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Szanowni Państwo,
wakacje, okres urlopowy, to już większość z nas ma za sobą. Co przyniosą kolejne dni? Czas pokaże.   

Na pewno dzieje się wiele, tak w przyrodzie jak i w gospodarce oraz  naszych domach. 
Życzmy sobie spokoju i bezpieczeństwa w każdej dziedzinie naszego życia. A jak wiele się dzieje?  

O tym w kolejnym numerze naszej gazetki. Zapraszam do lektury.    

                                                                                                                           Redakcja (AK)       

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej,  

obchodzonego 14 października

składam wszystkim nauczycielom, pracownikom szkół  

i osobom zaangażowanym w życie oświaty najserdeczniejsze życzenia.

Dziękuję za przekazywaną wiedzę, za zawodowe i osobiste zaangażowanie  

w wykonywaną pracę, za profesjonalne kształtowanie wartości wśród młodych ludzi,

za życzliwość i współpracę z różnymi środowiskami.

Życzę, aby ta niełatwa misja przynosiła Państwu radość i satysfakcję,  

a także spotykała się z nieustającym szacunkiem społeczeństwa.

Aby praca jaką wykonujecie dała Wam mnóstwo pozytywnych efektów, 

 zrozumienia w oczach uczniów, wrażliwości  

oraz cierpliwości w pokonywaniu codziennych trudności.

Jacek Smoliński
Wójt Gminy Białogard
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„BUDOWA DROGI DLA 
ROWERÓW NA TERENIE 

GMINY BIAŁOGARD”
W dniu 26 sierpnia 2022 

r. (piątek)  o godzinie 16.00 
w   Nasutowie, odbyło się 
oficjalne otwarcie drogi 
rowerowej zrealizowanej 
w ramach  dofinansowania  
z  Funduszy Europejskich 
w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodnio-
pomorskiego 2014-2020” 
Działanie 2.3 Zrównoważo-
na multimodalna mobilność 
miejska i działania adapta-
cyjne łagodzące zmiany 
klimatu w ramach Strategii 
ZIT dla Koszalińsko-Koło-
brzesko-Białogardzkiego 
Obszaru Funkcjonalnego.

W  otwarciu uczestniczył 
Wicemarszałek Wojewódz-
twa Zachodniopomor-
skiego Tomasz Sobieraj, 
przedstawiciele ZIT dla Ko-

szal ińsko-Kołobrzesko-
-Białogardzkiego Obszaru 
Funkcjonalnego, Radni 
Gminy Białogard, Sołtysi, 
Przedstawiciele Gmin Są-

siadujących, licznie zgro-
madzeni mieszkańcy.

Po oficjalnym przecięciu 
wstęgi, nastąpił wspólny 
przejazd nowo otwartą dro-
gą rowerową. Celem pro- 
jektu było wspieranie przej-
ścia na gospodarkę nisko-
emisyjną we wszystkich 
sektorach.
Dofinansowanie  
projektu z UE wyniosło: 
3.310.000,00 zł
Całkowita wartość projek-
tu: 4.772.150,85 zł
Poziom dofinasowania:
79,4717887155 %

Przedmiotem inwestycji 
była budowa drogi rowero-
wej o długości 7,29 km, bie-
gnącej po nasypie dawnej 
kolei wąskotorowej. Na tra-
sie znajdują się trzy miejsca 
postojowe  wyposażone 
w stojaki rowerowe i ławki. 
Droga połączyła  miejsco-
wości: Nasutowo, Kamoso-
wo, Łęczno i Białogard. 

Inwestycja przyczyni się 
do zmniejszenia ruchu sa-
mochodowego na rzecz 
rowerowego oraz zwiększy 
dostęp do transportu pu-
blicznego dla okolicznych 
mieszkańców. (GW)

GMINA BIAŁOGARD zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”  

Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu  
w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

BUDOWA BOISKA 
SPORTOWEGO  

W STANOMINIE C.D.
W  dniu 05 lipca 2022 

r. podpisaliśmy umowę  
z  Zarządem Województwa 
Zachodniopomorskiego 
na realizację zadania: „Bu-
dowa boiska sportowego 
w Stanominie”, które zosta-
nie zrealizowane w ramach 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-
2020, na działce 77 obręb 
75 Stanomino, przy Szkole 

Podstawowej w  Stanomi-
nie.

Łączny koszt inwestycji 
wyniesie 127.993,63 zł.

Otrzymana dotacja sta-
nowi  63,63% kosztów ogól-
nych inwestycji, co  wynosi  
81 442,00 zł.

W  ramach projektu 
utworzone zostanie  bo-
isko o  powierzchni 227,46 
m2     wraz utwardzeniem 

powierzchni działki, monta-
żem  wyposażenia uzupeł-
niającego (kosze do koszy-
kówki, słupki do siatkówki). 

Planowany termin zakoń-
czenia realizacji zadania 
ustalono na  listopad 2022 
roku. 

Aktualnie trwają prace 
mające na celu wyłonienie 
Wykonawcy zadania.

 (GW)

GRANTY SOŁECKIE 
2022

Jak już wcześniej pi-
saliśmy, uchwałą nr 
XXX/408/22 Sejmiku Woje-
wództwa Zachodniopomor-
skiego z  dnia 27 czerwca 
2022 roku dwa nasze So-
łectwa znalazły się na liście 
laureatów, tj. Sołectwo Ry-
chówko i Sołectwo Białogó-
rzyno. 

Sołectwo Rychówko na 
zadanie „Ciepło i  przyjem-
nie, zakup i  montaż pieca 
CO w  Sali wiejskiej w  Siń-
cach”. 

Sołectwo Białogórzyno 
na zadanie „Boisko w Biało-
górzynie miejscem spotkań 
młodzieży”.

W dniu 26 sierpnia 2022 r. 
miało miejsce uroczyste 
podpisanie umów pomiędzy 
Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Zachodnio-
pomorskiego a  Sołtysami 
reprezentującymi Sołectwo 
Białogórzyno i Sołectwo Ry- 
chówko.

GRATULUJEMY!
(GW)
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W dniu 3 września 2022 r. 
rozpoczął się proces prze-
kazywania laptopów, zaku-
pionych przez Gminę Bia-
łogard w ramach programu 
przeciwdziałania cyfrowe-
mu wykluczeniu dzieci z ro- 
dzin byłych pracowników 
PGR-ów ze środków pocho-
dzących z  funduszy euro-
pejskich - z Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020.

Celem projektu było prze-
ciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu, co obnażyła 
nauka dzieci w czasie Pan-
demii COVID-19. Pokaza-
ło to wiele problemów, w 
tym braki i  nierówności  
w rozwoju cyfrowym. Ujaw- 
nił się deficyt sprzętu kom-
puterowego czy utrudnienia 

w  dostępie do Internetu. 
Wszystkie te czynniki miały 
negatywny wpływ na reali-
zację obowiązków szkol- 
nych przez dzieci, dlatego 
też realizacja tego progra-
mu stała się celem prioryte-
towym dla Gminy.

W Gminie Białogard z po-
mocy skorzystało 191 dzie-
ci.

Do dnia 10 września 2022 r. 
wszystkie dzieci otrzymały 
sprzęt informatyczny.

Wnioski o udział w projek- 
cie składać mogli rodzice/ 
opiekunowie prawni ucz- 
niów szkół podstawowych 
oraz pełnoletni uczniowie 
szkoły średniej zamiesz-
kujących na terenie Gminy 
Białogard. 

(GW)

"RYBACKI PLAC ZABAW W PODWILCZU"
W dniu 05 sierpnia 2022 

roku Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Stanominie podpi-
sała z Zarządem Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
umowę na dofinansowanie 
w ramach Programu Opera-
cyjnego „Rybactwo i Morze” 
zadania pn.: „Rybacki plac 
zabaw w Podwilczu”. Plac 
zabaw powstanie na działce 
nr 120 obr. 0081 Podwilcze.  

W ramach zadania zosta-
ną zakupione i zamontowa-
ne karuzela, huśtawka wa-
gowa, huśtawka potrójna 
i zestaw zręcznościowy ze 
ślizgiem. 

