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Szanowni Państwo,
kończy się rok 2022. Rok trudny, pełen zaskakujących wydarzeń. Nie zdążyliśmy się podnieść po ciężkim okresie pandemicznym, a już w styczniu  
i lutym nawiedziły naszą gminę dwa huragany, przynosząc olbrzymie straty w mieniu gospodarczym i pozbawiając na wiele dni dopływu energii  

elektrycznej. Wydawałoby się, że to już wystarczy. Jednak 24 lutego 2022 r. siły rosyjskie zaatakowały terytorium ukraińskie. 2,5 mln Polaków otworzyło 
swoje serca i domy dla uchodźców z Ukrainy, również mieszkańcy naszej gminy.  Ogólnoświatowa pandemia i wydarzenia zza naszej wschodniej granicy, 

wpłynęły  na sytuację ekonomiczną naszego kraju, a co za tym idzie i nas samych. Wśród wprowadzonych przez rząd programów znalazły się i te,  
które dały możliwość ubiegania się o dodatek osłonowy i zakup węgla po preferencyjnych cenach. 

Ale rok 2022, to również mistrzostwa świata w piłce nożnej i awans polskiej reprezentacji.  Pierwszy raz po 36 latach podczas mistrzostw świata  
Polska wyszła z grupy, zapewniając sobie tym samym, dalszy udział w mundialu. Ten rok przyniósł także zakończenie wieloletniej inwestycji realizowanej 

na terenie naszej gminy – uruchomienie elektrowni wiatrowych.
Moglibyśmy długo wymieniać zdarzenia, jakie miały miejsce w Polsce i na świecie w roku 2022, a które bezpośrednio wpłynęły na nasze życie. 

Myślę, że nie taki jest nasz cel. W tym numerze, nota bene już 18-stym, znalazło się kilka takich tematów, które pozwolą przyjrzeć się bliżej działaniom 
władz Gminy, jakie podjęte zostały i zrealizowane w ciągu 2022 r.   

Miłej lektury i wiary w lepsze jutro, które miejmy nadzieję, przyniesie nam Nowy 2023 Rok.
                Redakcja (A.K.) 

„Jest taki dzień,bardzo ciepły, choć grudniowy,
  Jest taki dzień, w którym gasną wszelkie spory…”

Życzenia pełnych ciepła, spokoju i radości

Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim mieszkańcom Gminy Białogard, inwestorom,  

gościom i sympatykom Naszej Gminy,
by zbliżający się Nowy Rok 2023 przyniósł radość i nadzieję  
na to co przed nami oraz zdrowie, uśmiech i pogodę ducha n 

a każdy nadchodzący dzień.
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

    
    Jacek Smoliński
    Wójt Gminy Białogard
    wraz z pracownikami Urzędu Gminy
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BOISKO W BIAŁOGÓRZYNIE MIEJSCEM 
SPOTKAŃ MŁODZIEŻY

W ramach Konkursu 
Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego 
„Granty sołeckie 2022”  
w 2022 roku  Sołectwo Bia-
łogórzyno pozyskało środki 
na zakup i montaż siatki 
zabezpieczającej przed de-
wastacją murawy boiska  
w Białogórzynie. 

Mieszkańcy dokonali 
rozeznania rynku, zdję-
li nawierzchnię trawia-
stą, nadzorowali prace  
nad zakupem i dostawą 
siatki. We własnym zakre-
sie również wysiali trawę  
i uporządkowali teren po 
wykonanych pracach.

Projekt wpływa pozytyw-
nie na poprawę i jakość 
życia oraz bezpieczeństwo 
publiczne, gdyż doprowa-
dzenie murawy do stanu, 
gdzie nie występują kop-
ce kretów i nierówności,  
z pewnością wpłynie na 
bezpieczeństwo mieszkań-
ców, zwłaszcza tych korzy-
stających z boiska.

Pozyskana kwota dotacji 
to 15.000 zł. Projekt za-
mknął się kwotą 14.830 zł, 

przy 100 % dofinansowa-
niu. (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.

PRZEBUDOWA DROGI  
W LULEWICZKACH

W dniu 10 sierpnia 2020 
roku Gmina Białogard 
złożyła w ramach Fundu-
szu Dróg Samorządowych 
wniosek o dofinansowanie  
zadania pod nazwą „Moder- 
nizacja drogi gminnej po-
przez jej przebudowę na 
działce 153/3 obręb Lule-
wiczki.” Zaplanowany odci-
nek drogi to ok. 851,2 m.

Nawierzchnia drogi gmin- 
nej wykonana była z kru-
szywa. Zjazd z drogi powia-
towej posiadał nawierzch-
nię bitumiczną na odcinku 
2,25 m, a dalej tak jak dro- 
ga gminna z kruszywa.  
W ramach zadania zaplano-
wano przebudowanie ist-
niejącego zjazdu – prace na 
działce 169, nawierzchnię 
drogi z masy bitumicznej 
(asfalt). Zjazdy do posesji  
z masy bitumicznej. 

W ramach inwestycji za-
planowano również oczysz-

czenie istniejącego przepus- 
tu i ewentualną jego przebu- 
dowę oraz budowę kana-
łów technologicznych zgod-
nie z obowiązującymi prze-
pisami. 

W dniu 23 czerwca 2021 
roku Wójt Jacek Smoliński 
w imieniu  Gminy, podpisał 
umowę na realizację ww 
zadania. Przyznane dofi-
nasowanie wyniosło 70% 
kosztów. 21 lipca 2021 r. 
wszczęto postępowanie  
o udzielenie zamówienia 

publicznego, a 2 września 
nastąpiło otwarcie złożo-
nych ofert i wybór wyko-
nawcy modernizacji drogi. 

30 września 2021 r. za- 
warta została z firmą 
Przedsiębiorstwo Robót In-
żynieryjnych i Budowlanych 
„INFRABUD” Spółka z o.o., 
umowa na realizację inwe-
stycji.

Droga została wykonana 
w zaplanowanym terminie 
i aktualnie służy już miesz-
kańcom. (GW/AK)

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  
NA DZIAŁCE 85 OBRĘB STANOMINO

11 maja 2022 r. podpisa-
na została umowa z wyko-
nawcą prac budowlanych 
Zakładem Usług Drogowo-
-Mostowo-Transportowych 
Jan Kruszewki i Inspekto-
rem Nadzoru Panią Edytą 
Dombrowską Pracownia 
Projektowa i Nadzory EBE 
na realizację zadania pn.: 
„Przebudowa drogi gminnej 
na działce 85 obręb Stano-
mino”.

Podpisanie tych dwóch 
umów zapoczątkowało roz-
poczęcie realizacji zadania 
dofinasowanego w ramach 
wsparcia dla gmin z prze-
znaczeniem na inwestycje 
realizowane  w miejscowo-
ściach, w których funkcjo-
nowały zlikwidowane pań-

stwowe przedsiębiorstwa 
gospodarki rolnej.

Kwota przyznanych środ-
ków wyniosła 900 tys.  
i stanowiła 100% dofinaso-

wania.
W dniu 23 sierpnia 2022  

droga została odebrana  
i przekazana do użytkowa-
nia. (GW)

KOMPUTERY DLA DZIECI
W dniu 3 września 2022 r. 

rozpoczął się proces prze-
kazywania laptopów, za-
kupionych przez Gminę 
Białogard w ramach progra-
mu przeciwdziałania cyfro-
wemu wykluczeniu dzieci 
z rodzin byłych pracowni-
ków PGR-ów  ze środków 
pochodzących z funduszy 
europejskich - z Programu 
Operacyjnego Polska Cyfro-
wa 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. 
Ujawnił się deficyt sprzętu 
komputerowego czy utrud-
nienia w dostępie do Inter-
netu. Wszystkie te czynniki 
miały negatywny wpływ  
na realizację obowiązków 
szkolnych przez dzieci, dla-
tego też realizacja tego pro-
gramu stała się celem prio-
rytetowym dla Gminy.

W Gminie Białogard z po-
mocy skorzystało 191 dzieci.

Do dnia 10  września  
2022 r. wszystkie dzieci 
otrzymały sprzęt informa-
tyczny.

Wnioski o udział w pro- 

jekcie składać mogli ro-
dzice/opiekunowie praw-
ni uczniów szkół podsta-
wowych oraz pełnoletni 
uczniowie szkoły średniej 
zamieszkujących na terenie 
Gminy Białogard.

W związku z faktem, że 
po pierwszej weryfikacji 
pozostały w Gminie niewy-
korzystane środki finanso-
we, dokonaliśmy ponownej 
weryfikacji osób, którym 
w pierwszym terminie nie 
udało się dostarczyć wy- 
maganych dokumentów 
i wytypowano kolejnych 15 
osób, którym przekazano 
komputery.(GW) 

INWESTYCJE  ZREALIZOWANE W 2022 R.
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CIEPŁO I PRZYJEMNIE ZAKUP 
I MONTAŻ PIECA CO W SALI 

WIEJSKIEJ W SIŃCACH
W 2022 roku w ramach   

Konkursu Marszałka Wo-
jewództwa Zachodniopo-
morskiego „Granty sołeckie 
2022”, sołectwo Rychówko 
otrzymało dotację, którą   
przeznaczyło na zakup wraz  
z montażem pieca CO do 
sali wiejskiej w Sińcach. 
Koszt zrealizowanego zada-
nia wyniósł łącznie 19 880 
zł. 

Kwotę 4  880 zł Gmina 
Białogard pokryła ze środ-
ków własnych.

Realizacja projektu „Cie-
pło i przyjemnie zakup  
i montaż pieca CO w Sali 
wiejskiej w Sińcach” wraz  
z montażem wpłynęła na 
poprawę jakości życia 
mieszkańców i bezpieczeń-
stwo publiczne. (GW)

INWESTYCJE/INFORMACJE

REMONTY DRÓG PRZEPROWADZONE  
W 2022 R.

