod numerem 
telefonu: 94 312 04 54,  
w dniach i godzinach pracy 
Urzędu Gminy. (AK)

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

W związku z dużym za-
interesowaniem właści-
cieli nieruchomości zlo-
kalizowanych na terenie 
gminy Białogard (jak i po- 
tencjalnych nabywców 
nieruchomości), uzyska-
niem  dokumentów okre-
ślających przeznaczenie 
nieruchomości w miejsco-

wym planie zagospoda-
rowania przestrzennego,  
a w przypadku jego braku, 
w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gmi-
ny Białogard, Wójt Gminy 
Białogard informuje, że do-
kument urzędowy w ww. 
zakresie, można uzyskać 

w trybie ustawy  - Kodeks 
postępowania admini-
stracyjnego tj. w formie 
zaświadczenia wydawa-
nego w terminie do 7 dni, 
liczonych od dnia wpływu 
wniosku do tut. Urzędu lub 
w trybie ustawy - o plano-
waniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym tj. w formie 

wypisu i wyrysu, wydawa-
nych w terminie minimum 
14 dni, liczonych od dnia 
wpływu wniosku do tut. 
Urzędu. 

Druki wniosków o wy-
danie ww. dokumentów 
są dla Państwa, dostępne 
w siedzibie Urzędu Gminy 
Białogard przy ul. Wileń-

skiej 8 lub w zakładce - pla-
nowanie przestrzenne - na 
stronie Biuletynu Informa-
cji Publicznej Urzędu Gminy 
Białogard w formie wydruku  
do uzupełnienia. 

UWAGA! 
Dokumenty, o których 

mowa wyżej, są szczegól-
nie istotne przy zawie-

raniu umowy notarialnej 
sprzedaży - kupna nieru-
chomości. Warto więc za-
interesować się możliwym 
terminem ich uzyskania, 
pod numerem telefonu  
94 - 312 -44 -03, przed za-
planowaniem daty trans-
akcji kupna - sprzedaży 
nieruchomości. (AM)

SZCZEPIMY SIĘ
Wójt Gminy Białogard, 

w związku z wprowadzo-
nym Narodowym Progra-
mem Szczepień przeciw 
COVID-19, w roku 2021 
podjął działania umożli-
wiające mieszkańcom gmi-
ny sprawne zapisywanie 
się na szczepienie. Nie bez 
znaczenia jest również za-
pewnienie możliwości sko-
rzystania z bezpłatnego 
transportu osób starszych, 
z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności, mających 
poważny problem z sa-
modzielnym dotarciem do 
punktu szczepień. Na tere-
nie gminy przeprowadzona 
została akcja z wykorzysta-
niem mobilnych punktów 
szczepień. Miało to miej-
sce na festynach wiejskich  
w Rościnie, Redlinie oraz 
dożynkach Gminnych w Ro- 
gowie. Akcja cieszyła się 

dużym zainteresowaniem 
zarówno wśród miesz-
kańców jak i gości, którzy  
w tych dniach odwiedzi-
li naszą gminę. Dostępna 
była szczepionka firmy 
Johnson & Johnson, z której 
skorzystało łącznie 98 osób 
oraz szczepionka firmy Pfi-
zer, którą zaszczepione zo-
stały 82 osoby. 

Szczególne podzięko-
wania kierujemy do Pana 
Macieja Siwka i Pana Bog-
dana Siwka Ambulatorium 
Maciej Siwek z Białogardu, 
dzięki którym szczepionki 
mogły dotrzeć bliżej miesz-
kańców z terenu naszej 
gminy. Dziękujemy Ochot-
niczym Strażom Pożarnym 
z Pomianowa, Rogowa  
i Stanomina za pomoc w or-
ganizacji i przeprowadzeniu 
akcji promocyjnej szczepień 
przeciw COVID-19.

Statystyka ilości osób za-
szczepionych w gminie Bia-
łogard 
Liczba mieszkańców
7 543
Liczba zaszczepionych mini-
mum 1 dawką
3 357
Liczba mieszkańców w peł-
ni zaszczepionych 2 dawka-
mi 
3 218
Procent zaszczepionych mi-
nimum 1 dawką
44,5% 
Procent mieszkańców w peł- 
ni zaszczepionych
42,7% 

Miejsce w rankingu ogól-
nopolskim 1957

Przypominamy, że pod 
numerem 989 można uzy-
skać dostęp do bezpłatnej, 
całodobowej infolinii Naro-
dowego Programu Szcze-
pień przeciw COVID-19 
oraz na stronie interneto-
wej www.gov.pl/szczepimy-
sie. 

Wójt Gminy Białogard 
składa serdeczne podzięko-
wania wszystkim osobom 
i instytucjom, które przy-
czyniły się swoimi działa-
niami do powodzenia akcji 
„Szczepimy się”. (ŻSz/AK)

Przedział wiekowy  Liczba zaszczepionych  
min. 1 dawką

12-19                       204
20-39 879
40-59 1 174
60-69 662
70+ 426

http://www.gov.pl/szczepimysie
http://www.gov.pl/szczepimysie
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11 LISTOPADA – MIESZKAŃCY GMINY BIAŁOGARD  
– DLA NIEPODLEGŁEJ!