Poziom dofinansowania 
wynosi 77 % i stanowi kwo-

tę 39.579,00 zł.
Planowany termin re-

alizacji zadania to koniec 
2022 roku. Aktualnie trwają 

prace mające na celu wyło-
nienie Wykonawcy. (GW)

ENERTRAG URUCHOMIŁ JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH INWESTYCJI WIATROWYCH W POLSCE
Inwestycja o  nazwie Du-

nowo  ma moc zainstalowa-
ną 186 MW i składają się na 
nią dwie farmy wiatrowe: 
Dargikowo i Karlino. 

14 września w Kościerni-
cy, w  obecności wielu za-
proszonych gości, odbyło 
się  oficjalne otwarcie tego 
pokaźnego przedsięwzięcia. 

Farma wiatrowa Dargi-
kowo obejmuje 43 turbiny 
wiatrowe o  łącznej mocy 
133 MW, natomiast farma 
Karlino to 16 turbin o mocy 
53 MW. I  tak w  Kościerni-
cy stanęło 10 elektrowni,  
w  Gruszewie 6, w  Pod-

wilczu 6, w  Nasutowie 3, 
a w Lulewicach 5. Pozostałe 
zlokalizowane są w sąsied-
nich gminach.

Turbiny mają w  sumie 
generować około 600 GWh 
czystej energii rocznie, co 
odpowiada zapotrzebowa-
niu prawie ćwierć miliona 
gospodarstw domowych. 

Gmina Białogard w  nie-
dalekiej przyszłości może 
stać się jednym z  lokalnych 
liderów ochrony środowiska 
oraz produkcji energii od-
nawialnej. Zrównoważony 
rozwój, to racjonalne i prze-
myślane zagospodarowa-

nie przestrzenne.  I  choć 
na terenie naszej gminy są 
bardzo dobre warunki dla 
rozwoju gospodarki OZE, 
pamiętajmy, że lokalne 
planowanie energetyczne 
dotyczy głównie człowieka 
i jego relacji ze światem. 

Właściwie rozwinięty 
oraz dobrze funkcjonujący 
system elektroenergetycz-
ny oparty na odnawialnych 
źródłach energii może stać 
się w niedalekiej przyszłości 
odpowiedzią na wyczerpu-
jące się paliwa konwencjo-
nalne, a co z tym związane, 
rosnące ceny energii elek-

trycznej.
Promocja OZE poprzez 

porównanie rzeczywistych 
kosztów wynikających z ich 
użytkowania w odniesieniu 
do paliw konwencjonal-
nych; uświadamianie spo-
łeczeństwu skutków od-
działywania na środowisko 
poszczególnych nośników 
energii oraz informowanie  
o  zmianach klimatycznych, 
to działania które należało-
by wdrożyć aby osiągnąć cel 
– Gmina Białogard liderem 
ochrony środowiska i  pro-
dukcji energii odnawialnej.
(AK) /(zdjęcia: Enertrag)

REDUKCJA RYZYK SPOWODOWANYCH PRZEZ ZMIANĘ KLIMATU
W  dniu 8 września br. 

w Karlinie odbyło się Mię-
dzynarodowe Seminarium 
pod nazwą „Redukcja ry-
zyk spowodowanych przez 
zmianę klimatu”. Podczas 
spotkania zostały zaprezen-
towane wyniki badań na-
ukowych na temat metod 
powiadamiania ludności  
o  zagrożeniu oraz wyzwa-
nia jakie stoją przed samo-
rządem właśnie w kontek-
ście zmian klimatu. 

Seminarium podzielo-
ne zostało na trzy panele. 
W  pierwszym głos zabie-
rali dr Aleksandra Kardaś 

z  Uniwersytetu Warszaw-
skiego, prof. hab. Mirosław 
Miętus z  Instytutu WMO, 
Heidi Tuhkanen z  Stock-
holm Environmet Institute 
Tallin Center -  przedsta-
wiciele świata nauki, spe-
cjalizujący się w  obszarze 
zmian klimatu z Warszawy 
i  Sztokholmu. W  drugiej 
części prelekcje o  spo-
sobach przeciwdziałania 
ryzykom związanym ze 
zmianami klimatu w ujęciu 
lokalnym, wygłosili samo-
rządowcy, przedstawiciele 
Energa - Operator SA oraz 
Wód Polskich. Trzeci blok 

tematyczny poświęcony 
został  kwestiom syste-
mów i środków ostrzegania  
i  powiadamiania ludno-
ści o  zagrożeniach, które 
przedstawił m.in. płk. rez. 
dr inż. Paweł Rodzoś Dy-
rektor Wydziału Bezpie-
czeństwa i  Zarządzania 
Kryzysowego Zachodnio-
pomorskiego Urzędu Woje-
wódzkiego.  

To tylko pozornie tema-
ty odległe nam i  naszej 
społeczności. Nic bar-
dziej mylnego, szczególnie 
w  kontekście zniszczeń 
i  strat jakie spowodowały 

huragany „Nadia” i  Euni-
ce” jeszcze na początku 
bieżącego roku. Zmiany 
klimatyczne to susze, to 
gwałtowne ulewy, to ob-
niżające się wody grunto-
we, to ocieplenie klimatu, 
to coraz mniejsze zasoby 
wody pitnej, i tak dalej. 

Jak temu zapobie-
gać i  jak z  tym wal-
czyć?  Jak przeciwdziałać 
i  jak ostrzegać ludność  
o  zbliżających się zagroże-
niach? To spotkanie miało 
na celu pokazać i uświado-
mić jego uczestnikom po-
wagę sytuacji.  (ŻSz./AK) 
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POMOC GMINY W USUWANIU AZBESTU

Azbest jest substancją 
stwarzającą szczególne za-
grożenie dla środowiska 
i  poważne zagrożenie dla 

zdrowia i  życia ludzi. Jest 
zaliczany do substancji 
o udowodnionym działaniu 
rakotwórczym.

Polska jest pierw-
szym krajem w  Unii Eu-
ropejskiej, który pod-
jął wyzwanie wycofania  

z  użytkowania wyrobów 
zawierających azbest. Pro-
gram Oczyszczania Kraju 
z  Azbestu realizowany jest 
od 2009 r. Gmina Biało-
gard w  2010 r. uchwaliła 
„Programu usuwania wyro-
bów zawierających azbest 
z  terenu Gminy Białogard 
na lata 2010-2032”. Ce-
lem Programu jest mini-
malizacja negatywnych 
skutków zdrowotnych po-
wodowanych kontaktem 

z  włóknami azbestu oraz 
likwidacja szkodliwego od-
działywania azbestu na 
mieszkańców i  środowisko  
w gminie.

W 2022 roku Gmina kolej-
ny już raz ubiega się w imie-
niu mieszkańców o dotację  
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej (WFOŚi-
GW) w  Szczecinie. Dotacja 
pokryje do 70% kosztów 
związanych z demontażem, 

transportem i  utylizacją 
eternitu, a pozostałe koszty 
pokryte zostaną z  budżetu 
Gminy. Mieszkańcy w  tym 
roku złożyli 18 wniosków, 
dzięki czemu udało się usu-
nąć z naszego otoczenia bli-
sko 65 ton niebezpiecznej 
substancji. 

Więcej informacji można 
uzyskać dzwoniąc pod nr 
tel. 94 311 02 05 w dniach  
i  godzinach pracy Urzędu 
Gminy Białogard. (ZP.)

NIE PAL ŚMIECI !!!
Odpady to nie opał ! 

Tym NIE WOLNO palić: 

- plastik 
- folia 
- kartony po mleku i sokach 
- meble 
- butelki PET 
- drewno impregnowane/malowane 
- płyty wiórowe 
- pieluchy 
- stare buty i ubrania 
- płyty OSB 
- panele podłogowe 
- wykładziny 
- opony 
- podkłady kolejowe 

PALENIE ŚMIECI 
jest nielegalne i grozi 

mandatem karnym 500 zł 
lub karą grzywny do 5 tyś. zł

NIE TRUJ 

SIEBIE I 

INNYCH!
Źródło zdjęcia: https://makowonline.pl/gdzie-
zglaszac-podejrzany-dym/ 

III ETAP USUWANIA BARSZCZU  
SOSNOWSKIEGO Z TERENU GMINY BIAŁOGARD

W  dniu 8 lipca 2022 
roku Wójt Gminy Biało-
gard podpisał umowę 
dotacji z  Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Śro-

dowiska w  Szczecinie na 
dofinansowanie zadania 
pn.: "Usuwanie barszczu 
Sosnowskiego z  terenu 
gminy Białogard-etap III". 