1. Droga gminna w miejsco-
wości Rogowo – naprawa 
nawierzchni 0,350 km. 
2. Droga gminna w miejsco-
wości Białogórzyno – napra-
wa nawierzchni 0,100 km. 
3. Droga gminna w miejsco-
wości Czarnowęsy – napra-
wa nawierzchni 2,000 km. 
4. Droga gminna w miejsco-
wości Stajkowo – naprawa 
nawierzchni 0,300 km.
5. Droga gminna w miej-
scowości Kościernica- kolo-
nia – naprawa nawierzchni 
1,300 km.

6. Droga gminna w miejsco-
wości Nosówko – naprawa 
nawierzchni 0,950 km.
7. Droga gminna w miejsco-
wości Lulewiczki – naprawa 
nawierzchni 1,00 km.
8. Droga gminna w miejsco-
wości Żeleźno – naprawa 
nawierzchni 0,350 km.

Łącznie wyremontowano 
6,35 km dróg gminnych. 
Całkowity koszt napraw wy-
niósł 113 303,00 zł. 

Gmina Białogard wspól-
nie z Nadleśnictwem Bia-
łogard realizuje zadanie 

pn. „Remont drogi gminnej 
3400072Z na dz. nr 431  
i 603/4 obręb Pustkowo”. 
Całkowity koszt zadania 
to 355  000 zł. Nadleśnic-
two Białogard dofinan-
sowało remont w kwocie 
255  000 zł. Na odcinku  
0,1 km położone zostaną 
płyty typu youmb, nato-
miast 1,00 km nawierzch-
ni drogi zostanie usypany  
z kruszywa łamanego. 

W bieżącym roku wpły-
nęły wnioski od mieszkań-
ców gminy zgłaszających 

potrzebę  remontów dróg  
w miejscowościach:
• Żeleźno dz. nr 340,
• Nosówko dz. nr 52/3, 
• Łęczno dz. nr 135, 
• Byszyno dz. nr 47,
• Dargikowo dz. nr 344/3, 

414,
• Nosówko dz. nr 63, 54  

i 137,
• Pustkowo 140/1,
• 210 i 195/5 obręb Żelimu-

cha. 
Ww. drogi uwzględnione 

zostały w planach remonto-
wych na rok 2023. (MH)

DODATEK WĘGLOWY ORAZ DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Gminny Ośrodek Po-

mocy Społecznej w  Bia-
łogardzie w  okresie od 
17 sierpnia 2022 do  
30 października 2022r. 
realizował zadanie zwią-
zane z  ustawą o  dodat-
ku węglowym z  dnia  
5 sierpnia 2022r. Dodatek 
węglowy przysługiwał go-
spodarstwom domowym, 
w  przypadku gdy głów-
nym źródłem ogrzewania 
gospodarstwa domowego 
był kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia, kuchnia wę-
glowa lub piec kaflowy na 

paliwo stałe zasilane wę-
glem kamiennym, brykie-
tem bądź peletem zawie-
rającym co najmniej 85% 
węgla kamiennego. Źródło 
to musiało zostać zgłoszo-
ne i  wpisane do Central-
nej Ewidencji Emisyjności 
Budynków. Wysokość do-
datku wynosiła 3000 zł.  
W  podanym okresie do 
Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w  Białogar-
dzie wpłynęło łącznie 1416 
wniosków o przyznanie do-
datku węglowego.

W  dniu 15 września 
2022 r. przyjęto ustawę 
o  szczególnych rozwiąza-

niach w zakresie niektórych 
źródeł ciepła w  związku 
z  sytuacją na rynku paliw. 
Dodatek dla gospodarstw 
domowych przysługiwał, 
w przypadku gdy głównym 
źródłem ciepła gospodar-
stwa domowego były: kocioł 
na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, 
trzon kuchenny, piecokuch-
nia lub piec kaflowy na 
paliwo stałe, zasilane pele-
tem drzewnym, drewnem 
kawałkowym lub innym 
rodzajem biomasy, albo ko-
cioł na paliwo stałe zasila-
ny skroplonym gazem LPG 
albo kocioł olejowy. Źródło 

to musiało zostać zgłoszo- 
ne i  wpisane do Central-
nej Ewidencji Emisyjności 
Budynków. Dodatek dla  
gospodarstw domowych 
przysługiwał w  wysokości: 
3000 zł, gdy główne źró-
dło ogrzewania zasilane 
jest peletem drzewnym 
lub innym rodzajem bio-
masy; 1000 zł, gdy główne 
źródło ogrzewania zasilane 
jest drewnem kawałko-
wym; 500 zł gdy główne 
źródło ogrzewania zasila-
ne jest skroplonym gazem 
LPG i 2000 zł, gdy głównym 
źródłem ciepła jest kocioł 
olejowy. W  okresie od 23 

września 2022r. do 30 listo-
pada 2022 r. do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w  Białogardzie wpłynęły 
łącznie 633 wnioski o przy-
znanie dodatku dla gospo-
darstw domowych. (MS)

DODATEK ELEKTRYCZNY
Od dnia 1 grudnia 2022r. 

w  siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w  Białogardzie do-
stępne są wnioski o  doda-
tek elektryczny. Dodatek 
ten przysługuje odbiorcy 
energii elektrycznej w  go-
spodarstwie domowym, 
w  przypadku gdy główne 
źródło ogrzewania gospo-

darstwa domowego jest za-
silane energią elektryczną 
(bojler elektryczny lub pom-
pa ciepła) i źródło to zosta-
ło wpisane do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków. Dodatek nie przy-
sługuje w  przypadku, gdy 
wykorzystywana jest ener-
gia elektryczna pochodząca  
z mikroinstalacji. Wysokość 
dodatku wynosi 1000 zł, 
a  w  przypadku, gdy zu-
życie energii elektrycznej 
w  2021r. wyniosło więcej 
niż 5MWh, dodatek elek-
tryczny wynosi 1500zł. 
Wnioski przyjmowane są do 
dnia 1 lutego 2023r. (MS)

ZAKUP PALIWA STAŁEGO PO PREFERENCYJNYCH CENACH  
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BIAŁOGARD

Jak wygląda procedura 
zakupu węgla?

1. Osoba zaintereso-
wana zakupem węgla na 
preferencyjnych warun-
kach,  musi złożyć wniosek 
(wniosek do pobrania ze 
strony internetowej Gmi-
ny Białogard lub w  sie-
dzibie Urzędu), w  którym 
wskazuje rodzaj oraz ilość 
paliwa, jakie chce nabyć. 
Złożony wniosek podlega 
weryfikacji. Pozytywne roz-
patrzenie stanowi podsta-
wę do pozyskania opału.  
W ramach podpisanej umo-
wy Gmina Białogard daje 
możliwość zakupu węgla 
w  postaci ekogroszku oraz 
orzecha.

Koszt węgla to 1800 zł 
za tonę. Cena nie zawiera 
kosztów transportu z punk-

tu dystrybucji do miejsca 
zamieszkania nabywcy.

2. Po potwierdzeniu przez 
Urząd Gminy Białogard 
spełnienia warunków do 
preferencyjnego zakupu, 
osoba zamierzająca nabyć 
węgiel na preferencyjnych 
warunkach,  otrzymuje sto-
sowną informację na po-
dany we wniosku numer 
telefonu.

3. Następnie - po uprzed-
niej informacji  z  Urzędu 
Gminy Białogard -  miesz-
kaniec dokonuje wpłaty na-
leżności na specjalnie utwo-
rzone konto bankowe.

Wysokość opłaty uzależ-
niona jest od ilości paliwa, 
które wnioskodawca za-
mierza kupić. Przykładowo, 
gdy jest to 1 tona, to należy 
wpłacić 1800 zł. Natomiast 

w  przypadku chęci zaku-
pu 1,5 tony należy wpłacić 
2700 zł.

Wpłaty dokonuje WY-
ŁĄCZNIE osoba uprawnio-
na, tj. wnioskująca o zakup 
węgla. WPŁATY DOKONY-
WAĆ NALEŻY PRZELEWEM 
NA RACHUNEK BANKOWY:

Bank Spółdzielczy w Bia-
łogardzie 18 8562 0007 
0000 0677 2000 0530

Tytuł przelewu:  Imię 
i  nazwisko Wnioskodawcy, 
adres pod którym jest pro-
wadzone gospodarstwo do-
mowe, na rzecz którego jest 
dokonywany zakup prefe-
rencyjny oraz rodzaj opału 
tj. orzech/ekogroszek”.

4. Po odnotowaniu wpła- 
ty, Urząd Gminy Białogard 
poinformuje wnioskodawcę 
telefonicznie o  możliwości 

odbioru faktury  stanowią-
cej podstawę do wydania 
węgla. 

5. Jednocześnie Gmina 
Białogard przekaże nie-
zbędne dane, w tym rodzaj  
i  ilość wnioskowanego pa-
liwa, przedsiębiorcy zaj-
mującemu się dystrybucją 
węgla oraz zlokalizowane-
go przy ul. Chocimskiej 6  
w Białogardzie.

Ile i dla kogo?
Węgiel po preferencyj-

nych cenach przysługuje 
wszystkim, którym przy-
znano dodatek węglowy. 
Wnioskować mogą również 
osoby, które w  swoich go-
spodarstwach domowych 
używają ogrzewania węglo-
wego jako głównego źró-
dła ciepła.  Warunkiem jest 
zgłoszenie lub wpisanie tej 

informacji do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków.

Jedno gospodarstwo do-
mowe może nabyć łącznie 3 
tony węgla, z  czego  1,5 to- 
ny w  tym roku, a  kolejne 
w  2023 roku. Zakupu moż-
na dokonać w  dwóch prze-
działach czasowych, tj. do 
31 grudnia 2022 r. oraz  od 
1 stycznia 2023 r. W każdym 
z tych okresów można kupić 
maksymalnie 1,5 tony.