 W klimatycznej sali świe-
tlicy w Redlinie, udekoro-
wanej symbolami polskości,  
10 listopada br. o godz. 
17:00 wspólnym odśpie-
waniem Hymnu Polskie-
go, uczestnicy rozpoczęli  
uroczystość obchodów  
103. rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległo-

ści. Tegoroczna inicjatywa 
zorganizowania wspólnego 
świętowania zaowocowa-
ła wieczorem patriotycz-
nym, na który zaproszenie 
przyjęli m.in. członkowie 
Związku Piłsudczyków RP  
z Panem Krzysztofem Wu-
dzińskim dumnie prezen-
tującym mundur marszałka 

Józefa Piłsudskiego.
Wspólny śpiew, wspólne 

wysłuchanie wspomnień 
pozwoliło przeżyć w sposób 
wyjątkowy kolejną roczni-
cę wolnej ojczyzny. Świece, 
krzyże, fotografie, chorą-
giewki, kotyliony to tylko 
namiastka tego, co nadało 
klimat minionych wyda-

rzeń, dziś już tylko histo-
rycznych wspomnień. Ten 
wieczór to hołd dla naszych 
pradziadków, dziadków i ro- 
dziców, którzy drogę do 
wolności okupili życiem.  

Dziękujemy mieszkań-
com za przybycie i zapra-
szamy na kolejne wspólne 
świętowanie. (AK)

DEKLARACJA O ŹRÓDŁACH  
CIEPŁA – PONOWNE  

PRZYPOMNIENIE!
Jak pisaliśmy już w po-

przednich numerach na-
szej gazetki, w terminie do  
30 czerwca 2022 r, każdy 
właściciel lub zarządca nie-
ruchomości jest zobowią-
zany do złożenia deklaracji 
dotyczącej źródeł ciepła  
i źródeł spalania paliw do 
Centralnej Ewidencji  Emi-
syjności Budynków. 

Deklaracja dotyczy bu-
dynków mieszkalnych, do 
których zaliczamy domy jed-
norodzinne, budynki wie- 
lorodzinne (kamienice, blo-
ki itp.) oraz budynki zbioro-
wego zamieszkania. 

W tej ostatniej kategorii 
wymieniono hotele i domy 
wycieczkowe, pensjonaty, 
bursy, schroniska, aresz-
ty, internaty, domy dziec-
ka, domy zakonne, domy 
seniorów, koszary itp., jak  
i również budynki niemiesz-
kalne czyli różne typy dzia-
łalności - od piekarni, przez 
muzea, biblioteki, domy kul-
tury, szkoły, dworce, garaże, 
szklarnie, szpitale, biura po 
kotłownie, gospodarstwa 
rolne i kościoły. Złożenie 
przez właścicieli czy zarząd-
ców  w/w  deklaracji  ma na 
celu pozyskanie  wiarygod-
nych informacji od miesz-
kańców na temat zainstalo-
wanych źródeł ogrzewania  
w swoich domach oraz sto-
sowanego przez nich opału. 
Zebranie tych informacji  
w jedną bazę, pozwoli po-
dejmować skuteczne dzia-
łania mające na celu popra-
wę jakości powietrza.

Termin składania dekla- 
racji w przypadku budyn-
ków już istniejących jest 

do 30 czerwca 2022 r. Na-
tomiast w przypadku nowo 
powstałych obiektów jest 
to termin 14 dni od urucho-
mienia nowego źródła cie-
pła lub spalania paliw.

Deklaracje można skła-
dać w formie elektronicz-
nej, czyli przez Internet  
z wykorzystaniem Profilu 
Zaufanego pod adresem: 
https://zone.gunb.gov.pl/  
lub  w formie papierowej  
w Urzędzie Gminy Biało-
gard przy wsparciu pracow-
nika Urzędu.  

Jako Gmina Białogard 
wielokrotnie stwarzali-
śmy naszym mieszkańcom 
możliwość wywiązania się  
z wyżej opisanego obowiąz-
ku, proponując Państwu 
bezpośrednie spotkania  
w rożnych miejscach na te-
renie gminy i przy różnych 
organizowanych imprezach 
czy uroczystościach, a na-
wet zamieszczając czyste 
druki deklaracji w jednym  
z wydań „Wieści z gminy Bia-
łogard” oraz pozostawiając  
w miejscach ogólnie do-
stępnych (świetlice, biblio-
teki).  

Poprawne, bezbłędne wy-
pełnienie druku deklaracji 
pozwala na skrócenie czasu 
wprowadzenia danych do 
Ewidencji. Dlatego dla unik-
nięcia konieczności kilku-
krotnego korygowania lub 
uzupełniania tego druku, 
zachęcamy do wcześniej-
szego dokładnego wczy-
tania się w jego treść lub 
bezpośredniego kontaktu 
z pracownikiem Urzędu. 
(AKŁ/AK)

MISTRZ TAŃCA
13 listopada w Łebie,  

Zuzanna Lachs, uczennica 
klasy VII szkoły podstawo-
wej w Pomianowie wzięła 
udział w Ogólnopolskim 
Turnieju solistów, duetów 
i mini formacji „Mistrz Tań-
ca” .

Młoda mieszkanka naszej 
gminy po raz kolejny oka-
zała się najlepsza.  Stanę-
ła na najwyższym stopniu 
podium zajmując I miejsce  

w kategorii Acro Dance.

Gratulujemy Zuzanno! 
Życzymy Ci dalszych sukce-
sów i wytrwałości w dąże-
niu do celu.

Jesteś wzorem do naśla-
dowania. Bądź silna i nie 
poddawaj się. Pamiętaj, że 
tylko ciężką pracą i wiarą 
we własne siły będziesz 
zdobywała kolejne trofea!!! 
(AK)  

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewi-
dencja-emisyjnosci-budynkow

https://bialogard.info/2,7125,deklaracja-o-zrodlach-ciepla
https://bialogard.info/2,7125,deklaracja-o-zrodlach-ciepla
http://zone.gunb.gov.pl/
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
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„RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ”
„Razem w Przyszłość” to 

Stowarzyszenie, które po-
wstało w styczniu 2021 r. 
z inicjatywy zaangażowa-
nych w życie gminy Biało-
gard osób. Aktualnie liczy 
9 członków i  utrzymuje się 
ze składek członkowskich 
i pozyskanych środków ze-
wnętrznych.

