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Szanowni Państwo,
oddajemy w Wasze ręce kolejny numer kwartalnika „Wieści z gminy Białogard”.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury i udanych wakacji, obfitujących w ciekawe wydarzenia i wspaniałe przygody.
													

Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Wychowawcy,
Pracownicy Szkół i Uczniowie
Z okazji zakończenia roku szkolnego, a jednocześnie
rozpoczęcia wyczekiwanego okresu, jakim są wakacje, życzę
wszystkim uczniom, by nadchodzący czas był wypełniony
radością i odpoczynkiem, a także szansą na realizację
zaplanowanych działań. Gratuluję Wam wiedzy i umiejętności,
które zdobyliście w mijającym roku szkolnym.
Życzenia wszystkiego, co najlepsze składam również
Nauczycielom, Wychowawcom, całemu Gronu Pedagogicznemu
i wszystkim Pracownikom szkół.
Rozpoczynające się wakacje, to okres zbierania sił i energii,
wszystkim życzę zdrowia, miłego i spokojnego oraz
bezpiecznego wypoczynku.
Jacek Smoliński
Wójt Gminy Białogard

WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM
DLA WÓJTA GMINY BIAŁOGARD ZA 2021 R.
1 lipca br. podczas LXIII Sesji
Rady Gminy, Wójt Gminy Białogard Jacek Smoliński jednogłośnie uzyskał wotum zaufania oraz
absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 2021.
Wotum zaufania – to podjęta
w specjalnym głosowaniu uchwała Rady Gminy, wyrażająca zaufanie do działalności wójta, aprobująca jego bieżącą działalność.
Podjęcie uchwały w tej sprawie,
poprzedziło omówienie przez
Wójta, Raportu o stanie gminy za
2021r.
Udzielenie absolutorium ozna-

cza stwierdzenie prawidłowości finansowego działania samorządu.
To akt aprobowania wykonania
budżetu, akt organu przedstawi-

cielskiego uznający, na podstawie sprawozdania, prawidłowość
działalności finansowej organu
wykonawczego. Absolutorium samorządowe jest instytucją służącą organowi stanowiącemu JST do
sprawowania kontroli wykonania
budżetu przez organ wykonawczy.
Tak więc po raz czwarty w obecnej kadencji, Wójt Gminy Jacek
Smoliński uzyskał absolutorium
oraz wotum zaufania, które udzieliła mu Rada Gminy Białogard.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów w realizacji i spełnianiu kolejnych wyzwań. (AK)
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Budowy 9 otwartych stref aktywności
Długo oczekiwana inwestycja w postaci „Budowy
9 otwartych stref aktywności” w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020
na terenie Gminy Białogard,
właśnie została ukończona. Po wielu perypetiach
związanych z pozyskaniem niezbędnych funduszy

w dniu 11 października
2021 została podpisana
umowa na dofinansowanie i rozpoczął się proces
jej realizacji. Należy nadmienić, że kwota otrzymanego dofinasowania przy

63,63% wsparciu wyniosła 290.920,00 zł. Pomimo
pierwotnych obaw, że szalejący wzrost cen nie pozwoli nam na znalezienie
Wykonawcy, który zmieści
się w oferowanej przez nas

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA - POMIANOWO 53/8

przed

po

po

przed

po

przed

po

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA - DĘBCZYNO

przed

DOKUMENTACJA
ZDJĘCIOWA
- ZAGÓRZE

po

po

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA - GRUSZEWO

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA - LASKI

przed

Wszystkie wykonane strefy wyglądają przepięknie.
Są funkcjonalne i wykonane z najwyższą staran-nością. Poniżej prezentujemy
parę z nich, przed realizacją
i po jej zakończeniu. (GW)

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA - POMIANOWO 196/69

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA - RARWINO

przed

cenie, udało się i po przeprowadzonej
procedurze
przetargowej wyłoniliśmy
wykonawcę firmę MAGIC
GARDEN Sp. z o.o.
Współpraca
z
firmą
układała się wzorcowo.