Z  preferencyjnego zaku-
pu węgla nie skorzysta na-
tomiast członek gospo-
darstwa domowego, które 
nabyło paliwo stałe na se-
zon grzewczy przypadający 
na lata 2022-2023 po cenie 
niższej niż 2000 zł brutto za 
tonę.

6. Sprzedaż za pośrednic-

twem przedsiębiorców
Nowe przepisy określają, 

kto w  imieniu gminy może 
prowadzić sprzedaż. Jedną 
z  możliwości jest dystrybu-
cja węgla w ramach umowy 
pomiędzy gminą a  innym 
podmiotem. Właśnie takie 
rozwiązanie wprowadzono 
w Gminie Białogard. Według 
zaleceń ministerstwa, wę-
giel powinien być składowa-
ny na utwardzonym placu 
na ogrodzonym i monitoro-
wanym terenie. Ponadto za-
pewniony musi być dostęp 
do zalegalizowanej wagi sa-
mochodowej oraz ładowarki 
do załadunku węgla.

Węgiel, który nabywać 
mogą mieszkańcy Gminy 
Białogard zakupiony został 
od PGE Paliwa Sp. z  o.o. 
z siedzibą w Krakowie.
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UWAGA SPRZEDAWCY  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH!

Wójt Gminy Białogard 
przypomina o obowiązku 
złożenia do 31 stycznia 
2023 r. oświadczenia o war-
tości sprzedaży napojów al-
koholowych oraz obowiąz- 
ku uiszczenia opłat za ko-
rzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoho-
lowych:

I rata – do 31 stycznia 
II rata- do 31 maja 
III rata- do 30 września

Poniżej podajemy Pań-
stwu nr konta, na który na-
leży uiścić opłaty zgodne z 
posiadanymi przez Państwa 
zezwoleniami: 02 8562 
0007 0000 0677 2000 0430

Prosimy o zachowanie 
potwierdzenia dokonanej 
opłaty.

Informujemy również, iż 
w Gminie Białogard jest 
wydanych 18 zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholo-

wych do 4,5%, 16 zezwoleń 
na sprzedaż napojów alko-
holowych od 4,5% do 18% 
oraz 15 zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych 
powyżej 18%. Ilość wyda-
nych zezwoleń nie przekra-
cza ustalonej uchwałą Nr 
LI/317/2018 z dnia 30 maja 
2018r., maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych na te-
renie Gminy Białogard. (AM)

STAWKI PODATKÓW  
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU 2023

• PODATEK LEŚNY 
Stawka podatku leśnego 

na 2023 rok ustalona na 
podstawie średniej ceny 
sprzedaży drewna 323,18 
za 1 m³ i  wynosi 71,0996 zł 
za ha lasu.
• PODATEK ROLNY 

Stawka podatku rol-
nego na 2023 rok usta-
lona na podstawie śred-
niej ceny skupu żyta  
72,55 zł za 1 dt wynosi
- dla rolników 181,3750 zł
- dla niebędących rolnika-
mi- 362,75 zł
• PODATEK OD NIERUCHO-

MOŚCI 
Określa się następujące 

stawki podatku od nieru-
chomości obowiązujące na 
terenie Gminy: 
1. Od gruntów: 
1) związanych z prowadze-
niem działalności gospo-
darczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania  
w  ewidencji gruntów i  bu-
dynków – 1,16 zł od 1 m² 
powierzchni, 
2) pod wodami powierzch-
niowymi stojącymi lub wo-
dami powierzchniowymi  
płynącymi jezior i  zbiorni-
ków sztucznych – 5,79 zł od 
1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w  tym za-
jętych na prowadzenie od-

płatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,61 zł od  
1 m² powierzchni;
4) niezabudowanych ob-
jętych obszarem rewitali-
zacji, o którym mowa w u- 
stawie z  dnia 9 paździer-
nika 2015 r. o  rewitalizacji 
(Dz. U. z 2021r. poz. 485 ze 
zm.), i położonych na tere-
nach, dla których miejsco-
wy plan zagospodarowa- 
nia 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 – 3,81 zł od  
1 m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich 
części: 
1) mieszkalnych - 1,00 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 - 
28,78 zł od 1 m² powierzch-
ni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 
w  zakresie obrotu kwalifi- 
kowanym materiałem siew- 
nym - 13,47 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej,    
4) związanych z  udziela- 
niem świadczeń zdrowot- 
nych w  rozumieniu prze-
pisów o  działalności lecz-
niczej, zajętych przez pod-
mioty udzielające tych 
świadczeń - 5,87 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 – 9,71 zł 
od 1 m² powierzchni użyt-
kowej; 
3. Od budowli:
2% ich wartości określonej 
na podstawie art. 4 ust. 1 
pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podat-
kach i  opłatach lokalnych 
(Dz.U. z 2022r., poz.1452)

PODATEK OD ŚRODKÓW 
TRANSPORTU – NIE ZMIE-
NIONE STAWKI OBOWIĄZU-
JĄ OD 2015 R

UTRZYMANIE  
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  

NA TERENIE GMINY 
Odpady Komunalne z te-

renu gminy Białogard od 
stycznia do marca 2022 r. 
odbierane były (do koń-
ca br.) od mieszkańców  
przez firmę Remondis Sa-
nitech Poznań Sp. z o.o. 
Oddział Barwice, nato-
miast od kwietnia zada-
nie to realizowane było 
przez  firmę Ład- San s.c., 
Krystyna Szwed, Tade-
usz Szwed, Piotr Gabriel 
z siedzibą w Białogardzie.                                      
Dnia 12 października br. 
ogłoszony został  przetarg 
nieograniczony na wybór 
firmy świadczącej usługę w 
zakresie odbioru i zagospo-
darowania odpadów komu-
nalnych z nieruchomości 
zamieszkałych i zamiesz-
kałych czasowo położonych 
na terenie gminy Białogard 
w roku 2023. W wyniku po-
stępowania przetargowego 
wybrano najkorzystniejszą 
ofertę, którą to zapropono-
wała firma: Zakład Wywo-
zu Nieczystości „Ład-San” 
s.c. Krystyna Szwed, Tade-
usz Szwed, Piotr Gabriel z 
siedzibą przy ul. Ustronie 
Miejskie 1 w Białogardzie. 
Firma wpisana jest do re-
jestru działalności regulo-
wanej w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych z 
terenu naszej gminy. Har-
monogram odbioru odpa-
dów komunalnych na rok 
2023 zostanie dostarczony 
do właścicieli nieruchomo-
ści przez firmę wyłonioną 
w drodze przetargu oraz 
będzie dostępny na stro-
nie BIP Urzędu Gminy oraz 

stronie internetowej naszej 
gminy.

W ramach opłaty za go-
spodarowanie odpadami 
komunalnymi przepro-
wadzona została zbiórka 
odpadów wielkogabaryto-
wych. Odbiór ww. odpadów 
odbył się we wrześniu 2022 
roku. 

We wrześniu br. został 
również ogłoszony konkurs 
pn.: „Zbieramy makulaturę-
-ratujemy drzewa”, którego 
celem jest propagowanie 
wśród mieszkańców gmi-
ny Białogard właściwych 
postaw proekologicznych 
poprzez angażowanie 
mieszkańców we wspólne 
przedsięwzięcia, związane 
z selektywną zbiórką odpa-
dów oraz uzyskanie okre-
ślonego przepisami prawa 
poziomu recyklingu, przy-
gotowania do ponownego 
użycia papieru, metali, two-
rzyw sztucznych i szkła.

Mieszkańcy gminy mogą 
również korzystać z istnieją-
cego przy ul. Ustronie Miej-
skie 1 w Białogardzie Punk-
tu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), który jest otwar-
ty cztery razy w tygodniu. 
Szczegółowe informację 
dotyczące funkcjonowania 
PSZOK można znaleźć na 
stronie: http://ug.bialogard.
ibip.pl/public/?id=235967.

W 2022 r. prowadzono 
szeroko zakrojoną kampa-
nię informacyjno-edukacyj-
ną, promującą selektywną 
zbiórkę odpadów, nasta-
wioną na podnoszenie 

świadomości ekologicznej 
mieszkańców poprzez or-
ganizację spotkań z miesz-
kańcami i uczniami naszych 
szkół. Sporządzony również 
został  słownik postępowa-
nia z odpadami komunalny-
mi, który jest zamieszczony 
na stronie BIP oraz na stro-
nie internetowej gminy.

W styczniu 2023 ulegnie 
zmianie wysokoś

miesięcznej opłaty za 
gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi oraz, w 
związku z wprowadzeniem 
nowego oprogramowania  
do obsługi podatków i opłat 
lokalnych, zmienione zosta-
ną indywidualne numery 
kont bankowych, o czym 
każdy właściciel nierucho-
mości zostanie poinfor-
mowany przed pierwszym 
terminem płatności za go-
spodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

W związku ze zmianą 
stawki oraz konta banko-
wego nie należy składać 
nowych deklaracji.