W trakcie swojej działalno-
ści, realizując cele statutowe, 
złożyło do Mieleńskiej Lokal-
nej Grupy Rybackiej wniosek 
o dofinansowanie zadania 
pod nazwą „Rybackie wielkie 
sprzątanie”. 

W ramach tego wniosku 
Stowarzyszenie otrzymało 
wsparcie finansowe w kwo-
cie 14.083,33 zł przy wła-
snym wkładzie 3.661,67 zł, 

co pozwoliło na zorganizo-
wanie w dniu 23 paździer-
nika w miejscowości Prze-

gonia -obr. Byszyno (przy 
dawnej przystani kajakowej) 
akcji sprzątania. W wyda-

rzeniu wzięło udział ponad  
50 osób, które oprócz sprzą-
tania okolic rzeki Parsęty mi- 
ło spędziły czas biorąc udział  
w licznych grach edukacyj-
nych i zabawach. Na zakoń-
czenie wszyscy uczestnicy 
zostali poczęstowani ciepłym 
posiłkiem i spędzili miło czas 
przy ognisku.

W ramach projektu wyda-
ny został materiał informa-
cyjno-promocyjny w języku 
polskim i niemieckim.

Relizację zadania wsparli 
finansowo sponsorzy: 

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społeczno-Gospodarczych 
w Białogardzie, Green Ener-
gy Ryszard Ślusarczyk i Firma 
„Jajo”.

 (GW/AK)

II GMINNA WIGILIA „POD GWIAZDAMI”
 18 grudnia 2021r. w Ro-

gowie odbyła się II Gminna 
Wigilia „Pod Gwiazdami” 
organizowana wspólnie 
przez Urząd Gminy Bia-
łogard i Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bia-
łogardzie. 

Był to czas spotkania  
z mieszkańcami, składania 
sobie życzeń i wspólnego 
śpiewania kolęd. Można tu 
było spróbować gorących 
dań oraz zakupić ozdoby 
świąteczne na pięknie przy-
ozdobionych stoiskach. 

Zorganizowany został 
konkurs dla szkół z terenu 

naszej gminy na przystroje-
nie choinki,  a dla najmłod-

szych Święty Mikołaj przy-
gotował słodkie upominki.

Dziękujemy mieszkań-
com za wspólnie spędzony 

czas. Sponsorom i osobom 
zaangażowanym za okaza-
ną życzliwość, bezintere-

sowną pomoc, nieocenione 
wsparcie, ciepłe słowa i ot- 
warte serca. (M.S.)

WSPARCIE DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA OSP ROGOWO
10 grudnia 2021 r. Jacek 

Smoliński Wójt Gminy Bia-
łogard i Przemysław Za-
wadzki Prezes Stowarzysze-
nia OSP z Rogowa podpisali 
umowę  na udzielenie tej 
jednostce jednorazowej do-
tacji na realizację zadania 
związanego z zapewnie-
niem gotowości bojowej, 
wyposażenia i utrzymania 
tej jednostki. 

Ochotnicza Straż Pożar-
na w Rogowie bierze udział 

w programie „Wyposażenie 
wozów strażackich w ra-
mach wspierania jednostek 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych w terenów wiejskich”, 
który organizowany jest 
przez Fundusz Składkowy 
Ubezpieczenia Społecznego 
Rolników z siedzibą w War-
szawie. Projekt strażaków 
uzyskał aprobatę Funduszu 
i dzięki temu, już wkrótce, 
wóz bojowy OSP w Rogo-
wie doposażony zostanie 

w nowoczesne radiostacje 
nasobne, z możliwością pro-
wadzenia łączności cyfrowej 
oraz latarki wykonane w te- 
chnologii LED. Projekt za-
kładał udział środków pozy-
skanych z wielu źródeł. I tak 
dofinansowanie Funduszu 
Składkowego Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników z sie-
dzibą w Warszawie wynosi 
5500 zł., wysokość dotacji  
z Gminy Białogard 3000 zł., 
a wkład własny jednostki to 

3098,79 zł. Cały projekt za-
mknie się sumą 11.598,79 zł. 

Wierzymy, że dzięki no-
wemu wyposażeniu, dzia-
łania strażaków z Rogowa 
będą skuteczniejsze, a tym 
samym wzrośnie poziom 
bezpieczeństwa mieszkań-
ców nie tylko naszej gminy. 
Należy zaznaczyć, że jest 
to kolejny etap doposaże-
nia samochodu Iveco, któ-
ry OSP otrzymała w 2019 
roku. (Ż.Sz.)

WYDARZENIA

Zdjęcie: Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”

KIERMASZ DLA KACPERKA
Niesamowita atmosfera 

towarzyszyła niedzielnemu 
„Spotkaniu z Mikołajem” 
jakie odbyło się 5 grud-
nia br. na Placu Wolności  
w Białogardzie. Podczas 
spotkania zbierane były 
fundusze na leczenie i re-
habilitację 5-letniego Kac-
perka, u którego zdiagnozo-
wano dystrofię mięśniową 
Duchenne'a. Dzięki wielkim, 
otwartym i hojnym sercom, 
poprzez sprzedaż ozdób 
świątecznych oraz pysz-
nych ciast przygotowanych 
przez darczyńców, udało się 
zebrać kwotę 7006,01 zł. 