Kwota dofinansowania 
wynosi 23 115,00 zł, co 
stanowi 75% całego zada-
nia.

Gmina kontynuuje to 

zadanie zgodnie z  obo-
wiązującym „Programem 
usuwania barszczu So-
snowskiego z  terenu Gmi-
ny Białogard na lata 2020-

2025”. W  bieżącym roku 
zadanie zlecone zostało 
profesjonalnej firmie wyło-
nionej w  trybie zapytania 
ofertowego. Prace obejmu-

ją obszar 6,7h w  obrębie 
26 działek w  miejscowo-
ściach Gruszewo, Nawino, 
Laski, Kościernica i  Żeleź-
no. (TT)  

Zadanie pn. „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z

terenu Gminy Białogard – etap III”

 dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Szczecinie

www.wfos.szczecin.pl
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CMENTARZE KOMUNALNE - INFORMACJE
1 listopada wydaje się być 

jeszcze odległą datą, ale już 
dziś chcielibyśmy przypo-
mnieć Państwu o kilku istot-
nych kwestiach dotyczących 
korzystania z cmentarzy. A to 
za sprawą zbliżających się 
uroczystości Wszystkich 
Świętych.

Gmina Białogard jest admi-
nistratorem Cmentarzy Ko- 
munalnych w  miejscowości 
Białogórzyno, Byszyno oraz 
Podwilcze. Cmentarze komu- 
nalne są otwarte w  okre- 
sie od 1 kwietnia do 30 
września w  godzinach od 
6.00 do 22.00 natomiast od 
1 października do 31 mar-
ca w godzinach od 8.00 do 
20.00 (z  wyjątkiem Dnia 
Wszystkich Świętych oraz 
Dnia Zadusznego). Przyjmo- 
wanie Interesantów oraz za- 
łatwianie spraw formalno- 
- organizacyjnych związa- 
nych z pochówkiem, jak też 
innych spraw związanych 
z  działalnością cmentarzy 
odbywa się w  biurze za-
rządcy, w  budynku Urzędu 
Gminy Białogard przy ul. Wi-
leńskiej 8, pokój nr 6, od po-
niedziałku do piątku w  go-
dzinach od 8:00 do 14:00. 

Na podstawie Uchwały 
nr IX/50/2015 Rady Gminy 
Białogard  z  dnia 29 maja 
2015 w  sprawie ustale-
nia opłat za korzystanie 
z  cmentarzy komunalnych 
w  miejscowościach Biało-
górzyno, Byszyno i  Podwil-
cze, pobierane są opłaty.

Opłata za miejsce na po-
chówek wynosi odpowied-
nio:
- 453,60 zł za plac pod grób 
ziemny pojedyńczy bez pra-
wa murowania,
- 680,40 zł za plac pod grób 
ziemny podwójny w pionie 
(głębinowy) bez prawa mu-
rowania,
- 907,20 zł za plac pod grób 
ziemny rodzinny bez prawa 
murowania,
- 216 zł za plac pod grób 
pojedynczy ziemny dla 
dzieci do lat 6.

Opłata za miejsce pod 
grób ziemny przeznaczony 
na pochowanie zwłok oraz  
za przedłużenie okresu jego 
użytkowania pobierana jest 
na okres 20 lat. Po tym cza-
sie bez wezwania admini-
stratora cmentarza należy 
ponownie wnieść stosow-
ne opłaty. W przypadku nie 

przedłużenia opłaty na ko-
lejne 20 lat za miejsce pod 
grób, kwalifikuje się on do 
likwidacji. Dopuszcza się 
możliwość uiszczenia opła-
ty na 10 lat za rezerwację 
miejsc grzebalnych oraz za 
utrzymanie grobu na na-
stępne lata. Należy także 
pamiętać, że za wykonanie 

prac ziemnych, kamieniar-
skich i  budowlanych uisz-
cza się opłatę za wjazd na 
cmentarz w wysokości 86,10 
zł. na jeden ściśle okre-
ślony grób. W  przypadku 
wykonywania prac jedno-
cześnie przy kilku grobach, 
wymagane jest wniesienie 
opłaty na każdy z nich. Wszel- 

kie prace budowlane i reno-
wacyjne na terenie cmenta-
rzy mogą być wykonywane 
z  zachowaniem ogólnych 
norm obowiązujących na 
cmentarzu oraz stosowa-
nych przepisów prawa.  
Pozostały po remoncie lub  
rozbiórce gruz ze starego 
pomnika jest odpadem i na- 

leży wywieźć go z  terenu 
cmentarza. Przypominamy 
również o konieczności uzys- 
kania zgody zarządcy cmen-
tarzy na montaż ławki bądź 
nasadzeń przy grobie zmar-
łego. Ławki czy nasadzenia 
znajdujące się na cmenta-
rzu, utrudniające przejście 
bądź dostęp do innych gro-
bów, zastawiające drogę 
konduktu pogrzebowego czy  
problematyczne dla niepeł-
nosprawnych, zostaną usu-
nięte. Administrator może je 
usunąć i wymierzyć karę.

Według rozporządzenia 
ministra infrastruktury,  
o  wszystkich przejściach  
między grobami i  ich zago-
spodarowaniu zdecydować 
może wyłącznie zarządca 
cmentarza. Rodziny zmar-
łych mają do dyspozycji je-
dynie miejsce na sam grób. 
Poza obrębem pomnika nie 
powinniśmy stawiać już ni-
czego. Od dnia 16 paździer-
nika do dnia 15 kwietnia 
dopuszczalna jest ekshu-
macja zwłok, celem prze-
niesienia do innego grobu. 
Przeprowadzanie ekshuma-
cji wymaga zezwolenia za-
rządcy cmentarza.(MH)

Źródło: https://www.onet.pl/styl-zycia/onetkobieta/zaduszki-2-listopada-2020-dzien-zaduszny/rnsykg6,2b83378a
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KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW
Kompostowanie biood-

padów jest metodą produk-
cji nawozu organicznego 
– kompostu. Odpady orga-
niczne, wyrzucane do kom-
postownika, są przetwarza-
ne w czasie kompostowania 
przez zawarte w  nim mi-
kroorganizmy do prostych 
związków. Kompostowanie 
prowadzi się w  gotowych 
kompostownikach ogrodo-
wych, kompostownikach 
drewnianych lub w  formie 
pryzmy.

UWAGA!
Kompostowania bioodpa-

dów nie prowadzi się w do-
łach, nieczynnych zbiorni-
kach bezodpływowych lub 
zbiornikach betonowych. 
Co wrzucamy do kompo-
stownika?Kompostujemy 
przede wszystkim więk-
szość odpadów kuchen-
nych i  ogrodowych, takich 
jak:
• resztki owoców i warzyw;
• resztki roślinne;
• fusy z kawy i herbaty;
• skoszoną trawę, liście 

i kwiaty; 
• gałęzie drzew i krzewów;
• trociny i korę drzew. 

Właściciele nierucho-
mości zabudowanych bu-
dynkami jednorodzinnymi 
kompostujący bioodpady 
stanowiące odpady ko-
munalne w  kompostowni-
ku przydomowym, mogą 
skorzystać ze zwolnienia 
z części opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komu-
nalnymi. Kwota zwolnienia 

została ustalona w  wyso-
kości 1,00 zł miesięcznie od 
osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość. Warunkiem 
częściowego zwolnienia 
jest złożenie przez właści-
ciela nieruchomości pierw-
szej lub nowej deklaracji 
o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami 
komunalnymi, zawierającej 
oświadczenie, że bioodpa-
dy będą kompostowane  
w  przydomowym kompo-

stowniku. W  przypadku 
stwierdzenia, że właściciel 
nieruchomości nie posiada 
przydomowego kompo-
stownika, chęć odbioru od-
padów biodegradowalnych 
należy zgłosić osobiście 
w Urzędzie Gminy, przy ul. 
Wileńskiej 8 w  Białogar-
dzie, pokój nr 5, w  godz. 
7.00-15.00 lub telefonicz-
nie pod numer 94 311 01 
93. 