po

po
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BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
W STANOMINIE
Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez
mieszkańców Gminy Białogard, w dniu 10 marca
2022 roku Gmina Białogard
złożyła, za pośrednictwem
Stowarzyszenia LGD „Siła
w Grupie” wniosek o uzyskanie dotacji w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020, na zadanie pn: „Budowa boiska sportowego
w Stanominie”, które realizowane będzie przy Szkole
Podstawowej w Stanominie.
Celem projektu jest:
budowa,
przebudowa
i poprawa standardu infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej oraz związanej
z zachowaniem dziedzictwa kulturowego na terenie
LGD do 2023 r.
Projekt zakłada: utworzenie boiska o powierzchni 227,46 m2 wraz
z utwardzeniem powierzchni działki oraz montaż wy-

posażenia uzupełniającego (kosze do koszykówki,
słupki do siatkówki). Realizacja
przedsięwzięcia
przyczyni się do powstania
infrastruktury rekreacyjnej
ogólnodostępnej na obszarze LGD oraz do wykorzystania lokalnych zasobów
i walorów turystycznych.
Ponadto projekt poprzez
swoją
kompleksowość
umożliwi
wykorzystanie

GRANTY SOŁECKIE 2022

rozwiązań
sprzyjających
ochronie środowiska i klimatu.
Wniosek
rozpatrzony
został pozytywnie, a otrzymana kwota dofinasowania to 81.442,00 zł przy
63,63% wsparciu. Łączny
koszt inwestycji wyniesie
127.993,63 zł.
Planowany termin zakończenia zadania ustalono na
listopad 2022 roku. (GW)
Sołtysi z terenu Gminy
Białogard, podobnie jak
w latach poprzednich,
włączyli się w pozyskiwanie środków finansowych,
w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn.
„Granty Sołeckie 2022”.
W tym roku wysokość
jednego grantu wynosiła aż
15.000 zł.
Z naszej Gminy, spośród
33 sołectw, wnioski złożyły:

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
ZAGÓRZE, ZAGÓRZE-NASUTOWO ORAZ GRUSZEWO,
GRUSZEWO-ŁĘCZNO GMINA BIAŁOGARD”
Gmina Białogard otrzymała PROMESĘ z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI
ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR
01/2021/4311/PolskiLad
na realizację zadania pn:
„Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej Zagórze, Zagórze-Nasutowo oraz budowa

sieci kanalizacji sanitarnej
Gruszewo, Gruszewo-Łęczno gmina Białogard”.
Poziom
dofinansowania to 95% kosztów inwestycji. Kwota promesy:
3.020.186,73 zł.
W dniu 03 czerwca 2022
roku podpisano umowę
z Wykonawcą – Konsorcjum:
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PBI Spectrum s.c. Tomasz
Lisowski Łukasz Gmerek
i Eko-Armatura Complex-Lider Sławomir Linkiewicz.
Termin realizacji inwestycji określono na 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, to jest do 03 września
2023 roku. (GW)

Sołectwo Lulewice na zadanie pn. „Budowa siłowni
zewnętrznej w Laskach”;
Sołectwo Redlino na zadanie pn. „ Wiata spotkań”;
Sołectwo Rychówko na
zadanie pn. „ Ciepło i przyjemnie zakup i montaż
pieca CO w Sali wiejskiej
w Sińcach”;
Sołectwo Białogórzyno
na zadanie pn. „Boisko
w Białogórzynie miejscem
spotkań młodzieży”;

Sołectwo Byszyno na
zadanie „Razem z mieszkańcami polbruk na placu
zabaw”.
Uchwałą nr XXX/408/22
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia
27 czerwca 2022 roku dwa
nasze Sołectwa znalazły się
na liście laureatów, tj. Sołectwo Rychówko i Sołectwo Białogórzyno.
GRATULUJEMY!
(GW)

„PRZEBUDOWA DROGI Z MIEJSCOWOŚCI
PUSTKOWO DO MIEJSCOWOŚCI ŻELEŹNO,
GMINA BIAŁOGARD”
Gmina Białogard otrzymała informację o zakwalifikowaniu do dofinasowania
w ramach wniosku złożonego w dniu 04-02-2022 r. do
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja

2/2021/1328/PolskiLad na
zadanie: „Przebudowa drogi z miejscowości Pustkowo
do miejscowości Żeleźno,
gmina Białogard”. Wartość
Inwestycji 6.000.000,00 zł.
Udział własny: 5% tj.
300.000,00 zł.