Właściciele nieruchomo-
ści, którzy kompostują bio-
odpady stanowiące odpady 
komunalne 

w przydomowych kompo-
stownikach mogą skorzy-
stać ze zwolnienia z części 
opłaty 

w wysokości 1,00 zł mie-
sięcznie od jednej osoby 
zamieszkującej daną nie-
ruchomość składając do 
Urzędu Gminy Białogard 
nową deklarację, w której 
zadeklarują kompostowa-
nie ww. odpadów.(SL/KJ)

MIKOŁAJ W GMINIE BIAŁOGARD?????
Mikołaj i tym razem nie 

zawiódł! Prosto z Laponii 
przybył do gminy Białogard. 
Tak spodobały mu się nasze 
dzieci, że postanowił zro-
bić im niespodziankę. 600 
paczek ze słodyczami po-
darował tym najmłodszym 
i tym starszym dzieciom, 
które przeszczęśliwe cze-
kały na Mikołaja w dniu 6 
grudnia. Krążył po miejsco-
wościach, dotarł do wielu 
miejsc. Nawet brak śniegu 
nie był przeszkodą, bo Mi-
kołaj przyjechał zaprzęgiem 
wyposażonym w dwa me-
chaniczne konie i przywiózł 
wór słodyczy. (AK)

Mikołaju, Mikołaju 
„Jesteś naszym  
przyjacielem,
Wszyscy o tym wiemy,
Na krzesełku w ciepłej sali 
Zakolęduj z nami….”

(https://mamotoja.pl/rodzina/
swieta-i-uroczystosci/...) źródło: J. Smoliński
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„PIEŚŃ O TEJ, CO NIE ZGINĘŁA” – W 104. ROCZNICĘ ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI

W  dniu 10 listopada br.  
w pięknie oświetlonej  
i udekorowanej symbo-
lami polskości świetlicy,  
w Kościernicy, mieszkańcy  
naszej gminy wraz z zapro-
szonymi gośćmi, uroczyście 
świętowali 104. rocznicę 
odzyskania niepodległości.

Dla upamiętnienia prze-
kazania przez Radę Regen-
cyjną naczelnego dowódz-
twa wojsk polskich Józefowi 
Piłsudskiemu w 1918 r., 11-
go listopada w  Polsce, ob-
chodzone jest Narodowe 
Święto Niepodległości. Usta- 
nowione przez Sejm RP 
w 1937 r., zniesione w 1945 r., 
przywrócono w  1989 r. na 
mocy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1937 r. o Świę-
cie Niepodległości.

Dziś, szczególnie potrze-
bujemy zaznaczyć swoją 

tożsamość narodową, szcze-
gólnie pragniemy zaakcen-
tować swój patriotyzm,  
i szczególnie docenić wol-
ność i wolną ojczyznę.

Obecność członków Zwią- 
zku Piłsudczyków RP, har-
cerzy Royal Rangers Pol-
ska oraz licznie przybyłych 
mieszkańców gminy Biało-
gard, utwierdziła w słusz-
ności i potrzebie wspólne-
go świętowania. Uroczystą 
oprawę zapewniły artystki, 
mieszkanki naszej małej 
ojczyzny, Panie Jadwiga Mi-
lewicz i Julia Jaciubek przy 
wsparciu Pana Damiana 
Pończochy. Z pełną powa-
gą i podniesionym czołem, 
w duchu patriotyzmu, od-
śpiewany został hymn RP.

Doniosłą i niepowta-
rzalną atmosferę wypeł-
niały, na przemian czyta-

ne, fragmenty wydarzeń 
historycznych i wspólnie 
śpiewanych  pieśni narodo-
wo-patriotycznych. Obecny 
na uroczystości Wójt Gmi-
ny Białogard Pan Jacek 
Smoliński skierował słowa 
podziękowania dla  wszyst-

kich zaangażowanych  
w organizację obchodów, 
a gościom i mieszkańcom 
za obecność. Podkreślił, 
jak ważna jest  codzienna 
postawa każdego z nas, by 
móc stanowić prawdziwą 
inspirację do krzewienia 

w społeczności, lokalnego 
patriotyzmu, by móc pro-
mować wśród młodego 
pokolenia ważne i cenione 
społecznie wartości, wśród 
których priorytetowe zna-
czenie ma poczucie tożsa-
mości narodowej.

Na wszystkich uczestni-
ków tego wieczoru, czekał 
słodki poczęstunek.

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

(AW/AK)

WYJĄTKOWY JUBILEUSZ

100 lat życia to piękny 
wiek i tylko nielicznym dane 
jest doczekać tak zacnego 
jubileuszu. Tego niesamo-
witego daru doświadczyła 
Pani Zenajda Dorywalska 
mieszkanka gminy Biało-
gard, która 14 października  
2022 r. obchodziła swoje 
100 urodziny.

Z tej też okazji dostojną Ju-
bilatkę odwiedził Wójt Gmi-
ny Jacek Smoliński, który 
w imieniu własnym i całej 
społeczności złożył najser-
deczniejsze życzenia oraz 
wręczył list gratulacyjny  
i piękny bukiet kwiatów.

Przekazał również gratu-
lacje przesłane przez Pre-
miera Mateusza Morawiec-
kiego.

Pani Zenajda, pomimo 
swojego wieku cieszy się 
dobrą formą i doskonałą 
pamięcią. 

W końcowych życze-
niach skierowanych do Sza- 
nownej Jubilatki Pan Jacek 
Smoliński podkreślił, ze 
100 lat to piękny wiek, 
nacechowany szczególną 
wartością, którą tworzyły 
lata doświadczeń, nazna-
czone blaskami i cieniami 
codziennego życia. To prze-
ogromna skarbnica prawdy, 
z której korzystały, czerpiąc 
wiedzę i dojrzałość, bliskie 
Jej osoby.

Ten Jubileusz to również 
wielka duma dla mieszkań-
ców oraz władz samorządo-
wych Gminy Białogard. (AK)

III GMINNA WIGILIA „POD GWIAZDAMI”

17 grudnia 2022r. w Pod-
wilczu odbyła się III Gminna 
Wigilia „Pod Gwiazdami” or-
ganizowana przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Białogardzie przy wspar-
ciu Urzędu Gminy Biało-
gard.  Był to czas spotkania  
z mieszkańcami, składania 
życzeń i wspólnego śpiewa-
nia kolęd. 

W tym roku ogłoszony 
został konkurs dla sołectw 
z terenu naszej gminy, na 
najpiękniejszą kartkę świą-
teczną z życzeniami kie-
rowanymi do wszystkich 
mieszkańców. Rozdane zo-
stały choinki w zamian za 
makulaturę.

Można było skosztować 
gorących dań oraz zakupić 

ozdoby świąteczne wyeks-
ponowane na pięknie przy-
ozdobionych stoiskach. 

Ogłoszony został konkurs 
dla szkół z terenu gminy na 
przystrojenie choinki, a dla 
najmłodszych Święty Mi-
kołaj przygotował słodkie 
upominki.

Serdecznie dzięku-
jemy mieszkańcom za 

wspólnie spędzony czas.  
Pragniemy również podzię-
kować sponsorom i osobom 
zaangażowanym w przygo-
towanie III Gminnej Wigilii 
„Pod Gwiazdami” za oka-
zaną życzliwość, bezintere-
sowną pomoc, nieocenio-
ne wsparcie, ciepłe słowa 
i otwarte serca. (MS/AK)

Zdjęcia: K.Pawlukiewicz
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KONKURS KULINARNY
20 października br. w Koś- 

ciernicy odbył się, zorga-
nizowany przez Stowarzy-
szenie Kobiet Wiejskich 
LIDERKA oraz Wójta Gminy 
Białogard, konkurs kulinar-

ny pod hasłem: ”Potrawy 
z mąki - pierogi, naleśniki 
i inne smakołyki”. W kon-
kursie  mogli wziąć udział  
mieszkańcy z terenu gminy 
Białogard, w tym również 

członkinie „LIDERKI”.
Pięcioosobowe jury oce-

niało potrawy pod wzglę-
dem doboru surowca, cza- 
sochłonności przygotowy-
wania, smaku i estetyki 

podania. Potrawy okazały 
się tak smaczne, że cięż-
ko było wyłonić zwycięzcę.  
I miejsce zdobyło DOMOWE 
ROLO  przygotowane przez 
Panią Zofię Szymczyk. Każ-

da z uczestniczek (udział 
wzięły same kobiety) otrzy-
mała nagrodę rzeczową. 

Gratulujemy zwycięzczy-
niom i dziękujemy sponso-
rom za ufundowanie wspa-

niałych nagród. (AK)
Poniżej prezentujemy  

przepisy siedmiu potraw 
przygotowanych i zaprezen-
towanych przez uczestnicz-
ki konkursu. SMACZNEGO! 

DOMOWE „ROLO”  
(ZOFIA SZYMCZYK)

Ciasto naleśnikowe:
• 2 szklanki mąki pszennej 
• 3 łyżki mąki kukurydzianej
• 2 szklanki mleka
• 1 łyżeczka soli
• 1 jajko
• szczypta papryki ostrej
Farsz:
• kapusta pekińska

• ogórki z zalewy curry
• papryka konserwowa
• pomidorki suszone  

z zalewy w oleju
• ser żółty 
• szynka (kilka plasterków)
• natka pietruszki
• szczypiorek
• kilka łyżek majonezu

Ciasto:
Robimy ciasto naleśnikowe bez dodatku cukru.  
Smażymy cienkie placki,  odstawiamy do ostygnięcia.
Farsz:
Kapustę pekińską drobno kroimy. Ogórki, paprykę i pomi-
dorki kroimy na drobne kawałki. Ser żółty tarkujemy na 
tarce o grubych oczkach. Szynkę kroimy w drobną kostkę. 
Siekamy szczypiorek i pietruszkę. Wszystkie składniki mie-
szamy, doprawiamy do smaku pieprzem i solą. Dodajemy 
majonez oraz do smaku ząbek czosnku. Naleśniki smaruje-
my farszem, zwijamy w rulony.
Podajemy z sosem czosnkowym lub pastą z pomidorów.