Pieniądze te w całości 
zasiliły konto Kacperka  
w Fundacji Siepomaga.  

Gmina Białogard również 
dołożyła swoją cegiełkę 
wspierając młodego bia-
łogardzianina. Szczególny 
wkład miały dwie pracow-
nice Urzędu Gminy, a jed-
nocześnie mamy rówieśni-
ków Kacperka, które swoim 
zaangażowaniem potrafiły 
zarazić innych i zachęcić do 
pomocy. 

Liczne inicjatywy podjęte 
były również przez rodzi-
ców dzieci i pracowników 
Przedszkola nr 1 w Biało-
gardzie. Jedną z nich był 
kiermasz dekoracji świą-
tecznych wykonanych przez 
wychowanków przedszkola, 
z którego udało się zebrać 
kwotę 5018,09 zł. (AW)

Z PIEŚNIĄ NA USTACH…
Z okazji jubileuszu 10-le-

cia istnienia Białogardzkie-
go Chóru Kameralnego Bel 
Canto, Wójt Gminy Białogard 

Jacek Smoliński, w podzię-
kowaniu za liczne występy 
i obecność również w życiu 
kulturalnym i społecznym na- 

szej Gminy,  przekazał na rę- 
ce Pani Jadwigi Majewskiej 
przedstawicielki tego chó-
ru – stroje estradowe dla 

wszystkich jego członków. 
Jeszcze raz z okazji tak 
pięknego jubileuszu Panu  
Pawłowi Mielcarkowi oraz 

wszystkim Chórzystkom 
i Chórzystom życzymy zdro-
wia, pięknych głosów, niega-
snącego entuzjazmu i zwy- 

kłej, codziennej wdzięczno-
ści za Waszą pracę i włożony 
trud w kształtowanie i popu-
laryzację muzyki. (JCz/AK)

Zdjęcia: autor Krzysztof Pawlicki
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KONKURS „Jesienne  
CUDAKI – ZWIERZAKI”  

w SP POMIANOWO
W dniach 27- 29 paź-

dziernika odbył się konkurs 
,,Jesienne CUDAKI – ZWIE-
RZAKI” dla klas I - IV. Celem 
konkursu było rozbudzenie 
fantazji i wyobraźni twór-
czej dzieci oraz rozwijanie 
umiejętności manualnych. 
We wtorek, 2 listopada na-
stąpiło rozstrzygnięcie kon-
kursu. 

Prace dzieci były bardzo 
pomysłowe i kreatywne. 

I miejsce zajęło 6 dzie-
ci: Elena Kubiak, Karol  
Langner, Szymon Iskat, 
Adam Stolarczyk, Mikołaj 
Orzechowski, Bartek Gro-
belski 

 

II miejsce zajęło 7 dzie-
ci: Oliwia Bieniek, Olaf  
Straszak, Fabian Gryga,  
Kamil Wiśniewski, Julek 
Bródka, Nadia Straszak,  
Filip Klaczkowski 
III miejsce zajęło 16 dzieci: 
Filip Lewandowski, Oliwia 
Biwan, Klaudia Adamowicz, 
Gabriel Mroczek, Gabriela 
Lesisz, Izabela Żak, Lena  
Bielińska, Martyna  
Ochenkowska, Marcel 
Wrótniak, Natalia Kata, 
Lena Gruszczyńska, Maks  
Przydanek, Oliwia 
Adamowicz, Mikołaj  
Kantor, Szymon Kata, Julia 
Klaczkowska.

S.Lewkowicz, A.Koprowicz

#sadziMY w SP POMIANOWO
Uczniowie SP Pomiano-

wo przyłączyli się do ogól-
nopolskiej akcji #sadziMY 
i na przyszkolnym terenie  
posadzili drzewka. Akcja 
została zorganizowana aby 
jednoczyć wszystkich wo-
kół przyrody, która jest na-
szym dobrem narodowym,  
i którą mamy obowiązek ra-
zem chronić i pielęgnować. 

Sadzenie drzew to jeden 
ze skutecznych sposobów 
przeciwdziałania zmianom 
klimatu. To drzewa pochła-
niają dwutlenek węgla, 
spowalniają spływ wód 
powierzchniowych oraz po-
prawiają mikroklimat. Dla-
tego tak ważna jest troska 
o polskie lasy.

Agnieszka Zasztowt

SP POMIANOWO  
Z POMOCĄ DLA  

POTRZEBUJĄCYCH ZWIERZĄT
,,Stosunek do zwierząt 

powinien być – i dla wielu 
myślących ludzi jest – mia-
rą człowieczeństwa“ (prof. 
Zbigniew T. Wierzbicki).

Zimno, coraz zimniej, a ucz- 
niowie Szkoły Podstawowej 
w Pomianowie pamiętali  
o potrzebujących zwierzę-
tach. W ramach akcji ,,Paź-
dziernik miesiącem dobroci 
dla zwierząt” oraz obcho-
dów Dnia Kundelka, w na-
szej szkole zorganizowano 
zbiórkę karmy dla bezdom-
nych psów. Jak się okazało 

przy tegorocznej zbiórce, 
nasi uczniowie oraz ich ro-
dzice mają ogromne serce 
dla skrzywdzonych, porzu-
conych psiaków, które nie 
mogąc liczyć na ciepły kąt  
i swojego człowieka, przy-
najmniej miski będą miały 
zapełnione smakołykami przy-  
niesionymi przez dzieci. 
Zebraną karmę przekazali-
śmy do Schroniska Animals  
w Białogardzie. 