(SL)

UWAGA  
- SPRZEDAWCY  

NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH!

Wójt Gminy Białogard 
przypomina o  obowiązku 
uiszczenia III raty z  tytułu 
opłaty za korzystanie z  ze-
zwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych do dnia 
30.09.2022 r. Poniżej poda-
jemy 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 
wskazać:
1. III rata – nr zezwolenia 
wydanego na alkohol do 
4,5%;
2. III rata – nr zezwolenia 
wydanego na alkohol od 
4,5% do 18%;
3. III rata – nr zezwolenia 
wydanego na alkohol po-
wyżej 18%.

Proszę o  zachowanie 
potwierdzenia dokonanej 
opłaty.

Informujemy również, 
iż w  Gminie Białogard jest 
wydanych 18 zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoho-
lowych do 4,5%, 16 zezwo-
leń na sprzedaż napojów 
alkoholowych od 4,5% do 
18% oraz 15 zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholo-
wych powyżej 18%, zgodnie 
z  Uchwałą Nr LI/317/2018 
z  dnia 30 maja 2018r. 
w  sprawie maksymalnej 
liczby zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych 
na terenie Gminy Białogard 
oraz zasad usytuowania na 
terenie Gminy Białogard 
miejsc sprzedaży i podawa-
nia napojów alkoholowych. 

(AM)
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NOWY SOŁTYS I RADA SOŁECKA
W  czwartek 18 sierp-

nia br. odbyło się zebra-
nie wiejskie w  Nasutowie 
z  udziałem Wójta Gminy 
Pana Jacka Smolińskiego, 
podczas którego mieszkań-
cy sołectwa wybrali nowych 
członków  Rady Sołeckiej 
– ciała doradczego, działa-
jącego przy sołtysie, które 
wspomaga sołtysa w  jego 
działaniach.

Zaś w  kolejny  czwartek, 
25 sierpnia br. w  świetlicy 
wiejskiej w  miejscowości 
Żeleźno odbyły się wybory 
nowego sołtysa - przedsta-
wiciela lokalnej społeczno-
ści. 

Na zebranie wiejskie 
w  Żeleźnie  przybyło 78 
mieszkańców uprawnio-
nych do głosowania, co 
stanowi rekordową fre-
kwencję. Spośród dwóch 
kandydatów, największą 
liczbę głosów otrzymał Pan 
Karol Pac. Nowemu Sołty-
sowi Żeleźna oraz nowym 
członkom Rady Sołeckiej 
Nasutowa  życzymy  satys-
fakcji i  wytrwałości w  peł-
nieniu tak ważnych funkcji. 
(AW)

Dla przypomnienia, po-
niżej, kompetencje sołtysa 
i rady sołeckiej.

Kompetencje sołtysa:
• Reprezentuje sołectwo na 

zewnątrz;
• Przewodniczy radzie so-

łeckiej;
• Zwołuje zebranie wiejskie 

i przewodniczy jego obra-
dom;

• Bierze udział w  sesjach 
rady miejskiej, występuje 
w imieniu sołectwa;

• Podejmuje działania 
wykonawcze wspólnie 
z  rada sołecką w  spra-
wach realizacji uchwał 
zebrania wiejskiego;

• Występuje do Wójta 
z wnioskami, propozycja-
mi, inicjatywami w  spra-
wach sołeckiego mienia, 
przekraczającymi jego 
i  sołectwa kompetencje 
zwykłego zarządu;

• Może występować przed 
Sądem na zasadzie posia-
danej prze sołectwo zdol-
ności sądowej;

• Podejmuje określone 
przepisami, zadania wy-
nikające z  przepisów 
szczególnych;

• Współdziała z  organami 
Państwowej Inspekcji sa-
nitarnej, a  także ze służ-
bą zdrowia w  kwestiach 
ochrony zdrowia i  życia 
ludności, zgłaszania cho-
rób zakaźnych, właściwe-
go poziomu sanitarnego 
wsi;

• Współorganizuje działa-
nia oraz zapobiega bez-
pośrednio klęskom ży-
wiołowym oraz usuwa ich 
skutki;

• Współdziała z  organami 
straży pożarnej w  profi-
laktyce przeciwpożaro-
wej;

• Na podstawie uchwały 
rady pobiera podatki lo-
kalne;

• Korzysta z ochrony praw-
nej przysługującej funk-
cjonariuszom publicz-
nym;

• Sołtysowi przysługuje 
pomoc ze strony gminy 
w  sprawach ustawowe-
go korzystania z ochrony 
prawnej w  toku sprawo-
wania mandatu.
Rada Sołecka  wspomaga 

i  współpracuje z  sołtysem 
w  jego działalności, szcze-
gólnie w  realizacji zadań 
o  charakterze planującym, 
wykonawczym i  zarządza-
jącym. Przewodniczącym 
Rady Sołeckiej jest sołtys. 
Rada Sołecka działa kole-
gialnie i uchwala okresowe 
plany pracy dla swej działal-
ności oraz dokonuje podzia-
łu pracy pomiędzy swoich 
członków.

Kompetencją Rady Sołec-
kiej objęte są w szczególno-
ści:
• Opracowanie projektów 

podziału środków wyod-
rębnionych w  budżecie 
gminy do dyspozycji so-
łectwa;

• Inicjatywy dotyczące 
udziału mieszkańców 
oraz programów i planów 
działań; współorganizo-
wanie wykonania uchwał 
zebrania wiejskiego oraz 
kontrolowanie ich reali-
zacji.

(AM/AK)

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW  
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy lub Sekretarz Gminy 
czwartek w godz. 14:00 - 15:15 (pokój nr 17 Urzędu Gminy Białogard)

lub w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 94 312 04 54

Sprawy związane z przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków prowadzi
Podinspektor ds. organizacyjnych, kadrowych i wydawania dowodów tożsamości, 

pokój nr 8 Urzędu Gminy.

Biblioteki gminy Białogard zapraszają!!
Biblioteki Gminy Białogard zapraszają codziennie do swoich placówek z możliwością skorzystania  

z komputerów i darmowego dostępu do Internetu oraz do śledzenia strony internetowej  
biblioteka-stanomino.pl, na której znajdą Państwo  informacje o uroczystościach i wydarzeniach 

 jakie mają miejsce w Bibliotece Gminnej w Stanominie oraz filiach bibliotecznych  
w Podwilczu, Rogowie i Pomianowie.

DOTACJA DLA OSP STANOMINO

8 września  br. pomiędzy 
Gminą Białogard reprezen-
towaną przez Wójta Gminy 
Pana Jacka Smolińskiego 
a  OSP Stanomino repre-
zentowaną przez Prezesa 
Stowarzyszenia OSP Pana 
Tadeusza Krzyżaniaka, 
podpisana została umowa  
w  sprawie udzielenia do- 
tacji celowej z  budże-

tu Gminy Białogard na 
pokrycie części kosztów 
zakupu przez jednost-
kę OSP sprzętu – zes- 
tawu ratownictwa medycz- 
nego R-1 oraz wyposażenia 
osobistego – sygnalizatora 
bezruchu.  

Zakup zostanie sfinanso-
wany ze środków pocho-
dzących z:

– dotacji udzielonej przez 
Krajowy System Ratowni- 
czo-Gaśniczy w  kwocie 
5.590,00 zł,
– dotacji celowej udzielo-
nej przez Gminę Białogard  
w kwocie 4.944,83 zł,

Szacunkowy koszt za-
kupu w/w  sprzętu to  
10 534,83 zł. 

(AK)

FUNDUSZ SOŁECKI GMINY BIAŁOGARD
Wielkim sukcesem jest 

wyodrębnienie w  budżecie 
Gminy na rok 2023 kwoty 
niemal  700 tysięcy złotych 
z przeznaczeniem na utwo-
rzenie funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki to pienią-
dze, które są zarezerwowa-
ne dla sołectwa na wykona-
nie przedsięwzięć służących 
poprawie warunków życia 
mieszkańców. Jego wyso-
kość zależy od ogólnego 
budżetu gminy oraz liczby 
mieszkańców w danym so-
łectwie. O  przeznaczeniu 
funduszu sołeckiego decy-

dują bezpośrednio miesz-
kańcy sołectw na zebra-
niach wiejskich. Pieniądze 
z  funduszu  muszą zostać 
wydane do końca roku, na 
który zostały uchwalone.