KLUSKI LENIWE  
(KRYSTYNA LIPIŃSKA)

Składniki:
• 0.5 kg twarogu
• 3 duże ziemniaki
• 2 jajka
• ¾ szklanki mąki pszennej

• 1 łyżka mąki ziemniacza-
nej

• 2 łyżki masła
• 5 łyżeczek bułki tartej

Wykonanie: 
Ziemniaki ugotuj w lekko osolonej wodzie, następ-
nie odcedź, ostudź, zmiel. Twaróg również zmiel  
i dodaj do ziemniaków, dodaj jajka oraz mąkę pszen-
ną i ziemniaczaną. Zagnieć ciasto, następnie ufor-
muj wałki (średnica 1,5 cm) i pokrój na 2cm kawałki. 
Pokrojone kluski wrzuć do osolonej, gotującej się wody. 
Gotujemy aż kluski wypłyną na powierzchnię. Odcedź. 
Bułkę podsmaż na maśle i polej kluski. 

KLUSKI ZIEMNIACZANE  
ZWANE SZARE  

(KRYSTYNA CZULUK)
Składniki:
• 1 kg ziemniaków
• 1 jajko
• 7-8 łyżek mąki
Wykonanie: 
Ziemniaki obrać i zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. 
Do startych ziemniaków dodać jajko, 7-8 czubatych ły-
żek maki oraz trochę soli i dobrze wymieszać (ciasto 
ma być gęste). Przy pomocy łyżki kłaść porcję ciasta na 
posoloną wodę. Od włożenia ostatniej porcji gotować 
8-10 minut od czasu do czasu mieszając. Ugotowane 
kluski wyłowić łyżką cedzakową. Kluski polać przyrumie-
nioną cebulką boczkiem i posypać pokruszonym twa-
rogiem. Ilość mąki zależy od mączystości ziemniaków. 
Kluski mogą być również dodatkiem do rosołu, czerniny 
oraz podawane z kapustą.

NALEŚNIKI Z KEFIREM 
(REGINA JANUSIAK)

Składniki:
• 0,5 litra kefiru
• 1 szklanka mleka
• 0,5 szklanka wody gazo-

wanej

• 2 jajka
• szczypta soli
• mąka
• cukier (w wersji słodkiej)

Wykonanie: 
Jajka roztrzepać, dodać kefir, mleko, wodę, sól i mąkę  
- według gęstości ciasta. Następnie usmażyć.
Twaróg wymieszać, dodać trochę śmietany, cukier wani-
liowy oraz świeżej posiekanej mięty lub rodzynki.
Naleśniki posmarować twarogiem lub dżemem, złożyć  
w trójkąty. Podsmażyć na maśle klarowanym. Udekoro-
wać bitą śmietaną i owocami według uznania.

PIEROGI LITEWSKIE  
(ELŻBIETA RDZANEK)

Ciasto:
• 0.5 kg mąki
• szklanka ciepłej wody
• 3 łyżki roztopionego ma-

sła
• szczypta soli

Nadzienie:
• 0,5 kg ziemniaków
• 0,5 kg kapusty kiszonej
• 1 cebula
• sól
• pieprz 

Wykonanie:
Zagnieść ciasto i zostawić na chwilę przykryte. Rozwałko-
wać oraz wyciąć krążki. Ziemniaki ugotować - utłuc.Kapu-
stę ugotować - poszatkować. Cebulę przysmażyć.Wszyst-
ko zimne wymieszać, dodać sól i pieprz. Ulepione pierogi 
gotować przez 3 minuty. Podawać okraszone boczkiem.

PIEROGI RUSKIE  
(DANUTA RUDNICKA)

Ciasto:
• 500 g mąki
• 250 ml ciepłej wody
• 4 łyżki oliwy
• 0,5 łyżeczki soli
Farsz: 
• 300 g twaróg półtusty

• 1 cebula
• 500g ziemniaków
• 2 łyżki masła klarowa-

nego
• 0,5 łyżeczki soli
• 0,5 łyżeczki pieprzu 

czarnego

WYTRAWNY TORT NALEŚNIKOWY 
PRZEKŁADANY DWIEMA MASAMI 

(ELŻBIETA CZERWIŃSKA) 
Ciasto na naleśniki:
• 1 szklanka + 2 łyżki mąki
• 1 szklanka mleka
• 1 szklanka wody

• 3 jajka
• 4 łyżki oleju 
• Sól do smaku

Wszystko zmiksować na jedną masę.
Rozlać do 3 misek:

 » do 1 dodać około 0,5 szklanki soku z buraka 
 » do 2 dodać około 0,5 szklanki soku z marchewki
 » do 3 dodać około 0,5 szklanki soku ze szpinaku

Gdyby po dodaniu soku ciasto było za rzadkie dosypać  
mąki. Usmażyć naleśniki.
1 masa szpinakowa:
Podsmażyć na maśle szpinak z czosnkiem. Wystudzić  
i dodać serek typu Alemtte (może być inny), dodać nie-
wielką ilość sera feta. Doprawić do smaku.
2 masa łososiowa:
Wędzonego łososia pokroić w kostkę, dodać serek typu 
Almette (może być inny), dodać posiekany koperek. Do-
prawić do smaku solą.
Usmażone naleśniki przekładamy masami. Wierzch oraz 
boki smarujemy serkiem. Dekorujemy koprem, posieka-
nym szczypiorkiem. Można zrobić galaretkę z soku bu-
raka, marchwi i szpinaku używając żelatyny. Powycinać 
wzorki (ja użyłam foremek do pierników) i przystroić tort 
naleśnikowy.
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PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania dla Pana Andrzeja Mazika 

z Rychówka za piękne drzewka oraz gałązki, które przyozdobiły  
Urząd Gminy, i dzięki którym stworzyliśmy wyjątkową atmosferę 

 w oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy 2023 Rok.

Pracownicy UG Białogard

WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE  
W REDLINIE

Przełom listopada i grud-
nia to wyjątkowy okres 
każdego roku, dlatego też 
19 listopada br. w świetlicy 
wiejskiej w Redlinie, zorga-
nizowane zostały warsztaty 
bożonarodzeniowe.

Twórczość uczestników 
okazała się bardzo różno-
rodna i niekonwencjonalna, 
a efekty były rewelacyjne. 
Celem warsztatów była po-
pularyzacja pięknej tradycji 
wykonywania ozdób i stro-
ików świątecznych, które 
dostarczyły wiele radości 
oraz pozwoliły twórczo  

i miło spędzić czas miesz-
kańcom. Coraz bliżej Święta 
Bożego Narodzenia. 

Czas oczekiwania, ale  
i gorących przygotowań.  
Na pewno miło nam 

wszystkim będzie spędzić  
je w otoczeniu kolorowych, 
wręcz magicznych świa-
tełek, bombek, aniołków  
i skrzatów. 

Wesołych Świąt! (AA/AW)

PROMOCJA KULTURY BAŁTYCKIEJ
24 października 2022 r. 

Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich „NAD PARSETĄ” 
z Rościna w ramach pro-
jektu pt. ”Promocja kultury 
bałtyckiej” wzięły udział  

w pokazie kulinarnym połą-
czonym z degustacją. Cykl 
spotkań zorganizowanych 
przez Mieleńską Lokalną 
Grupę Rybacką zorganizo-
wany został w centrum Pro-

mocji Rybactwa w Mielnie. 
W czasie spotkań można 

było poznać ciekawe prze-
pisy na potrawy z ryb oraz 
posmakować wyśmienitych 
rybnych dań. (JCz)

SPRZĄTANIE TERENU PARKU  
W PODWILCZU

Już po raz kolejny pra-
cownicy Urzędu Gminy 
Białogard oraz Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, przy wsparciu Radnej 
Gminy, Pani Ewy Nazarkie-
wicz, w sobotę 5 listopa-
da, w wygodnych strojach, 

wyposażeni w odpowiednie 
narzędzia, stawili się przed 
wejściem na teren parku  
w Podwilczu.   

Sprzątanie, wycinka 
drobnych samosiejek, a na 
koniec wspólne ognisko  
i satysfakcja z dobrze wy-

konanej pracy! Zaprasza-
my wszystkich chętnych do 
wspólnego porządkowania 
takich terenów. Na pew-
no miejsce jest wyjątkowe  
i warto wspólnie o nie za-
dbać. (AK) 
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MIKOŁAJKI  
W PRZEDSZKOLU

Do Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Ro-
gowie zawitał wyjątkowy 
gość – św. Mikołaj. Dzieci 

przez cały rok były bardzo 
grzeczne, i w nagrodę każ-
dy przedszkolak został ob-
darowany prezentem.

PRZEDSTAWIENIE  
TEATRALNE 

Szkołę Podstawową im. 
Jana Brzechwy w Rogo-
wie odwiedził teatr. Dzieci  
z oddziałów przedszkolnych 

i z klas I-III poznały cudow-
ną historię „O psie, który 
jeździł koleją”. Wszyscy 
wspaniale się bawili.

WYCIECZKA DO WROCŁAWIA 
Uczniowie klasy IV, V  

i VI Szkoły Podstawowej im 
Jana Brzechwy w Rogowie 
wraz z opiekunami,  miko-
łajki spędzili na Jarmarku 
Bożonarodzeniowym we 
Wrocławiu.  Każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Była 

gorąca czekolada, karuze-
la, Bajkowy Lasek i wiele 
innych atrakcji, i smakoły-
ków. Spotkali również  św. 
Mikołaja, a wieczorem na 
ich oczach została rozświe-
tlona choinka na wrocław-
skim Rynku. 

NARODOWE ŚWIĘTO  
NIEPODLEGŁOŚCI  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W ROGOWIE

10 listopada 2022 r.  
w Szkole Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Rogowie 
odbył się uroczysty apel  
z okazji Narodowego Świę-
ta Niepodległości przygoto-
wany przez uczniów klasy 

VII pod kierunkiem nauczy-
ciela historii pana Tomasza 
Bohdziewicza. Apel roz-
począł się od uroczystego 
odśpiewania hymnu pań-
stwowego w ramach akcji 
"Szkoła do hymnu".