W imieniu czworonogów, 
dziękujemy.

Agnieszka Zasztowt

ROCZNICA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI

Narodowe Święto Nie-
podległości to święto wy-
jątkowe, bowiem wspomi-
namy bardzo ważne dla 
Naszego Kraju wydarzenie 
- odzyskanie niepodległości 
przez Polskę.

Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Pomianowie 
uczcili to święto przygoto-
wując plakat, krótkie przed-
stawienie upamiętniają-
ce ten fakt i biorąc udział  

w ogólnopolskiej akcji 
„Szkoła do hymnu”, odśpie-
wując nasz hymn punktual-
nie o godzinie 11:11.

Na korytarzu szkolnym 
przeważały barwy biało 
czerwone, gdyż zarówno 
uczniowie, nauczyciele jak 
i pracownicy szkoły w zde-
cydowanej większości przy-
szli ubrani w barwach naro-
dowych.

Barbara Rój

DBAMY O DOBRO  
NASZYCH UCZNIÓW

W celu zapewnienia 
wsparcia psychologiczno-
-pedagogicznego, szczegól-
nie w sytuacji kryzysowej 
wywołanej pandemią CO-
VID-19 Szkoła Podstawo-
wa w Pomianowie  organi-
zuje warsztaty dla swoich 
uczniów.

Od początku roku szkol-
nego, 112 uczniów wzię-
ło udział w następujących 

warsztatach:
Jak radzić sobie z własną 

złością?  - kl. II
Potrafię się uczyć – ak-

tywne metody uczenia się 
- kl. V, VI.

Dodaj mi skrzydeł! Jak 
wzmacniać motywację we-
wnętrzną - kl. VII a, VII b, 
VIII a, VIII b.

Pedagog szkolny
Beata Myczka

DZIEŃ BEZ SKARPETEK

1 października obchodzi-
my niezwykłe święto ,,Dzień 
bez skarpetek”. Dzieci z kla-
sy III SP w Pomianowie po-
stanowiły to święto uczcić. 
Celebrowały cały ten dzień 
na boso. Była to dla nich 

niesamowita frajda! To 
święto ma na celu zwrócić 
uwagę, aby dbać o stopy,  
a zwłaszcza te małe. Poma- 
ga w tym chodzenie na boso, 
które jest bardzo zdrowe.

Sylwia Lewkowicz
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WAŻNIEJSZE WYDARZENIA  
– SP ROGOWO

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy  
w Rogowie, z inicjaty-
wy Pedagoga Pani Marty  
Tarneckiej wraz z rodzicami, 

dyrekcją, gronem pedago- 
gicznym i pracownikami 
administracji i obsługi 
przygotowali pomoc dla 
Pani Katarzyny. 

PASOWANIE 
 NA PRZEDSZKOLAKA

30 listopada 2021 roku  
w Szkole Podstawowej  
w Rogowie odbyła się uro-
czystość „Pasowania na 
Przedszkolaka”. W uroczy-
stości wzięli udział zapro-
szeni rodzice oraz dyrektor 
szkoły E. Trzcińska. 

Występując przed pu-
blicznością, dzieci wykazały 
się nie tylko swoimi umie-
jętnościami, ale również 
wielką odwagą. Maluchy 

pięknie recytowały wier-
sze, śpiewały piosenki oraz 
grały na instrumentach mu-
zycznych. Punktem kulmi-
nacyjnym było pasowanie, 
poprzez symboliczne poło-
żenie ołówka przez panią 
dyrektor na ramieniu każ-
dego dziecka. Na pamiątkę 
tego ważnego dnia dzieci 
otrzymały dyplomy oraz 
upominki.    

H. Błażewicz

TRZEŹWY? WYPOCZĘTY? 
SKUPIONY?

Uczniowie SP w Rogo-
wie wzięli udział w akcji  
„Trzeźwy? Wypoczęty? 
Skupiony?” i na drodze 
w miejscowości Rogowo  
wręczali kierowcom po- 
jazdów ulotki, odświeża- 
cze powierza do auta  
oraz jednorazowe alko- 
testy.

Wszyscy kierowcy byli 
mile zaskoczeni i obiecali 
odwdzięczyć się trzeźwo-
ścią za kierownicą. 

Dziękujemy Komisji Roz-
wiązywania Problemów Al-
koholowych przy Urzędzie 
Gminy Białogard za umożli-
wienie przeprowadzenia tej 
akcji.

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY I
14 października w SP Ro-

gowo odbyło się ślubowa-
nie uczniów klasy I. Ucznio-
wie pięknie zaprezentowali 

się w występie artystycz-
nym , po którym zostali pa-
sowani i włączeni do szkol-
nej społeczności.

SZKOŁA DO HYMNU
10 listopada br. o godzi-

nie 11:11 uczniowie  wraz 
z przedszkolakami oraz na-
uczycielami i personelem 
szkoły, zachowując wszel-
kie zasady bezpieczeń-
stwa, zaśpiewali "Mazurka 
Dąbrowskiego" na boisku 
szkolnym. 

W ten sposób społecz-
ność szkolna z Rogowa włą-
czyła się do akcji "Szkoła do 
hymnu" i wspólnie święto-

wała 103. rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepod-
ległości.

Następnie uczniowie klas 
IV-VII wysłuchali montażu 
słowno-muzycznego przy-
gotowanego przez uczniów 
klas VII-VIII pod kierunkiem 
nauczyciela historii Toma-
sza Bohdziewicza. Ich wy-
stęp zakończył się "apelem 
poległych" i wspólnym od-
śpiewaniem "Roty".