Kwota dotacji 5.700.000 zł,
tj. 95% wartości inwestycji.
Realizacja w systemie: zaprojektuj i wybuduj.
Szacowana data realizacji
2023/2024 rok.
(GW)
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REKRUTACJA
DO ŻŁOBKA TRWA!

Drodzy Rodzice
Informujemy, że
e nadal trwa nabór dzieci
do naszego żło
obka 

Zapraszamy serdecznie
Żłobek Gminny w Kościernicy
„Przystanek Maluszka”
Kościernica 28
78-200 Białogard
tel. 720 820 940
e-mail: sekretariat@zlobek.gmina-bialogard.pl
Dokumenty do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Białogard w zakładce Żłobek

,,PRZYSTANEK MALUSZKA” ŻŁOBEK W KOŚCIERNICY
Dla przypomnienia to już
2 miesiące, jak rozpoczęła
się nasza przygoda z dziećmi w Żłobku Gminnym
w Kościernicy 28.
Żłobek powołany został
do sprawowania funkcji
opiekuńczej, wychowawczej
i edukacyjnej nad dziećmi
od ukończenia 20 tyg. życia
do lat 3. Naszym zadaniem
jest zapewnienie dzieciom
opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. To nowe,
kolorowe, ciekawe miejsce,
w którym dzieci czują się radośnie i bezpiecznie.
Placówka dysponuje 56
miejscami dla dzieci. Do
dyspozycji maluszków są
trzy duże, przestronne sale.
Obecnie funkcjonują dwie
grupy wiekowe: ,,Rybki’’
oraz ,,Myszki’’, w każdej grupie pracują wykwalifikowane opiekunki. Żłobek oferuje
nowoczesne wyposażenie
sal uwzględniając potrzeby
dzieci. Estetykę podnoszą
kolorowe kąciki zainteresowań dostosowane do wieku
dzieci. Uzupełnieniem tych
miejsc są różnorodne zabawki i akcesoria zapewniające zarówno prawidłowy
rozwój, jak i wesołą, przytul-

WAKACJE 2022
Tegoroczne
wakacje
zorganizowane będą pod
hasłem: „BEZPIECZNE WAKACJE - JAK MĄDRZE WYPOCZĄĆ?”
Świetlice wiejskie z terenu gminy Białogard
zapraszają w okresie wakacyjnym na różnorodne zajęcia edukacyjne,
sportowe i rekreacyjne.
Swoimi propozycjami pragniemy pokazać dzieciom
możliwość pożytecznego,
bezpiecznego, a przede
wszystkim wolnego od nałogów, spędzenia wolnego
czasu.
Zapraszamy do udziału
w wakacyjnych warsztatach techniczno-plastycznych, kulinarnych, grach
i zabawach ruchowych,
i edukacyjnych. A wszystko to z piękną pogodą,
w przyjaznej atmosferze
i bezpiecznym otoczeniu.
W okresie wakacyjnym
świetlice czynne będą:

Miejscowość
Żeleźno
Rarwino
Kościernica
Białogórzyno
Dębczyno
Byszyno
Redlino
Czarnowęsy
Dargikowo
Nasutowo
Rościno
Żelimucha
Nosówko
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Godziny otwarcia
Poniedziałek – piątek 12.00 – 16.00
Wtorek-sobota 14.00-18.00
Wtorek-piątek 15.00-19.00
Sobota 13.00-17.00
Poniedziałek – piątek 14.00-18.00
Poniedziałek – piątek 14.00-18.00
Poniedziałek – piątek 13.00-17.00
Wtorek- sobota 15.00-19.00
Poniedziałek – piątek 16.00-20.00
Poniedziałek – piątek15.30-19.30
Poniedziałek – piątek 15.00-21.00
Wtorek-sobota 15.00-19.00
Wtorek-sobota 14.00-18.00
Poniedziałek – piątek 14.00-18.00