NAUKOBUS W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ IM. JANA 
BRZECHWY W ROGOWIE

W dniach 29-30 września 
2022r. naszą gminę odwie-
dził Naukobus z Centrum 
Nauki Kopernik, którego 
wizyta była nagrodą dla fi-
nalistów konkursu „Nauka 
dla Ciebie”. Dzięki zaan-
gażowaniu, ogromnej kre-
atywności i ciężkiej pracy 
nauczycieli i uczniów Szko-
ły Podstawowej w Rogowie 
byliśmy pierwszą szkołą  
w naszym powiecie, któ-
ra gościła edukatorów  
z Centrum Nauki Kopernik.  

W pokazach wzięli udział 
również uczniowie z zapro-
szonych szkół ze Stanomi-
na, Pomianowa i Dobrowa.

Każda z obecnych klas 
uczestniczyła w doświad-
czeniach i pokazach, a edu- 
katorzy z Centrum Nauki 
Kopernik wyjaśniali wszel-
kie wątpliwości oraz od-
powiadali na nurtujące 
pytania. Nauka połączona  
z zabawą, to doskonały 
sposób na zdobywanie no-
wej wiedzy.

MIKOŁAJKI  
W PLAYPARKU

Uczniowie klasy VII Szko-
ły Podstawowej w Rogowie 
w ramach mikołajek od-
wiedzili Park Trampolin - 

PlayPark w Koszalinie.
To był dzień pełen ra- 

dości i wspaniałej zaba- 
wy.

BAL ANDRZEJKOWY  
W SZKOLE  

PODSTAWOWEJ  
W ROGOWIE

29 listopada 2022r.  
w Szkole Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Rogowie 
uczniowie wzięli udział  
w Balu Andrzejkowym. 

Wróżby, słodkości i wspa-
niała zabawa sprawiły, że 
na twarzach uczniów po-
jawił się uśmiech. Wszyscy 
świetnie się bawili.

KINO SFERYCZNE  
W SZKOLE PODSTAWO-

WEJ IM. JANA BRZECHWY 
W ROGOWIE

3 października 2022r. 
Szkołę Podstawową im. Jana 
Brzechwy w Rogowie odwie-
dziło kino sferyczne. Przed-
szkolaki i uczniowie klas 
I-V siedząc wygodnie pod 
kopułą namiotu doświad-

czyli niezwykłej, kosmicznej 
podróży w technologii 360°. 
Projekcja w nowoczesnej 
technologii ukazała ota-
czający świat w mikro skali  
– na poziomie molekular-
nym (cząstek i atomów).
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ROCZNICA ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ IM. JULIANA 

TUWIMA W STANOMINIE
Obchody 104 rocznicy 

odzyskania niepodległości 
przez Polskę uczczono pod-
czas uroczystej akademii  
w wykonaniu uczniów klas 
III i VI, którzy uczynili tę 
chwilę wzruszającą i pod-
niosłą. Podczas tej uroczy-
stości przypomniana zosta-

ła również historia niewoli 
naszej ojczyzny. Po raz ko-
lejny społeczność Szkoły 
Podstawowej w Stanominie 
wzięła udział w akcji MEiN  
- „SzkołaDoHymnu”.

Krzysztof Skrzycki  
– dyrektor szkoły

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
PRAW DZIECKA W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ IM. JULIANA 
TUWIMA W STANOMINIE

21 listopada obchodzili-
śmy w naszej szkole Mię-
dzynarodowy Dzień Praw 
Dziecka. Wydarzenie zosta-
ło zorganizowane z okazji 
przypadającej 20 listopa-
da 33 rocznicy uchwalenia 
Konwencji o prawach dziec-
ka. To święto, które przypo-

mina nam o prawach przy-
sługujących dzieciom. Jak, 
co roku, również i my przy-
łączyliśmy się do wspólne-
go świętowania. Z tej okazji 
dzieciom zostały zorganizo-
wane zajęcia tematyczne.

Krzysztof Skrzycki 
 – dyrektor szkoły

REALIZACJA PROGRAMU 
 „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. 

JULIANA TUWIMA W STANOMINIE
Program „Laboratoria 

Przyszłości”, który realizuje-
my w naszej szkole, rośnie 
w siłę i staje się coraz więk-
szym źródłem wiedzy, do-
świadczeń oraz inspiracji. 
W ramach lekcji z robotyki 
uczniowie ćwiczyli umie-
jętność montażu modeli  
z wykorzystaniem przekład-

ni i elementów sterujących. 
Rozwijali i doskonalili ko-
rzystanie z instrukcji nie-
zbędnych do konstrukcji 
robotów. Posługiwali się 
klockami Lego SpikeSteam 
wraz z oprogramowaniem 
do tych zestawów.

Krzysztof Skrzycki  
- dyrektor szkoły

UDZIAŁ UCZNIÓW SZKOŁY  
PODSTAWOWEJ IM. JULIANA  

TUWIMA W STANOMINIE  
W OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI  

„SZKOŁA PAMIĘTA”
27 października 2022 r., 

jak co roku, w ramach akcji 
#SzkołaPamiętauczniowie 
szkoły w Stanominie udali 
się na cmentarz w Podwil-
czu. Odwiedzili tam groby 

osób cenionych w naszej 
lokalnej społeczności. 

Posprzątali też bezimien-
ne i opuszczone mogi- 
ły oraz zapalili znicze pa-
mięci.

ANDRZEJKI W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ 

IM. JULIANA TUWIMA 
 W STANOMONIE

Andrzejki to dzień jedy-
ny w swoim rodzaju. Wte-
dy to - zgodnie z tradycją 
- św. Andrzej uchyla rąbka 
tajemnicy i za sprawą zna-
ków i wróżb podpowiada 
nam, co nas będzie czekać 
w przyszłości. 25 listopa-
da Samorząd Uczniowski 
wspólnie z klasą VIII przy-
gotował wróżby andrzejko-
we dla wszystkich uczniów.  
W tym dniu sala gimna-
styczna została zamie-
niona w "Salę Wróżb". 
Organizatorzy przemieni- 
li się w prawdziwe Wróż-
bitki i Wróżbitów.  Magicz-
ne damy przepowiadały 
wszystkim chętnym przy-
szłość, wróżyły również za 

pomocą czarodziejskiego 
drzewa i magicznych serc. 
Tak więc każdy uczestnik 
andrzejkowych szaleństw  
z niecierpliwością przekłu-
wał papierowe serce, aby 
odczytać imię swojej przy-
szłej żony lub męża. Katalog 
wróżb był obszerny i boga-
ty, a każdy pragnął wywró-
żyć sobie coś wyjątkowego. 
Wszyscy gorączkowo czeka-
li na to, by dowiedzieć się, 
kto jako pierwszy z klasy 
zmieni stan cywilny, będzie 
bogaty i komu w życiu się 
powiedzie. Przepowiednie 
dostarczyły wiele śmiechu 
i radości.

Krzysztof Skrzycki 
 – dyrektor szkoły.

WARSZTATY Z UDZIELANIA 
PIERWSZEJ POMOCY  

PRZEDMEDYCZNEJ W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ IM. JULIANA  

TUWIMA W STANOMINIE
W Szkole Podstawowej  

w Stanominie wszyscy 
uczniowie sukcesywnie 
uczestniczą w warsztatach 
ratowniczych, które mają 
na celu przygotowanie do 
udzielania pierwszej pomo-
cy przedmedycznej, czyli 
do momentu przyjazdu 
lekarza. Podczas zajęć 
uczniowie mogą poczuć się 
jak mali ratownicy. Poznają 
procedury zachowania się 
w sytuacjach zagrożenia 
życia. Wszyscy nasi ucznio-
wie z wielką chęcią i zaan-
gażowaniem biorą udział 
w tych zajęciach, a zdobyte 
umiejętności mogą spraw-
dzić przy pomocy aplikacji 
zintegrowanej z fantomem 
"Little Anne", który został 

zakupiony dzięki pomocy ze 
strony rodziców oraz Gmi-
ny Białogard, za co bardzo 
dziękujemy.

Krzysztof Skrzycki  
– dyrektor szkoły

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW  
KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ IM. JULIANA 

TUWIMA W STANOMINIE

27 X 2022 r. w Szkole 
Podstawowej w Stanominie 
miała miejsce uroczystość 
ślubowania uczniów klasy 
pierwszej. Ślubowanie, to 
jedno z najważniejszych 
wydarzeń w życiu każdego 
ucznia, dlatego uroczystość 
miała bardzo podniosły,  
a zarazem radosny charak-
ter. Pierwszoklasiści przygo-
towywali się do tego dnia 
długo i wytrwale pod kie-
runkiem wychowawczyni. 

To emocjonujące wyda-
rzenie jest piękną i nieza-
pomnianą szkolną trady-
cją, kultywowaną od lat. 
Pierwszaki z uniesioną dło- 

nią, zgodnym chórem zło-
żyli uroczystą przysięgę 
na sztandar szkoły, a aktu 
pasowania symbolicznym 
ołówkiem dokonał Dyrektor 
Szkoły Pan Krzysztof Skrzyc-
ki przyjmując 19 pierw- 
szoklasistów do grona wiel-
kiej szkolnej społeczności. 
Niewątpliwie ten dzień na 
długo pozostanie w pamięci 
pierwszoklasistów, a wspo-
minany po latach będzie 
symbolizował miłe emocje 
związane z pierwszą szkołą 
w życiu każdego z nich.

Krzysztof Skrzycki  
– dyrektor szkoły
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PRZERWA NA CZYTANIE  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

W POMIANOWIE
Uczniowie, nauczycie-

le, pracownicy i przyja-
ciele Szkoły Podstawowej  
w Pomianowie włączyli się 
do międzynarodowej akcji 
„Przerwa na czytanie - bi-
cie rekordu w czytaniu na 
przerwie”. W sumie udział 
wzięło 168 osób. Wydarze-
nie to odbyło się w ramach 
Międzynarodowego Miesią- 

ca Bibliotek Szkolnych oraz 
kampanii społecznej „Cała 
Polska czyta dzieciom”. 
Dziękujemy wszystkim u- 
czniom, rodzicom, babciom, 
nauczycielom i pracow-
nikom szkoły za zaanga-
żowanie i czytanie razem  
z nami.