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK
W piątek, 5 listopada 

świętowaliśmy Dzień Po-
staci z Bajek. Z tej okazji w 
holu naszej szkoły powstała 
wystawka bajek i baśni oraz 
gazetka ścienna przygo- 
towana przez biblioteka- 
rzy. Uczniowie oraz na-
uczyciele mogli w tym dniu 
przebrać się za bajkowe 
postacie. Dzieci z oddziału 
przedszkolnego wysłucha-
ły bajki opowiadanej przez 
nauczyciela, a starsi rozwią-
zywali quiz oraz inne inte-

raktywne zadania, spraw-
dzające wiedzę o baśniach.

WYCIECZKI UCZNIÓW 
SP POMIANOWO

Z zachowaniem wszelkich 
reżimów sanitarnych, w mie- 
siącu październiku, udało 
się zorganizować dla na-
szych uczniów wiele atrak-
cyjnych wyjazdów. Biorąc 
pod uwagę, iż od długiego 
czasu, ze względu na epide-
mię, uczniowie nigdzie nie 
wyjeżdżali, było duże zain-
teresowanie wycieczkami.

Uczniowie kl. I – IV po-
jechali na żywą lekcję 
przyrody do szkółki leśnej  
w Stajkowie, gdzie zapo-
znali się z pracą leśnika, 
poznali najmłodsze stadia 
wzrostu drzew oraz trud-
ną drogę od nasiona do 
sadzonki, nadającej się do 
założenia nowego pokole-
nia lasu - od siewu, przez 

pielęgnację, deszczowanie, 
do wyjmowania, sortowa-
nia i rozsadzania. A na ko-
niec przy ognisku rozwiązali 
wiele zagadek i rebusów.

Uczniowie kl. V – VII od-
byli wycieczkę krajoznaw-
czą do Świnoujścia, gdzie 
odwiedzili Fort Gerharda, 
Międzyzdrojów, w których 
zawitali do Bałtyckiego Par-
ku Miniatur, Muzeum Figur 
Woskowych oraz przeszli 
się Aleją Gwiazd.  Na koniec 
odwiedzili Trzęsacz, aby zo-
baczyć nad samym morzem 
ruiny Kościoła.

Z wszystkich wycieczek 
uczniowie wrócili uśmiech-
nięci, zadowoleni i spra-
gnieni kolejnych wyjazdów.

Agnieszka Zasztowt

SZKOŁY

WIELKIE SUKCESY  
TANECZNE UCZENNIC  

SP POMIANOWO

Do Szkoły Podstawowej 
w Pomianowie uczęszczają 
bardzo utalentowane tan-
cerki. 

ZUZANNA LACHS uczen-
nica klasy VII wywalczyła 
tytuł MISTRZYNI EUROPY  
na European Champion- 
ship Fitness Competition 
WDA. 

Natomiast uczennica kl. 
V LENA PRZYDANEK zajęła 
III miejsce w zawodach ta-
necznych – hip-hop solo w 
Turnieju Pomerania Dance 
Cup w Szczecinie. 

Dziewczyny,  życzymy 
Wam dalszych sukcesów 
tanecznych!!!

Małgorzata Gibalska

UCZNIOWIE PODCZAS INSCENIZACJI

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY I
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SZKOŁA PODSTAWOWA 
im. JANA BRZECHWY  
W ROGOWIE PAMIĘTA 

Uczniowie i nauczyciele 
ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Rogowie 
po raz kolejny odpowie-
dzieli na apel Ministerstwa 
Edukacji i Nauki i włączyli 
się do ogólnopolskiej akcji 
„Szkoła Pamięta”, mającej 
na celu upamiętnienie waż-
nego wydarzenia lub po-
staci związanych z historią 
Polski lub regionu. 

29 października w ra-
mach tej akcji, uczniowie 
z klasy VII pod kierunkiem 
nauczyciela historii Toma-
sza Bohdziewicza, zapalili 

znicze, złożyli kwiaty oraz 
uprzątnęli teren wokół ka-
pliczki marmurowej posta-
wionej przez mieszkańców 
Rogowa, która upamiętnia 
powrót Ziem Zachodnich do 
macierzy w 1945 r. 

Mieli również okazję 
spotkać się z panią Henry-
ką, mieszkanką wsi, która 
wspólnie z uczniami za- 
dbała o wygląd kapliczki, 
ucząc młodsze pokolenie 
szacunku do miejsc pamięci 
związanych z historią regio-
nu. 

Tomasz Bohdziewicz

„A TO POLSKA WŁAŚNIE” 
– KONKURS Z OKAZJI NARODOWE-

GO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ im.  

JULIANA TUWIMA W STANOMINIE

11 listopada 1918 roku 
- po 123 latach zaborów 
- Polska odzyskała niepod-
ległość. Dla upamiętnienia 
tego ważnego dla wszyst-
kich Polaków wydarzenia 
uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w szkolnym 
konkursie „A to Polska 
właśnie”. Do konkursu pla-
stycznego swoje prace zgło-
siło 26 uczniów. Prace oce-
niano w trzech kategoriach 
wiekowych. Zwycięzcami 
zostali: Kamil Szczepanek 
(przedszkolaki), Patrycja 
Sędzik (klasy I-IV), Helena 

Kwietniewska (klasy V-VIII). 
Ponadto uczniowie z klas 
V-VIII wzięli udział w kon-
kursie wiedzowym, gdzie 
rozpoznawali postacie, wy-
darzenia i daty, a przy okazji 
świetnie się bawili. 1 miej-
sce zajął - Marcin Ciołek,  
2 miejsce - Mateusz Parol,  
a 3 miejsce - Adrian Parol.