Wprawdzie do końca 
września bieżącego roku 
sołectwa miały czas na skła-
danie wniosków, w których 
zgłosiły swoje propozycje, 
zaś realizacja zadań to czas 
do końca 2023r., jednak 
już dziś można powiedzieć, 
że z  inicjatywy mieszkań-
ców wykonanych zostanie 
szereg prac remontowych, 

powstaną nowe place za-
baw i siłownie napowietrz-
ne, nowe miejsca spotkań 
integracyjnych, zakupiony 
zostanie nowy sprzęt nie-
zbędny do utrzymania po-
rządku i estetyki w naszych 
miejscowościach. 

Mamy nadzieję, że prze-
kazanie inicjatywy soł-
tysom, radom sołeckim 
i  mieszkańcom w  zakre-
sie wskazania hierarchii 
potrzeb tylko potwierdzi 
słuszność podjętej decyzji 
o utworzeniu funduszu so-
łeckiego. (AK)

NAGRODA WÓJTA  
ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Do grona nagrodzonych 
za wybitne osiągnięcia 
sportowe oraz za reprezen-
towanie naszej gminy na 
arenach sportowych kraju 
w  tańcu towarzyskim, do-
łączył Aleksander Dondera 
z Nosówka, który   otrzymał 
z  rąk Wójta Gminy Biało-
gard, nagrodę pieniężną.

Gratulujemy Aleksandro-
wi i  jego  rodzicom. Życzy-
my dalszych sukcesów oraz 
wytrwałości w  osiąganiu 
celów. Oby upór i zapał nie 
słabły, a Twoje sukcesy sta-
ły się inspiracją dla innych 
młodych ludzi. (AM)
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ŻŁOBEK GMINNY W KOŚCIERNICY – EDUKACJA W DUCHU MONTESSORI
Za nami kolejny miesiąc 

pracy z dziećmi w wieku do 
lat 3. Coraz więcej rodziców 
decyduje się na korzystanie 
z  usług naszej placówki.  
W związku z tym planujemy 
uruchomienie kolejnej gru-
py wiekowej dla dzieci.

Funkcjonować zatem bę- 
dą trzy grupy wiekowe:
I - od 21 tyg. życia do 1 ro- 
ku,
II -  od 1 roku życia do 2 lat,
III - od 2 roku życia do 3 lat. 

Praca w żłobku, z dziećmi 
wymaga wielkiego zaanga-
żowania i wiedzy. Opiekun 
powinien zapewnić ma-
luchom poczucie bezpie-
czeństwa, dbając jedno-
cześnie o  ich prawidłowy 
rozwój i  świetną zabawę. 
Wykonując swą pracę pe-
dagodzy często opierają się 
na popularnych, sprawdzo-
nych metodach dotyczą-
cych wychowania, opraco-
wanych nierzadko przez 
prekursorów tejże dzie-
dziny. Jedną z  nich, którą 
często stosuje się w  żłob-
kach i  przedszkolach, jest 
metoda Marii Montessori – 
włoskiej lekarki, która opra-
cowując swą propozycję 
nauczania przeciwstawiła 
się sztywnemu systemo-
wi, walcząc, by aktywność 
dzieci nie była tłamszona.

Zgodnie z  powyższym  
planujemy wprowadzić  
w   najstarszej grupie wie-
kowej kształcenie dzieci 
metodą Marii Montessori.

Metoda Montessori nie 

jest gotowym programem, 
według którego opiekun 
prowadzi dzieci. Jest raczej 
na odwrót – to dzieci pracu-
ją w tym obszarze, który je 
akurat interesuje, a nauczy-
ciel za nimi podąża, obser-
wuje, a następnie przygoto-
wuje otoczenie. Założenie 
jest takie, żeby pokazywać 
dziecku, jak się wykonuje 
poszczególne czynności, np. 
zmywa naczynia, ale go nie 
wyręczać w tym, co potrafi 
zrobić samo.

Dr Maria Montessori 
– włoska lekarka i  peda-
gog – opracowała swoją 
metodę kształcenia dzieci 
ponad 100 lat temu. Z  jej 
naukowych obserwacji roz- 
woju dzieci korzystają dziś 
nauczyciele na całym świe-
cie. Co jest w  niej takiego 
wyjątkowego? Założenie, 
że dziecko uczy się samo 
z siebie. Potrzebuje do tego 
tylko odpowiednio przygo-
towanego otoczenia. Pier-
wowzorem było założone 
przez Marię Montessori  
w  1907 roku w  Rzymie 
pierwsze Casa dei Bambini 
("dom dzieci").  

Organizacja przestrzeni 
w żłobku Montessori.

Uporządkowanie i spokój 
to dwa hasła przewodnie, 
którym podporządkowane 
jest całe urządzenie żłob-
ków i  przedszkoli Montes-
sori. Dzięki jasnemu po-
działowi przestrzeni dzieci 
łatwo się w niej odnajdują 
i  zaspokojona jest ich na-

turalna potrzeba porząd-
ku. Meble i  wszystkie inne 
przedmioty są na takiej 
wysokości, że dziecko może 
samo po nie sięgnąć i sko-
rzystać. W  żłobku Montes-
sori nie znajdziemy szafek 
zamkniętych na klucz czy 
wysoko zamontowanych 
półek. Wszystko jest pomy-
ślane w  ten sposób, żeby 
dziecko było bezpieczne 
i  samodzielne. Przestrzeń 
podzielona jest na działy 
edukacji Montessori:

• Kącik życia praktyczne-
go – tu dzieci uczą się dba-
nia o siebie i otoczenie, np. 
dmuchania nosa, czysz-
czenia butów, zamiatania, 
przygotowania posiłku, po-
dawania do stołu. 

• Kącik sensoryczny – tu 
dzieci mają do dyspozycji 
materiały rozwojowe do-
skonalące zmysły np. puszki 
szmerowe, woreczki zapa-
chowe (np. z  cynamonem, 
goździkami), kawałki mate-
riałów  o różnych fakturach 
itp.  

• Kącik matematyczny 
– tu dzieci zapoznają się  
z  sekwencją, symbolami 
cyfr i pojęciem ilości. 

• Kącik sztuki i  kultury  
–w tym kąciku dzieci zapo-
znają się też ze zwyczajami 
i kulturą swojego kraju oraz 
innymi kulturami, z  który-
mi mają styczność (np. gdy 
któreś dziecko jest innego 
pochodzenia).  Tu odbywa 
się praca z  gliną, malowa-
nie, tu jest też miejsce na 
taniec i  grę na instrumen-
tach. 

Oprócz tego jest też prze-
strzeń na tzw. dużą moto-
rykę, czyli głównie wspi-
nanie się i  zjeżdżanie na 
specjalnie przygotowanych 
do tego materacach i  kon-
strukcjach drewnianych 
oraz ogródek, w którym za-
zwyczaj mogą sadzić rośliny 
i o nie dbać. 

Maria Montessori uważa-
ła, że dziecko od początku 
pracuje, nawet gdy wydaje 
się nam, że się "tylko bawi". 
Jego mózg wtedy intensyw-
nie pracuje i rozwija się. Np. 
przesypując kaszę z  jedne-
go naczynia do drugiego, 
ćwiczy koordynację ręka-
-oko, rozwija zmysł słuchu, 
czuje ciężar naczynia itd. 
Uważała też, że dzieci wolą 
robić rzeczy "pożyteczne" 
i  prawdziwe niż bawić się 
tradycyjnymi zabawkami. 

W myśl tego założenia, żło-
bek Montessori jest wypo-
sażony w  wiele sprzętów 
codziennego użytku, tylko 
mniejszych. Dzieci chętnie 
kroją owoce małymi (bez-
piecznymi dla nich) noża-
mi, zmywają małe szklanki 
i miseczki, zmiatają okruchy 
ze stołu małymi zmiotkami 
itd. W  ten sposób też ćwi-
czą koordynację i  uczą się 
samodzielnie wykonywać 
podstawowe codzienne 
czynności.