G. Mazur 
 - nauczyciel bibliotekarz

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
Pierwszaki z SP Pomiano-

wo z okazji Dnia Pluszowe-
go Misia zostały zaproszone 
przez Panią Ewę Juszczyk – 
Lachs  do Biblioteki Gminnej 
w Pomianowie. Z wielką ra-
dością zapoznały się z ma-
gicznym dla nich miejscem. 
Była to pierwsza wizyta 
wśród tylu książek. Z tema-
tem spotkania zapoznała 
maluchy bibliotekarka, Pani 
Ewa, która opowiedziała 
dzieciom o tym magicz-
nym miejscu. Uczniowie  
z wielkim zainteresowa-
niem oglądali książki znaj-
dujące się na półkach,  

a szczególnie zainteresował 
ich dział dla najmłodszych. 
Dzieci dowiedziały się, co 
należy zrobić, aby stać się 
czytelnikiem biblioteki oraz 
jak należy się w niej zacho-
wać. Tematem głównym 
spotkania był DZIEŃ PLU-
SZOWEGO MISIA. 

Dzieci poznały historię 
tego święta, poznały pio-
senkę, wykonały zakładki 
do książki oraz wysłucha-
ły bajki o misiach, czytane 
przez Panią bibliotekarkę. 
Na koniec otrzymały MEDA-
LE PRAWDZIWYCH PRZYJA-
CIÓŁ MISIA. (SL)

ANDRZEJKI W SP POMIANOWO
Dnia 30 listopada br. dzie-

ci z oddziałów przedszkol-
nych oraz uczniowie naszej 
szkoły bawili się podczas 
wykonywania tradycyjnych 
wróżb andrzejkowych.

W tym dniu hol szkolny 
zamienił się w salę magii,  
a wróżki i czarownice prze-
powiadały przyszłość chęt-

nym osobom. Uczniowie 
mieli okazję dowiedzieć 
m.in. się jaki zawód będą 
wykonywać w przyszłości, 
poznać imię swojego wy-
branka/swojej wybranki  
i zjeść smaczne ciastko lub 
cukierka z wróżbą. Dzień 
był pełen emocji, dzieci 
świetnie się bawiły :)

DZIEŃ DYNI W SZKOLE 

 PODSTAWOWEJ W POMIANOWIE
W piątek, 28 październi-

ka, w Szkole Podstawowej  
w Pomianowie zrobiło się 
bardzo pomarańczowo,  
a z każdego kącika wyglą-
dały pięknie przyozdobione 
dynie, które uczniowie kl. 

I - VI przynieśli do szkoły 
w ramach dyniowego kon-
kursu plastycznego. 

Odbył się również pokaz 
mody i dyniowa dyskoteka 
zorganizowane przez Sa-
morząd Uczniowski. (E.W-B)

DAJ PLUSZAKA DLA DZIECIAKA
Dyrektor Szkoły Podsta-

wowej w Pomianowie dzię-
kuje wszystkim dzieciom  
i rodzicom, którzy włączyli 
się w akcję przekazania plu-
szaków dla dzieci przeby-
wających w białogardzkim 
szpitalu oraz w hospicjum 
w Koszalinie. Podziękowa-
nia również dla Pana Marci-
na za bezpieczny transport 
pluszaków.

Zasztowt, dyrektor szkoły

ŚWIĘTA W SP POMIANOWO TUŻ, TUŻ… 

Coraz bliżej święta…, 
więc w Szkole Podstawowej 
w Pomianowie przyszedł 
czas na pieczenie świą-
tecznych pierników oraz 
wykonanie świątecznych 
stroików. W naszej szkole 
unosił się zapach przypraw 
korzennych i świerkowych 
gałązek. Uczniowie kla-
sy 1 zgodnie z tradycją, 
upiekli pyszne świątecz-
ne pierniczki,  uczestniczyli  
w wyrabianiu, wałkowaniu 
i wykrawaniu wybranych 
kształtów pierników. Na-
stępnie słodkie ciasteczka 
piekły się w kuchni szkol-
nej. Gdy pierniczki były już 
gotowe dzieci przystąpiły 

do ich dekorowania lu-
krem, pisakami i barwnymi 
posypkami. Zabawa była 
doskonała, a pierniczki wy-
szły przepiękne. Po udeko-
rowaniu dzieci miały okazję 
skosztować swojego dzieła 
i po kilka wzięły do domu. 
Pozostałe, pięknie udekoro-
wane pierniki będą czekały 
na Wigilię klasową. Nato-
miast  uczniowie kl. 4 - 7 
wykonali świąteczne stroiki 
według własnego pomysłu, 
które stanowią teraz piękną 
dekorację szkolnego kory-
tarza, a następnie trafią na 
wigilijne klasowe stoły.

Agnieszka Zasztowt  
- dyrektor szkoły

Z WIZYTĄ W NADLEŚNICTWIE

Dnia 7 listopada 2022r. 
uczniowie z klasy 1 i 2 Szko- 
ły Podstawowej w Pomia-
nowie pojechali na wyciecz- 
kę do Nadleśnictwa w Bia-
łogardzie, gdzie znajduje się 
Stacja Nasiennictwa Leśne- 
go oraz Wyłuszczarnia Na- 
sion. Pani Leśnik zapozna-
ła dzieci z etapami proce- 
su produkcji sadzonek oraz 
procesem przechowywania 
nasion. Dzieci zwiedziły 
różne pomieszczenia m.in. 

komory chłodnicze, oczysz-
czalnie, suszarnie, poznały 
zasady działania maszyn  
i urządzeń. Pobyt zakończył 
się ogniskiem, przy którym 
pieczone były kiełbaski. Dzie-
ci również kolorowały obraz- 
ki, rysowały kredą, grały  
w piłkę, budowały szałas. Na 
koniec od Pani Leśnik otrzy-
mały upominki za odgadnię-
tą zagadkę.

S.Lewkowicz  
– wychowawca kl. I

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ 
SPORTOWY W SP POMIANOWO
Tradycji stało się zadość 

- przykładem lat ubiegłych 
w dniu 6 grudnia, odbył 
się w Szkole Podstawowej,  
w Pomianowie „Mikołajko-
wy Turniej Sportowy”, na 
którym gośćmi byli ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej 
w Stanominie. W ramach 
rozgrywek odbyły się wyści-
gi rzędów, zespół taneczny 
SP Pomianowo zaprezen-

tował układ do świątecznej 
piosenki, wszystkie dzieci 
i małe, i duże, otrzymały 
słodki upominek. Podczas 
wspólnej rywalizacji poja-
wiło się wiele emocji, było 
dużo śmiechu i zabawy. Te-
raz czekamy na kolejny tur-
niej, który już za rok.

Małgorzata Gibalska   
- nauczyciel wychowania 

fizycznego
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ŚWIĘTO BIBLIOTEK 
SZKOLNYCH

26 października br. Szko-
ła Podstawowa im. Jana 
Brzechwy w Rogowie już 
po raz drugi włączyła się 
do międzynarodowej akcji 
Przerwa na czytanie – bicie 
rekordu w czytaniu na prze-
rwie. Wydarzenie to odbyło 
się w ramach Międzynaro-
dowego Miesiąca Bibliotek 
Szkolnych oraz kampanii 

społecznej Cała Polska czy-
ta dzieciom. Uczniowie mo-
gli w tym dniu skorzystać 
z przygotowanego przez 
bibliotekarzy kącika czytel-
niczego i spędzić przerwę 
z książką. Najstarsi ucznio-
wie – ósmoklasiści – w cza-
sie przerw czytali baśnie  
i wierszyki przedszkolakom 
i pierwszoklasistom.

WIZYTA 5 I 6 LATKÓW 
W BIBLIOTECE

4 października br., w bi-
bliotece w Stanominie, 
miało miejsce wyjątkowe 
wydarzenie, tak dla samej 
Pani bibliotekarki, jak i dla 
dzieci, które ją odwiedziły.  

Spotkanie to odbyło się 
pod hasłem: „Odwiedziny 
Pana Jeża”.

Pani Agnieszka -bibliote-
karka, na powitanie, prze-
czytała dzieciom wierszyk 

jesienny, w którym głów-
nym bohaterem był JEŻ. To 
zainspirowało wszystkich 
do wykonania zwierzątek  
z papieru oraz zabawy ru-
chowej nazwanej ”Jeżyko-
wy tor przeszkód”.  Wspa-
niałą zabawę zakończyła 
słodka niespodzianka.

Serdecznie dziękuję za 
wizytę i zapraszam na ko-
lejne. (AD/AK) 

WIZYTA PIERWSZOKLASISTÓW W GMINNEJ 
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W STANOMINIE

W dniu 8 listopada br. 
uczniowie klasy pierwszej 
SP w Stanominie wraz 
z opiekunami odwiedzi-
li Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną. Dla większości 
pierwszoklasistów była to 
zapewne pierwsza wizyta 
w bibliotece. Podczas spo-
tkania dzieci poznały zasa-
dy korzystania   z zasobów 
biblioteki, zachowania się 
w bibliotece oraz sposobem 
wypożyczania  i oddawania 
książek. Mieli okazję zoba-
czyć układ księgozbioru. 
Nabrali również przeświad-
czenia, że   biblioteka – to 
przyjazne miejsce, w któ-
rym są zawsze mile widzia-
ni, i w którym mogą liczyć 
na pomoc pani bibliotekar-

ki.
Czytanie listu, rysowanie 

ulubionej postaci bajkowej 
czy zabawa w quizy to za-
jęcia, które uatrakcyjniły 
pierwszoklasistom lekcję 
biblioteczną, a wykonane 
prace plastyczne można 
podziwiać na wystawce  
w bibliotece.