Wszyscy laureaci to 
uczniowie klasy 8b. Gratu-
lujemy i dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom za udział 
w konkursie.

Krzysztof Skrzycki  
– dyrektor szkoły

UDZIAŁ UCZNIÓW SZKOŁY 
 PODSTAWOWEJ im. JULIANA  

TUWIMA W STANOMINIE  
W OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI 

#SzkołaPamięta

Kolejny już raz, w ostat-
ni piątek przed 1 listo-
pada, w ramach akcji 
#SzkołaPamięta udaliśmy  
się na cmentarz w Podwil-
czu. Do akcji dołączyli rad-
ny Gminy Białogard pan 
Marcin Sorys oraz dyrektor 
naszej szkoły pan Krzysztof 
Skrzycki. 

Odwiedziliśmy tam groby 
osób cenionych w naszej 
lokalnej społeczności: śp. 
pani Henryki Mazik (przez 
wiele lat pełniła funkcję 
przewodniczącej Rady Ro-

dziców, zawsze pomagała 
szkole, była też członkiem 
komitetu budowy szkoły  
w Stanominie), śp. pani Te-
resy Szultki (byłej dyrektor 
szkoły w Sińcach) oraz śp. 
pani Ireny Figury (pielę-
gniarki szkolnej). Posprząta-
liśmy też bezimienne i opu- 
szczone groby oraz zapali-
liśmy znicze pamięci, które 
otrzymaliśmy od pana Mar-
cina Sorysa - za co bardzo 
dziękujemy.

Krzysztof Skrzycki  
– dyrektor szkoły

PASOWANIE NA UCZNIÓW  
KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE  
PODSTAWOWEJ im. JULIANA  

TUWIMA W STANOMINIE

14 października 2021 
roku w Szkole Podstawo-
wej im. Juliana Tuwima  
w Stanominie odbyło się 
pasowanie na uczniów kla-
sy pierwszej. 

Uroczystość rozpoczęła 
się od odśpiewania hymnu 
państwowego, następnie 
pierwszoklasiści zaprezen-
towali swoje umiejętności 
artystyczne. Najważniej-
szym momentem było zło-
żenie przez dzieci ślubo-

wania oraz pasowanie na 
uczniów, którego doko-
nał dyrektor szkoły – pan 
Krzysztof Skrzycki. Na za-
kończenie wszyscy ucznio-
wie otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, medale oraz ołów-
ki obfitości wypełnione sło-
dyczami.

Miłą niespodzianką były 
słodycze podarowane przez 
Samorząd Uczniowski. 

Krzysztof Skrzycki 
 – dyrektor szkoły

U KASZUBÓW I KRZYŻAKÓW  
– UDZIAŁ UCZNIÓW SZKOŁY  
PODSTAWOWEJ im. JULIANA  

TUWIMA W STANOMINIE  
W WYCIECZCE DO MALBORKA

08 października 2021 
roku uczniowie z klas pią-
tej, szóstej i siódmej tuż 
przed wschodem słońca 
wyruszyli na długo wyczeki-
waną wycieczkę. 

Swoją przygodę roz-
poczęli we Wdzydzach 
Kiszewskich, gdzie zwie-
dzili Kaszubski Park Etno-
graficzny oraz wzięli udział 
w warsztatach muzealnych: 

malarstwo na szkle, dawne 
zabawy i zabawki, kaszub-
skie instrumenty obrzę-
dowe. Kolejnym punktem 
programu było zwiedzenie 
Zamku Krzyżackiego w Mal-
borku- największego obiek-
tu tego typu na świecie. 
Zwieńczeniem wycieczki był 
zakup pamiątek.

Krzysztof Skrzycki  
– dyrektor szkoły

TURNIEJ ROBOTÓW
22 października 2021 

roku w SP Rogowo odbył 
się turniej robotów. Było 
to podsumowanie Euro-
pejskiego Tygodnia Ko-
dowania w naszej szkole. 
Podczas turnieju klasy IV  
– VIII zaprezentowały swoje 
„maskotki - roboty”, które 
wykonały podczas godzin 
z wychowawcą. Następnie 
przedstawiciele klas oraz 
przedstawiciele grona pe-
dagogicznego wykonywali 
zadania związane z zako-
dowaniem robotów wg 

wskazówek podanych w za-
daniach. Z kolei uczniowie 
koła informatycznego zako-
dowali roboty, by wykonały 
taniec synchroniczny. 

Na zakończenie każda 
klasa i nauczyciele otrzy-
mali certyfikat, potwierdza-
jący nabycie umiejętności 
kodowania i potwierdzenie 
uczestnictwa w Europej-
skim Tygodniu Kodowa- 
nia, a także słodki upomi-
nek.

Wszyscy bawili się znako-
micie.