ną atmosferę. Całe wyposażenie Żłobka jest opatrzone
niezbędnymi atestami. Dysponujemy wózkami czteroosobowymi, sześcioosobowymi dzięki którym nawet
najmłodsi milusińscy mogą
korzystać z codziennych
spacerów. Całość przyczynia
się do tego, że dziecko bardzo łatwo się u nas adaptuje
i przychodzi do nas z uśmiechem.
Proces adaptacji dzieci,
jak też rodziców/opiekunów
dzieci przebiega sprawnie
i prawidłowo. Dzieci przyzwyczajają się do opiekujących się nimi osób, rówieśników, całego otoczenia oraz
panujących w Żłobku reguł,
a przemiłe panie opiekunki
prowadzą ciekawe zajęcia
w formie zabaw, posługując
się różnymi metodami dydaktycznymi, wspierającymi
proces budowania poczucia
własnej wartości u dzieci,
proces
usamodzielniania
się dziecka, kształtowania
zdolności do empatii i umiejętności zachowań społecznych. Dzieci nasze potrafią
już spokojnie rozstać się
z rodzicami, przezwyciężać
lęk i obawy przed zmianą
środowiska,
uczestniczyć

w życiu grupy.
Placówka położona jest
w urokliwej i spokojnej scenerii, na obrzeżach miejscowości Kościernica, wśród
zieleni i lasów, zapewniamy
także odpowiednie miejsce
do zabaw na świeżym powietrzu oraz przystosowane
dla dzieci place zabaw.
Należy podkreślić, że
Żłobek znajduje się w niedalekiej odległości od Białogardu, bo zaledwie 5
kilometrów, jadąc piękną
wyremontowaną drogą bez
korków.
Rodzice dzieci do lat 3
mogą otrzymać dodatkowe
400 zł "na żłobek" miesięcznie. Dofinansowanie przeznaczone jest dla pociech
na, które nie przysługuje
rodzinny kapitał opiekuńczy. Nowe świadczenie nie
posiada kryterium dochodowego.
Dofinansowanie
w wysokości maksymalnie
400 zł miesięcznie przysługuje na dziecko, na które
rodzic, opiekun prawny lub
inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki
nad dzieckiem nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO), dziecko
pierwsze lub jedyne w ro-

dzinie, niezależnie od wieku,
pod warunkiem uczęszczania tego dziecka do żłobka,
klubu dziecięcego lub korzystania z opieki dziennego
opiekuna. Tak więc rodzicom pozostaje zapłacić tylko
stawkę za wyżywienie.
Rodzice/opiekunowie
mogą również korzystać
z pomocy w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO), które przysługuje
na drugie i kolejne dziecko
w rodzinie, o ile spełni ono
kryterium wieku - od ukończenia 12 do 35 miesiąca.
Pieniądze wypłacane są rodzicom i oni sami decydują
na co je przeznaczyć. Jeśli
rodzic/opiekun prawny chce
otrzymać dofinansowanie
musi złożyć wniosek do
ZUS. Cały proces odbywa się
w formie elektronicznej.
Zatem serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych,
a w szczególności rodziców
chcących wrócić na rynek
pracy. Informujemy, że Żłobek posiada jeszcze wolne
miejsca.
Kontakt w godzinach
pracy Żłobka,
tel. 720 820 940.
Dyrektor Żłobka
Mariola Giec