Mamy nadzieję, że od tej 
pory będą oni często od-
wiedzali bibliotekę i rozbu-
dzą w sobie potrzebę czyta- 
nia oraz poznawania no-
wych bohaterów książko-
wych.

Serdecznie dziękujemy za 
wizytę dzieciom i nauczy-
cielom, i życzymy wspania-
łych spotkań z książką i bi-
blioteką. (AD/AK)

SPOTKANIE Z AUTOREM FOTOGRAFII 
Uczniowie VI klasy Szkoły 

Podstawowej w Pomiano-
wie, spotkali się w miejsco-
wej filii bibliotecznej, z Pa-
nem Jackiem Smolińskim, 
autorem wystawy fotografii 
zatytułowanej „Przyroda 
naszego regionu” 

Spotkanie z autorem 
zdjęć niewątpliwie, będzie 
dla uczniów niezapomnia-
nym doświadczeniem. Mo-
gli bowiem dowiedzieć się 
w  jaki sposób najlepiej 
wykonywać zdjęcia na łonie 
natury oraz, że z pewnością 
są one dowodem pasji i nie-
ustannego poszukiwania 
piękna w przyrodzie.  Każda 
fotografia to osobna histo-
ria, o której autor bardzo 
ciekawie opowiadał, i na 
której można zobaczyć bo-
gactwo różnorodności przy-
rodniczej naszego regionu.

Jak zaczęła się ta pięk-
na pasja? Jak wykonuje się 
zdjęcia na łonie natury? Ile 
godzin spędza się w tere-
nie, na obserwacji, w trud-
nych warunkach? To tylko 
niektóre zagadnienia omó-
wione podczas spotkania 
z szóstoklasistami. Autor 
omówił szczegółowo różno-

rodne techniki fotograficz-
ne i podkreślił, że bardzo 
ważna  jest chęć ukazania 
piękna przyrody, roślin 

i zwierząt naszego regio-
nu. Wrażliwość oraz indywi-
dualne podejście każdego 
fotografującego, daje obraz 
emocji i często zupełnie 
innego spojrzenia na te 
same miejsca i otaczającą 
nas przyrodę. Istotna jest 
ta jedna, niepowtarzalna  
chwila, uchwycona i utrwa-
lona na zdjęciu. Pan Jacek 
Smoliński kilkakrotnie pod-
kreślił, że bardzo ważna  
w życiu każdego człowieka 
jest pasja i oddanie się jej 
całym sercem. Dodajmy, 
że fotografia to nie jedyna 
jego pasja, łączy ją z kaja-
karstwem i rzeźbiarstwem.

Uczniowie bardzo chętnie 
zadawali pytania dotyczące 
fotografowania oraz byli 
zdumieni ile wysiłku kosz-
tuje zrobienie takich ujęć. 

Z całą pewnością było to 
bardzo owocne spotkanie.

Wszystkich zaintereso-
wanych zapraszamy na 
kolejne, w dniu 19 grudnia 
br., w szkole podstawowej  
w Rogowie.(E.J-L)

„DARY JESIENI” W FILII  
BIBLIOTECZNEJ W ROGOWIE
Pierwszoklasiści ze Szko-

ły Podstawowej w Rogowie 
odwiedzili miejscową filię 
biblioteczną i wzięli udział 
w lekcji bibliotecznej po-
święconej darom jesieni.

Po wysłuchaniu wiersza 
autorstwa  Marii Konopnic-
kiej pt. „Jesienią” i zachęce-
ni zabawą słowną, ucznio-
wie wymieniali pierwsze 
oznaki jesieni, owoce zbie-
rane podczas tej pory roku 

oraz zwierzątka kojarzące 
się z nią.

Dzieci stworzyły ciekawą 
pracę plastyczną inspirowa-
ną wierszem – kosz wypeł-
niony owocami, który został 
wykorzystany jako dekora-
cja klasy.  

Serdeczne podziękowa- 
nia dla uczniów i nauczycie-
li za przybycie i miło spę-
dzony czas w naszej biblio-
tece.(MSz)

„KATARZYNA ADWENT 
ZACZYNA, A JĘDRZEJ 
JESZCZE MĘDRZEJ”

Nic tak słodko nie przy-
wodzi na myśl Bożego 
Narodzenia, jak wspólne 
pieczenie i dekorowanie 
pachnących pierników.

Dlatego 28 listopada 
br., nasi młodsi czytelni-
cy wspólnie z mamami 
i babciami, spotkali się  
w bibliotece w Stanominie, 
na warsztatach wypiekania 
pierników.

Dzieci miały dużo dobrej 
zabawy przy wałkowaniu  
i wycinaniu figur, a po upie-
czeniu pięknie je ozdobiły. 
Wypieków wystarczyło na 
wspólną degustację oraz na 
obdarowanie domowników. 
Zostawiły też kilka piernicz-
ków dla Mikołaja.

Podziękowania dla 
wszystkich uczestników. 

(BK)

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
Dzięki otrzymanej od Mi-

nistra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach re-
alizacji Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnic-
twa 2.0 na lata 2021-2025. 
- dotacji, Gminna Biblioteka 

Publiczna w Stanominie, 
dokonała zakupu nowości 
książkowych dla naszych 
dorosłych jak i młodszych 
czytelników. 

Kwota wsparcia wyniosła 
5.923,00 zł.

Celem programu jest roz-
wój ogólnokrajowej sieci 
bibliotecznej oraz wzboga-
cenie księgozbioru biblio-
tek publicznych, szkolnych 
i pedagogicznych tak, by 
stały się ośrodkami kultury 

i dostępu do wiedzy. 
Szczegółowa nazwa za-

dania w ramach dotacji 
brzmi: „Dofinansowania dla 
bibliotek publicznych na za-
kup nowości wydawniczych 
oraz usług zdalnego dostę-

pu do książek w formatach 
e-booków i/lub audiobo-
oków i/lub synchrobooków 
- Priorytet 1, Kierunek in-
terwencji 1.1. w ramach 
NPRCz 2.0.”

Zakupione książki uzu-

pełniły księgozbiór Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Sta-
nominie oraz jej filii.

Serdecznie zapraszamy 
do naszych placówek. 

(EJ-L)
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ALEKSANDER DONDERA I KAJA DRĘTKIEWICZ 
MISTRZAMI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W dniach 3-4 grudnia 
br. w stolicy naszego wo-
jewództwa - w Szczecinie, 
odbyły się Mistrzostwa  
i Puchar Zachodniopomor-
skiego Związku TańcaSpor-
towego, w ramach których 
wystartował mieszkaniec 
naszej gminy - Aleksander 
Dondera z Nosówka wraz 
ze swoją taneczną partner-
ką Kają Drętkiewicz z Mścic 
(gmina Będzino). 

Jest nam niezmiernie 
miło poinformować, że 
Aleksander (lat 12) i Kaja 
(lat 11) zostali MISTRZA-
MI WOJEWÓDZTWA ZA-
CHODNIOPOMORSKIEGO 
w kategorii Juniorzy młodsi 
w tańcach standardowych 
oraz tańcach latynoamery-
kańskich oraz zajęli 1 MIEJ-
SCE w obu stylach, w wal-
ce o Puchar województwa 
zachodniopomorskiego,  
w kategorii 12-13 D, awan-
sując tym samym do wyższej  
klasy tanecznej w tańcachla-
tynoamerykańskich - kla- 
sy C.

Na co dzień para repre-

zentuje Klub Tańca Spor-
towego King Dance w Ko-
szalinie i trenuje pod okiem 
wybitnych szkoleniowców. 
W tym roku Aleksander  
i Kaja brali udział również  
w Mistrzostwach Polski  
w Paterku, w tańcach stan- 
dardowych oraz tańcach la-
tynoamerykańskich, a nas- 
tępnie w Rumii w 10 tań-
cach, a także reprezentowa-
li Polskę na Międzynarodo-
wym Festiwalu Tańca Baltic 
Cup w Elblągu. 

Taniec towarzyski jest 
ich ogromną pasją, która 
pochłania ich każdy dzień.  
Z tańcem wiążą swoją dal-
szą przyszłość. 

Zapraszamy chętnych do 
współpracy, aby pomóc zre-
alizować ich marzenie.(KD)

GRATULUJEMY! To kolejni 
młodzi ludzie, z których, za-
pewne nie tylko rodzice ale 
i my – mieszkańcy gminy 
Białogard jesteśmy dumni.  

Gratulujemy zwycięzcom 
i ich opiekunom, i życzymy 
kolejnych sukcesów. (AK)

KOLEJNE TROFEA MŁODEJ MIESZKANKI NASZEJ GMINY 
ZUZANNA LACHS MISTRZYNIĄ EUROPY!!!!!

Zuzanna Lachs – kolejny 
już raz udowodniła, że jest 
wyjątkowa.

12 i 13 listopada br.  
w Gdańsku, uczestniczy-
ła w IX GRAND PRIX EU-
ROPEAN CHAMPIONSHIP  
gdzie w kategorii FITNESS 
SHOW do lat 14 wywalczyła 
Złoty medal zaś w kategorii 
FITNESS ACROBATIC do lat  
14, zajęła III miejsce (pierw-
szy strat Zuzi w tej katego-
rii).

Do zawodów Zuzan-
na była przygotowywana 
przez Panią Ewelinę Ni-
dzgorską ze Szkoły Tańca 
S-TEN w Darłowie oraz Pa-
nią Aleksandrę Kubińską  
w Białogardzie.
Serdecznie gratulujemy!!!!! 

(AK)