Sprzęty są prawdziwe 
– noże, szklanki, szczotki. 
Wszystko jak w  życiu, tyl-
ko mniejsze. Dzieci nie ro-
bią sobie krzywdy, bo mają 
jasno powiedziane co do 
czego służy i jak należy się 
tym posługiwać. Tak samo 
materiał rozwojowy, który 
znajduje się w  poszczegól-
nych strefach, ma jasno 
określone przeznaczenie. 
Każdy przedmiot uczy kon-
kretnej umiejętności lub za-
poznaje dziecko z  konkret-
nym pojęciem. Np. klocki 
do budowania wieży służą 
wyłącznie do budowania 
wieży. Są w  jednym kolo-
rze i  nie dźwięczą, dzieci 
nie uczą się na nich liczyć 
itp. Materiały są ułożone na 
półkach od najłatwiejszych 
do najtrudniejszych, w  ko-
szyczku lub na tacy i dziec-
ko wie, że właśnie tam po-
winno je odłożyć. Jest pełna 
jasność co do zasad panują-
cych w przestrzeni, dlatego 
dzieci nie czują się zagubio-
ne i  łatwo koncentrują się 
na aktywności. 

Montessori walczyła o to, 

by dzieci nie miały złych 
skojarzeń z  edukacją. Jak 
wiadomo, już najwcześniej-
sze doświadczenia dziecka 
rzutują na jego później-
szy światopogląd i  sposób 
postępowania. Wiemy, że  
o  umysł i  system wartości 
maluchów powinno dbać 
się już od najmłodszych lat.

Metoda Marii Montesso-
ri daje dzieciom możliwość 
rozwijania się we własnym, 
indywidualnym tempie: we 
wszystkich dziedzinach. Od- 
chodzi się w niej od pogania-
nia dziecka, że “już dawno 
powinno to umieć”. Na każ-
dego malucha patrzy się jak 
na odrębną jednostkę, któ-
ra zdobywa poszczególne 
umiejętności we własnym 
rytmie, dostosowanym do 
swych własnych możliwo-
ści.

Bardzo ważną rolę od-
grywa wspieranie dziec-
ka i  kibicowanie mu – nie 
akceptujemy wyręczania. 
Kształtujemy w małym czło-
wieku samodzielność i waż-
ne cechy, takie jak szacunek 
dla innych. Tym sposobem 
maluch nie boi się robić 
czegoś indywidualnie, na-
wet jeśli to coś nowego, do 
tej pory nieznanego. Wie, że 
może liczyć na opiekuna, na 
rodzica, dzięki czemu chęt-
nie podejmuje się nowych 
doświadczeń. To właśnie 
odpowiedzialna, dająca 
poczucie bezpieczeństwa 
i motywację rola dorosłych 
zachęca malucha do pozna-
wania świata. Mimowolnie 
kształtują się w  nim takie 
cechy jak pewność siebie 

i poczucie własnej wartości.
Dziecko samo wybiera 

moment, w  którym chce 
przyswoić daną wiedzę. 
Tak więc wszelkie pomoce 
dydaktyczne, takie jak ko-
lorowe książeczki czy kred-
ki i  kolorowanki powinny 
być zawsze dostępne, by  
w  momencie gdy maluch 
ma ochotę rozwinąć swoją 
umiejętność kolorowania 
czy obserwowania ilustra-
cji, mógł swobodnie tego 
doświadczyć.

Należy zwrócić uwagę na 
to, że pomoce dydaktyczne 
opracowane przez Montes-
sori tworzone są w  duchu 
zasady, by było prosto i cie-
kawie. Dziecko może skupić 
się na jednym elemencie 
jedynie przez kilka minut, 
tak więc dany środek dy-
daktyczny powinien być ła-
twy w odbiorze, ale i wzbu-
dzający zainteresowanie. 
Kolorowy, pobudzający wy-
obraźnię i  umysł dziecka. 
Zrozumiały.

Tak jak wcześniej wspo-
mniano, znaczenie peda-
goga jest nieocenione. To 
on musi zadbać o samopo-
czucie dziecka i  wzbudzić 
w  nim zaufanie. Na jego 
barkach leży trud stwo-
rzenia w  grupie atmosfery 
szczęścia, szacunku, zaba-
wy i  kojącej harmonii. Wy-
kreować miejsce, do które-
go maluchy będą chętnie 
uczęszczać, wiedząc, że 
otrzymają wiele wsparcia 
i motywacji, zwłaszcza pod-
czas nauki nowych umie-
jętności. Wychowawcy są 
przewodnikami małych 
serc: róbmy więc to z  całą 
miłością.

W  żłobku Montessori 
– dzieci szybko uczą się, 
że każda rzecz i  czynność 
– mają swoje miejsce. 
Zabawki/pomoce dydak-
tyczne trzeba odkładać na 
miejsce, a w wyznaczonych 
momentach należy skupiać 
uwagę i zachowywać ciszę.

„Dziecko, któremu po-
święcono więcej uwagi 
i  opieki, wyrasta na osobę 
silniejszą, bardziej zrówno-
ważoną duchowo i  ener-
giczniejszą”. – M. Mon-
tessori. Zainteresowanych 
rodziców edukacją Montes-
sori serdecznie zapraszamy. 

ŻŁOBEK POSIADA JESZ-
CZE WOLNE MIEJSCA.

Dyrektor Żłobka
Mariola Giec

Drodzy Rodzice
Informujemy, że nadal są wolne miejsca

w naszym żłobku 

Zapraszamy serdecznie
Żłobek Gminny w Kościernicy

„Przystanek Maluszka”

Kościernica 28

78-200 Białogard

tel. 720 820 940

e-mail: sekretariat@zlobek.gmina-bialogard.pl
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Zdjęcie: Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”

BEZPIECZNY POWRÓT  
DO SZKOŁY UCZNIÓW  

Z SP POMIANOWO

Priorytetem Szkoły Pod-
stawowej w Pomianowie jest 
troska o  zdrowie, bezpie-
czeństwo i  wszechstronny 
rozwój uczniów, dlatego po-
dejmujemy stosowane dzia- 
łania profilaktyczno - wycho- 
wawcze. 13 września odbyło 
się spotkanie całej społecz-

ności szkolnej z przedstawi-
cielami WOPR, PSSE i Policji, 
podczas którego przypo-
mniane zostały zasady bez-
pieczeństwa na drodze oraz 
zasady udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 

W dniach 12 - 16.09.2022r 
przystąpiliśmy do rekomen-

dowanego przez MEiN Tygo-
dnia dla profilaktyki chorób 
zakaźnych. Odbyły się pre-
lekcje, spotkanie z przedsta-
wicielem PSSE oraz piknik 
szkolny promujący zdrowy 
styl życia.

 Beata Myczka  
– pedagog szkolny

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W ROGOWIE

1 września 2022 r. ucznio-
wie Szkoły Podstawowej  im. 
Jana Brzechwy w  Rogowie 
rozpoczęli naukę w  nowym 
2022/2023 roku szkolnym. 
W  uroczystej inauguracji 
roku uczestniczyły dzieci 
grup przedszkolnych, klasy 
pierwsze i  starsi uczniowie 
pozostałych klas. Spotkanie 
otworzyła pani Dyrektor El-
wira Nowak, ciepło witając 
przybyłych uczniów, rodzi-
ców, nauczycieli i  personel 
obsługi oraz składając gorą-
ce życzenia dobrej i  owoc-
nej pracy, a  co najważniej-
sze, uczniom  sukcesów 
w nauce.
Tego dnia  pierwszoklasi-
ści zostali uroczyście przy-
jęci w  poczet społeczności 
szkolnej.(EN)

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ  
- PROGRAM PROFILAKTYKI UNIWERSALNEJ I PROMOCJI 

ZDROWIA  REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. 
JULIANA TUWIMA W STANOMINIE