ZŁOTE GODY
W
minioną
sobotę
25 czerwca br., w niezwykle uroczystej oprawie,
małżeńska
para
z miejscowości Stanomino
w gminie Białogard, Państwo Krystyna i Kazimierz
Młynarkiewicz, świętowała
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Białogardzie, jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego.
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale
„Złote Gody” to jubileusz
niezwykły.
W tym wyjątkowym wydarzeniu Małżonkom towarzyszyła rodzina oraz
goście.
Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów,
podziękowania za godne
i długie pożycie małżeńskie,
za piękny przykład dla młodego pokolenia oraz aktu
dekoracji dokonał Wójt
Gminy Białogard Pan Jacek
Smoliński. Oprócz medali
Prezydenta RP „Za długoletnie pożycie małżeńskie”

został także wręczony pamiątkowy list gratulacyjny,
a uroczystą chwilę uczczono wznosząc toast lampką
szampana.
Jesteście Państwo przy-

kładem wierności dla innych małżonków i dowodem na to, że Medal trafił
w GODNE RĘCE.
GRATULUJEMY!

INFORMACJE
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WÓJT GMINY BIAŁOGARD
ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W KONKURSIE DOŻYNKOWYM

„ALE PASZTET”

„WYPIEK CHLEBA
WEDŁUG DAWNYCH
RECEPTUR”
NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 26 SIERPNIA 2022 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE
DOSTĘPNYM NA STRONIE
HTTPS://WWW.GMINA-BIALOGARD.PL/

KONKURS NA DYREKTORA
SZKOŁY ROZSTRZYGNIĘTY
27 czerwca br. przeprowadzone zostało postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Ryszarda
Kuleszy w Pomianowie.
Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy
Białogard dokonała wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, któ-

rym została Pani Agnieszka
Zasztowt zajmująca obecnie to stanowisko do dnia
31.08.2022 r.
Kandydat na dyrektora
szkoły zostanie powołany
na to stanowisko na 5-letnią kadencję zarządzeniem
Wójta Gminy Białogard.
Pani Agnieszce Zasztowt
już dziś gratulujemy! (AK)

MAMY NOWYCH
SOŁTYSÓW
W środę, 29 czerwca
br., w sołectwie Łęczno
oraz sołectwie Nasutowo
odbyły się wybory sołtysa. Decyzją mieszkańców
nowym sołtysem Łęczna
została Pani Ewa Wojda.
W sołectwie Nasutowo
mieszkańcy wybierali spo-

śród dwóch kandydatek.
Nową Panią Sołtys została
Aleksandra Burzyńska.
Obu Paniom serdecznie
gratulujemy i życzymy dużo
zdrowia, siły i pomysłów do
realizacji wielu przedsięwzięć na rzecz mieszkańców. (AM)

PODZIĘKOWANIE

Z okazji Święta Policji w imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy Białogard,
składam podziękowanie kierowane do Policjantów, Policjantek
oraz Pracowników Cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie,
za pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Białogard,
za wkład i wysiłek w zapewnienie poszanowania prawa i zwalczania przestępczości,
za współpracę, która jest nieodzownym elementem dla zapewnienia
ochrony społeczności lokalnej, a co za tym idzie gwarantem jej bezpieczeństwa.
Życzę satysfakcji z podejmowanych wyzwań i spełnienia na drodze zawodowej
oraz w życiu osobistym.
Z wyrazami szacunku
Jacek Smoliński
Wójt Gminy Białogard
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ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE GMINY BIAŁOGARD
ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
NA TERENIE GMINY BIAŁOGARD
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE
WRZUCAMY:
• czyste foliowe torebki, worki, folie
• kartoniki po mleku i sokach
• plastikowe nakrętki
• opakowania po produktach spożywczych
(jogurtach, śmietanie, margarynie)
• plastikowe butelki po napojach
• środkach czystości, kosmetykach,
olejach jadalnych
• czyste opakowania metalowe
• puszki metalowe po napojach, żywności
• zakrętki słoików
• folia aluminiowa

NIE WRZUCAMY!!!
• opakowań
po aerozolach
• opakowań
zabrudzonych
tłuszczem
• ubrań i opakowań
z tekstyliów
• pieluch, chusteczek,
ręczników
• jednorazowych

PAPIER
WRZUCAMY:
• opakowania z papieru i tektury
• makulaturę
• ulotki
• kartony
• zeszyty
• papier biurowy
• gazety

NIE WRZUCAMY !!!
• kartonów po mleku
i napojach
• tłustych opakowań
po pizzy
• brudnej lub mokrej
makulatury