UCZNIOWIE SPRZĄTAJĄ TEREN WOKÓŁ KAPLICZKI

UCZNIOWIE KOŁA INFORMATYCZNEGO 

https://www.facebook.com/hashtag/szko%C5%82apami%C4%99ta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUhxPRYc18EUwObdEuICK4JuePbUWnAs2hES9uCbxE_-970O_iHYbxqglgfQkRYN_9lXyNnGcEIQeQcWvplDK9iG4ZwqPvXHsiPKsOSEIxSxlbRvBjmHfJNSk4sa0oBDashlev_DExPA_xiooZzszhSodFQOKYRYr8H78Aszur4YFEyqV_iK_kw7jBQjMO62oI&__tn__=*NK-R
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ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z ZAKRESU PROFILAKTYKI 
UNIWERSALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

im. JULIANA TUWIMA W STANOMINIE
03 listopada 2021 roku 

uczniowie z klas II, VII oraz 
VIIIa i VIIIb uczestniczyli  
w zajęciach warsztatowych 
z zakresu profilaktyki uni-
wersalnej, które niewąt-
pliwie przyczyniły się do 
rozwoju kompetencji spo-

łecznych naszych uczniów. 
Zajęcia były prowadzone 
przez panie psycholożki  
i pedagożki z Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogiczej 
w Białogardzie. Temata-
mi przewodnimi warszta-
tów były: trudne emocje, 

wzmacnianie motywacji 
wewnętrznej oraz pułapki 
myślenia. Dziękujemy Pa-
niom z PPP w Białogardzie 
za przeprowadzenie zajęć  
w naszej szkole.

Krzysztof Skrzycki  
– dyrektor szkoły

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JULIANA 
TUWIMA W STANOMINIE ZAWSZE GOTOWI  
DO POMOCY – ZBIÓRKA KARMY DLA PSÓW

9-go listopada 2021 roku 
uczniowie naszej szkoły 
odwiedzili Schronisko dla 
Zwierząt SOS w Klępinie i 
przekazali około 300 kg kar-
my oraz zabawki i inne sma-
kołyki, które zostały zebra-

ne z inicjatywy Samorządu 
Uczniowskiego. Do zbiórki 
włączyli się:  właściciel Mr. 
Boo salonu fryzjerskiego 
dla psiaków w Białogardzie 
oraz radny Gminy Białogard 
pan Marcin Sorys. W imie-

niu podopiecznych schro-
niska serdecznie dziękuje-
my wszystkim, którzy brali 
udział w naszej szkolnej ak-
cji pomocy dla zwierząt.

Dyrektor szkoły  
– Krzysztof Skrzycki

KOLACJA WIGILIJNA W POMIANOWIE
We wtorek 14 grudnia 

w Pomianowie  filia biblio-
teczna wypełniła się dźwię-
kami pięknych polskich 
kolęd. Jak co roku miesz-
kańcy Pomianowa wraz  
z Panią Ewą Juszczyk-Lachs 
przygotowali krótkie przed-
stawienie Jasełkowe, któ-
re wprowadziło obecnych  
w świąteczny nastrój. 

Migające światełka, świą-
teczne utwory, domowe 
potrawy i salwy śmiechu 
towarzyszyły temu wyjąt-
kowemu spotkaniu.

Serdeczne podziękowania 
dla wszystkich obecnych za 
przybycie i cudowną rodzin-
ną atmosferę. (EJL/AK)

 NOWOŚCI KSIĄŻKOWE W ZASIĘGU RĘKI  
KAŻDEGO MIESZKAŃCA GMINY BIAŁOGARD

 Dzięki otrzymanej z Bi-
blioteki Narodowej dotacji 
w kwocie 5.923,00 zł, księ-
gozbiór biblioteki w Stano-
minie oraz jej filii, wzboga-
cił się o nowości książkowe, 
które zaspokoją gusta nie 
tylko dorosłych ale i naj-
młodszych czytelników.

Zadanie pn.: „Dofinan-
sowania dla bibliotek pu-
blicznych na zakup nowości 
wydawniczych oraz usługi 
zdalnego dostępu do ksią-

żek w formatach e-booków 
i/lub audiobooków i/lub 
synchrobooków – Priorytet 
1, Kierunek interwencji 1.1. 
w ramach NPRCz 2.0” re-
alizowane jest ze środków 
finansowych Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.

Zapraszamy do naszych 
bibliotek.  

Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej 
Ewa Juszczyk-Lachs

WYSTAWA OBRAZÓW MIESZKANKI  
GMINY BIAŁOGARD PANI  

KATARZYNY LIPCZYŃSKIEJ-PŁÓCIENNIK

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Stanominie za-
prasza do filii bibliotecznej 
w Pomianowie na wystawę 
prac pani Katarzyny Lip-
czyńskiej-Płóciennik.

Autorka obrazów, mama 
czwórki dzieci, rodowita 
mieszkanka gminy Biało-
gard. 

Obecnie mieszka w miej-
scowości Pomianowo. Swo-
ją przygodę z malarstwem 
rozpoczęła już jako przed-
szkolak. Jej  prace wyróżnia-
ły się na tle rówieśników. 

Na początku  zajmowała 
się tylko szkicami i rysun-
kami ołówkowymi, ale od 
6 lat maluje także farbami. 
Wystawa prac obejmuje 
różnorodną tematykę.

Talent jakim została ob-
darzona odziedziczyła po 
przodkach, którzy także po-
siadali niezwykłe zdolności 
i malowali piękne obrazy.

Inspiracje do swoich prac 
czerpie właśnie od nich  
– „niepokornych” malarzy, 
stryja Alberta Lipczyńskiego 
oraz Lucjana Niścior.

Malowanie obrazów trak-
tuje jako hobby i wielką pa-

sję, metodę na wyciszenie 
oraz ukojenie nerwów. Nie 
wyobraża sobie życia bez 
malarstwa.

Wystawa obrazów w filii 
bibliotecznej w Pomiano-

wie potrwa do 15 stycznia 
2022r. 

Zapraszamy do oglądania 
prac w dniach i godzinach 
pracy biblioteki.

 Ewa Juszczyk-Lachs

REDAKTOR NACZELNY: Alicja Kubiś | SIEDZIBA REDAKCJI: Urząd Gminy Białogard, ul. Wileńska 8,78-200 Białogard