W  bieżącym roku szkol-
nym uczniowie klas IV-V, 
w  ramach zajęć wspoma-
gających, realizują program 
APTECZKA PIERWSZEJ PO-
MOCY EMOCJONALNEJ. 
Gdy coś nam dolega sięga-
my do apteczki pierwszej 
pomocy medycznej. A  jak 
możemy pomóc sobie lub 
komuś, kto czuje się zra-
niony, czy przeżywa trudne 
momenty? Podczas spo-

tkań wspólnie z  uczniami 
zastanawiamy się, co jest 
ważne dla zdrowia emocjo-
nalnego i  dobrego funkcjo-
nowania, uczniowie tworzą  
i  wyposażają swoje Ap-
teczki. Uczymy dzieci opty-
mizmu i  radzenia sobie 
z  przeciwnościami. Reali-
zacja programu powinna 
przyczynić się do rozwijania 
w  dzieciach umiejętności 
radzenia sobie ze stresem  

i  trudnościami poprzez 
budowanie pozytywnych 
przekonań, wiary w  siebie 
i  zrozumienia dla innych. 
Apteczka Pierwszej Pomocy 
Emocjonalnej jest potrzeb-
na, by pomóc nie tylko le-
czyć rany duszy, ale również 
by odzyskać dobry humor, 
nadzieję i  nabywać odpor-
ność psychiczną. 
Program realizowany jest 
przez pedagoga szkolnego.
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Z POMIANOWA 
DO BISKUPINA I GNIEZNA

Dopiero co rok szkolny 
został rozpoczęty a ucznio-
wie kl. III – VIII Szkoły Pod-
stawowej w  Pomianowie 
odbyli już pierwszą w  tym 
roku szkolnym wycieczkę. 

Wczesnym rankiem wy-
ruszyli w podróż do Bisku-
pina, aby uczestniczyć tam 
w  XXVII Festynie Arche-
ologicznym, poświęconym 
Matce Naturze w  różnych 
odsłonach. W trakcie Festy-
nu uczniowie dowiedzieli 
się jak w przeszłości ludzie 
postrzegali Matkę Naturę, 
a  także w  jaki sposób ko-
rzystali z  jej dobrodziejstw 
wykorzystując różne do-
stępne  surowce. Zobaczyli 
nie tylko narzędzia wytwa-
rzane m.in. z drewna, krze-
mienia, kości, poroża czy 
sposoby zdobywania poży-
wienia, ale również techniki 
obróbki metali, wyrobu tka-
nin czy ozdób. Uczestniczyli  
w  pokazach i  warsztatach, 
podczas których naukowcy 
z różnych dziedzin przyrod-
niczych nie tylko prezen-
towali metody, za pomocą 

których badają faunę i flo-
rę z  przeszłości, ale także 
opowiadali, w  jaki sposób 
życie i działalność człowie-
ka wpływały na przyrodę 
kiedyś i obecnie. 

Z  Biskupina wycieczka 
udała się do Gniezna, gdzie 
uczniowie mieli okazję zo-
baczyć Wzgórze Lecha, Ka-

tedrę na Wzgórzu Lecha, 
srebrny relikwiarz św. Woj-
ciecha i  Drzwi Gnieźnień-
skie. Wycieczkowicze wró-
cili do domów w  późnych 
godzinach wieczornych 
i  choć zmęczeni, to bardzo 
zadowoleni.

Agnieszka Zasztowt  
– dyrektor szkoły

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU  
DLA WSZYSTKICH XXVIII SPORTOWY  

TURNIEJ MIAST I GMIN 2022

W  dniach 13 – 19 wrze-
śnia 2022r. w  Szkole Pod-
stawowej w  Pomianowie 
zrobiło się bardzo sporto-
wo, a  to za sprawą XXVIII 
edycji Sportowego Turnieju 
Miast i Gmin 2022, wspie-
ranego przez Ministerstwo 
Sportu i  Turystyki, w  któ-

rym wszyscy uczniowie  
i  pracownicy od wielu lat 
biorą czynny udział.

Tegoroczne obchody sku-
piły się na:

- Teście Coopera,
- wyścigach rzędów dla 

maluchów – „Sportowy 
Maluch”,

- Szkolnych Igrzyskach 
Lekkoatletycznych,

- Szkolnym Turnieju Piłki 
Nożnej,

- Marszobiegu na zdro-
wie.

W  „Tydzień Sportu dla 
wszystkich” zaangażowane 
są również Szkoła Podsta-
wowa w Stanominie i Szko-
ła Podstawowa w Rogowie, 
a  także Świetlice Wiejskie 
w  Kościernicy, Nosówku, 
Żeleźnie i  Czarnowęsach, 
organizujące swoje imprezy 
sportowe.

Agnieszka Zasztowt  
– dyrektor szkoły

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 
2022/2023 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JULIANA 

TUWIMA W STANOMINIE

1 września 2022 roku 
w  Szkole Podstawowej im. 
Juliana Tuwima w  Stano-
minie dzieci z  oddziałów 
przedszkolnych i uczniowie 
rozpoczęli nowy rok szkol-
ny. Dzień ten, to również 
ważna data w historii Polski,  
83 rocznica wybuchu II 
wojny światowej. Dyrektor  
szkoły Krzysztof Skrzyc-
ki przywitał wszystkich 

zebranych, szczególnie 
nowych przedszkolaków 
i  uczniów klasy pierwszej. 
Popłynęły życzenia dla 
uczniów - samych sukce-
sów w  nowym roku szkol-
nym, a  dla nauczycieli 
- wytrwałości i  satysfakcji  
z  wykonywanej pracy. Wy-
rażając nadzieję, że ten 
nowy rok przyniesie same 
pozytywne doświadczenia, 

radość i  nowe przyjaźnie, 
wszyscy zebrani uczniowie 
oraz przedszkolaki zostali 
zaproszeni przez Dyrekto-
ra szkoły do udania się do 
swoich klas na spotkania 
z wychowawcami. 

Życzymy wszystkim 
udanego roku szkolnego 
2022/2023.

Krzysztof Skrzycki 
 – dyrektor szkoły

„LAS W SŁOIKU” W WYKONANIU UCZNIÓW  
KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. JULIANA TUWIMA W STANOMINIE
Uczniowie klasy trzeciej 

zgromadzili leśne skarby, 
aby potem pod fachowym 
okiem swojej wychowaw-
czyni wykonać z nich praw-
dziwe dzieła sztuki. Naj-
pierw dzieci rozpoznawały 
i nazywały leśne dary, min. 
patyki, korę, szyszki, żołę-
dzie, kamyki, mech, wrzos, 
bluszcz, które następnie 
wkładały do słoików two-
rząc z nich namiastkę lasu. 
W  sali unosił się zapach 
prawdziwego lasu, a dzieci 
z dumą podziwiały swój las 
w  słoiku. Uczniowie praco-
wali z  wielkim zaangażo-
waniem, w  wyniku czego 
powstały przepiękne kom-
pozycje, które stanowią ele-
ment dekoracji.

Krzysztof Skrzycki  
– dyrektor szkoły
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128 ROCZNICA URODZIN JULIANA TUWIMA  
- PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. JULIANA TUWIMA W STANOMINIE

W dniu urodzin patro-
na szkoły, Juliana Tuwima, 
uczniowie starszych klas 
bawili się, tworząc "słowo-

cowe hybrydy". Również 
młodsi uczniowie pamięta-
li, że 13 września jest dniem 
urodzin Juliana Tuwima. Z 

tej okazji czytali jego utwo-
ry, wykonywali plakaty, a 
uczniowie klasy trzeciej 
rysowali portret patrona  

i obejrzeli inscenizację 
wiersza "Lokomotywa".

Krzysztof Skrzycki  
– dyrektor szkoły

ROZPOCZĘCIE LATA 
W filii bibliotecznej w Ro-

gowie z  okazji rozpoczęcia 
lata i zbliżającego się końca 
roku szkolnego, odbyła się 
lekcja biblioteczna z  gru-
pą przedszkolną ze Szkoły 
Podstawowej w  Rogowie.     
Pani bibliotekarka wprowa-
dziła dzieci w  świat bajek. 
Niejedna z  tych opowieści, 
przypomniała jak ważne 
jest posłuszeństwo wobec 
rodziców i  bezpieczeństwo 

podczas wakacji. Dzieci 
uczestniczyły też w  zaję-
ciach plastycznych, w czasie  
których wykonywały kolo-
rowe motylki nawiązujące 
do tematyki rozpoczynają-
cego się lata.

Przedszkolakom oraz na-
uczycielom dziękujemy za 
przybycie i  zapraszamy do 
naszych bibliotek na terenie 
Gminy Białogard.

Monika Szafran

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JULIANA TUWIMA W STANOMINIE  
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W STANOMINIE

Dnia 15 września ucznio-
wie klasy drugiej Szkoły 

Podstawowej w Stanominie 
odwiedzili Gminną Biblio- 

tekę Publiczną w Stanomi-
nie. Wzięli udział w zaję-

ciach przygotowanych przez 
panią Agnieszkę Dziubińską 

 z okazji Dnia Kropki. Dzię-
kujemy za zaproszenie  

i czekamy na kolejne.
Krzysztof Skrzycki  
- dyrektor szkoły
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DOŻYNKI GMINNE 2022 

Za nami tegoroczne Świę-
to Plonów. W tym roku go-
spodarzami dożynek było 
sołectwo Nosówko. Uroczy-
stości rozpoczęły się nabo-
żeństwem dziękczynnym 
w Kościele pw. Wniebowzię-
cia NMP w  Białogórzynie. 
Po uroczystej Mszy Świętej, 
radosny i  kolorowy koro-
wód dożynkowy, wiozący 
Starostów Dożynek dotarł 
do miejscowości Nosówko, 
gdzie odbywała się główna 
celebracja. Wójt Jacek Smo-
liński w imieniu wszystkich 
mieszkańców gminy oraz 
własnym podziękował rol-
nikom za ich ciężką pracę 
i  rolniczy trud. Starostowie 
Dożynek Pani Emilia Fran-
czak i  Pan Paweł Stasiński 
w imieniu rolników przeka-
zali na ręce Wójta poświę-
cony bochen chleba, który 
podzielony został pomiędzy 
przybyłych gości. Po części 
oficjalnej uczestnicy mogli 
skosztować własnych wy-
robów, wypieków i nalewek 
na stoiskach przygotowa-
nych przez sołectwa i  sto-
warzyszenia z terenu gminy.  
W trakcie obchodów odbyły 
się konkursy na „Najładniej-
sze Stoisko Dożynkowe”, 
„Najładniejszy Wieniec Do-
żynkowy”, Turniej Sołectw, 
a także pokaz „EKO-mody”, 
konkurs „Wypiek chleba 
według dawnych receptur” 
oraz „Ale pasztet”. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła 
się również loteria fantowa, 
z której dochód został prze-

kazany na remont kościoła 
w Pomianowie. Nie zabrakło 
wielu atrakcji dla najmłod-
szych, którzy mogli skorzy-
stać z  dmuchanych zam-
ków, toru zagadek, zabawy 
z  animatorem oraz jazdy 
konno. Atrakcjami tego- 
rocznego święta było za-
równo kulinarne show czyli 
przygotowanie paprykarza 
przez Roberta Bochenko, 
główne losowanie nagród 
loterii fantowej, a  także 
występ zespołu Kris Tali-
sman. Wszystko to można 
było zobaczyć dzięki soł-
tysowi Panu Sławomirowi 
Geishaimerowi, mieszkań- 
com sołectwa Nosówko, 
pracownikom Urzędu Gmi-
ny Białogard, Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Spo-
łecznej i  świetlic wiejskich, 
pracownikom Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Stano- 
minie oraz filii bibliotecz-
nych, OSP z Kościernicy, Po- 
mianowa i Stanomina oraz 
wielu innym osobom. Dzię- 
kujemy księdzom celebru-
jącym mszę świętą, dzięku-
jemy sponsorom i darczyń-
com, a  przede wszystkim 
DZIĘKUJEMY wszystkim  
uczestnikom za tak liczną  
obecność i  udział w  tego- 
rocznych obchodach święta 
plonów.

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

łogardzie
• Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społeczno-Gospodarczych 

w Białogardzie
• Enertrag Polska sp. z o.o.
• Zachodniopomorska Izba 

Rolnicza
• MARTRANS Mariola i  An-

drzej Giec
• Agroturystyka u Ziuty Bia-

łogórzyno
• Zakład Usług Drogowo-

-Mostowo-Transporto-
wych Jan Kruszewski

• Koło łowieckie Bielik
• Hurtownia TEMA
• Goodvalley Polska
• POLANA sp. z o.o. Żelimucha

• Euro Wind Energy 
• Magic Garden
• Firma sprzątająco-czysz-

cząca „Perfect 24”
• Sklep spożywczo-przemy-

słowy Barbara Grabowska
• Julia Giec
• Grupa Żelaźni
• Marcin Małecki
• Izabela Mioduszewska
• Tom-Metal
• Szwejkowska Małgorzata- 

Konsumy
• Krzysztof Mikłasewicz 

- PUB u Mikłasa (AM/AK)

Autor zdjęć fot. Krzysztof Pawlicki
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KONKURSY......

Obchody święta plonów 
to również czas i  okazja 
na rozstrzygnięcie ogłoszo-
nych konkursów oraz zdro-
wą rywalizację sportową. 
Wszystkim biorącym w nich 
udział dziękujemy i  gratu-
lujemy. Poniżej przedsta-

wiamy wyniki konkursów  
i zawodów sportowych.
"Najładniejsze stoisko do-
żynkowe": 
I miejsce - Nosówko - 900 zł
II miejsce - Redlino – 800 zł
III miejsce - Łęczno – 700 zł
Pozostałe Sołectwa uczest-

niczące w  konkursie otrzy-
mały czek na 200 zł
"Najładniejszy wieniec do-
żynkowy": 
I miejsce - Nosówko - 1200 zł
II miejsce - Redlino – 900 zł
III miejsce - Rogowo – 800 zł
"Ale Pasztet": 

I miejsce - Rarwino 
II miejsce - Nosówko 
III miejsce - Iwona Lewan-
dowska 
"Wypiek chleba według 
dawnych receptur": 
I miejsce - Łęczno 
II miejsce-Nasutowo 

III miejsce-Nosówko 
Sołectwa uczestniczące 
w  konkursie „Ale Pasztet” 
oraz „Wypiek chleba według 
dawnych receptur” otrzyma-
ły nagrody rzeczowe.
Turniej sołectw: 
I miejsce-Nasutowo - 1000 zł

II miejsce- Rychowo  
- 700 zł
III miejsce- Rychówko  
- 500 zł
Pozostałe sołectwa, które 
brały udział w  Turnieju So-
łectw otrzymały czek na  
200 zł.  (AM/AW)

„POKAZ EKO-MODY”
W  dniu 03 września  br. 

w  czasie uroczystych ob-
chodów Dożynek Gminnych 
2022, które miały miejsce 
w  Nosówku, rozstrzygnięty 
został konkurs pt.: „Pokaz 
EKO-mody”, skierowany do 
Sołectw Gminy Białogard. 
Zadaniem uczestników 
konkursu było zaprezento-
wanie, w  czasie odbywa-
jącego się pokazu mody, 
kompletnego stroju ludo-
wego wraz z obuwiem, wy-
konanego z  różnorodnych 
surowców wtórnych m.in. 
tworzyw sztucznych, meta-
li, makulatury oraz opako-
wań foliowych. 

Celem takiego konkursu 
jest podniesienie świado-
mości ekologicznej miesz-
kańców gminy, w  zakresie 
kształtowania nawyków 
prawidłowej segregacji od-
padów oraz popularyzowa-
nie idei recyklingu. Komi-
sja Konkursowa oceniała: 
różnorodność zastosowa-
nych surowców wtórnych, 
estetykę wykonania stroju 
oraz walory artystyczne, 
oryginalność, pomysłowość 
i  sposób zaprezentowania 
stroju. 

Wszyscy uczestnicy kon-
kursu wykazali się niesa-
mowitą pomysłowością, co 

wywoływało uśmiechy na 
twarzach widzów i gromkie 
brawa. 
Laureatami konkursu zo-
stali:
I  miejsce – Sołectwo Ry-
chówko
II miejsce – Sołectwo No-
sówko
III miejsce – Sołectwo Lule-
wice
Wyróżnienia:
IV-VI miejsce 
– Sołectwo Redlino
– Sołectwo Nasutowo 
– Sołectwo Rarwino

Uczestnikom konkursu  
serdecznie gratulujemy. 
(SL)
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