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE GMINY BIAŁOGARD

BIOODPADY
NIE WRZUCAMY!!!
• zwierzęcych resztek
kuchennych
• skorupek od jajek
• odpadów
zmieszanych
• kości i odchodów
zwierzęcych
• drewna, popiołu,
żwiru, kamieni

WRZUCAMY:
• kuchenne resztki roślinne:
obierki, skórki warzyw i owoców
• resztki pochodzenia roślinnego
(np. fusy po kawie i herbacie)
• trawę, liście, drobne gałęzie

ODPADY BIODEGRADOWALNE MOGĄ BYĆ RÓWNIEŻ GROMADZONE W KOMPOSTOWNIKU!!
ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I LEKÓW NIE WOLNO WRZUCAĆ DO ŻADNEGO Z POJEMNIKÓW!!!

POZOSTAŁE ODPADY KOMUNALNE (ZMIESZANE)
WRZUCAMY
• zwierzęce odpady kuchenne:
resztki mięsa, kości, skóry
• skorupki od jajek
• pieluszki jednorazowe
• zanieczyszczony papier
• ceramika i tekstylia
• odchody zwierzęce
• popiół (zimny)
• zwykłe żarówki żarnikowe

NIE WRZUCAMY!!!
• baterii
• pozostałych
żarówek
i świetlówek
• farb i resztek
lakierów
• zużytego sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego

SELEKTYWNIE ZBIERANE ODPADY KOMUNALNE
Mieszkańcy Gminy Białogard mogą dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się w Białogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1,
w środy w godzinach 8:00- 14:00 oraz w soboty w godzinach 10:00- 14:00.

SZKŁO
WRZUCAMY:
• puste szklane butelki po napojach
i żywności, bez nakrętek
i reklamówek
• puste szklane słoiki
• puste szklane butelki
po kosmetykach (jeżeli nie są
wykonane z trwale połączonych
kilku surowców)

NIE WRZUCAMY!!!
• szkła okiennego
• porcelany, ceramiki,
kryształów,
żyrandoli
• żarówek, lamp,
reflektorów
• zastawy stołowej
• luster, szyb
samochodowych

ODPADY OPAKOWANIOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA POWINNY
BYĆ OCZYSZCZONE Z ZAWARTOŚCI, ALE ICH MYCIE NIE JEST WYMAGANE

INFOMACJA O PRAWIDŁOWEJ
SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Zgodnie z Uchwałą Nr
XXII/156/2020 Rady Gminy Białogard z dnia 2 lipca
2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy
Białogard,
właściciel nieruchomości ma obowiązek
wyposażenia nieruchomości
w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie
tych pojemników lub worków w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym
i technicznym. Do selektyw-

nego gromadzenia odpadów
należy stosować następujące
pojemniki lub worki:
• żółte – oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na odpady
z tworzyw sztucznych
i odpady metale,
• zielone – oznaczone napisem „Szkło” z przeznaczeniem na odpady ze szkła
i odpady opakowaniowe
ze szkła,
• niebieski - oznaczone napisem „Papier” z przezna-

czeniem na odpady z papieru,
• brązowe – oznaczone napisem „Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające
biodegradacji,
• czarne – oznaczone napisem „Odpady zmieszane”
z przeznaczeniem na odpady pozostałe po segregacji.
Powyżej
zamieszczamy
ulotkę informacyjną na temat zasad segregacji odpadów na terenie Gminy Białogard.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Odbiór odpadów w systemie objazdowymna indywidualne, przekazane z siedmiodniowym
wyprzedzeniem zgłoszenie, jednak nie częściej niż raz w roku, w terminie określonym
w harmonogramie.Odpady wielkogabarytowe i opony można również przekazywać do PSZOK
w środy w godzinach 8:00- 18:00 oraz w soboty w godzinach 10:00- 14:00.

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE
Na indywidualne zgłoszenie, jednak nie częściej niż raz w roku (limit 500kg)

ODPADY NIEBEZPIECZNE
Są zbierane raz na kwartał (po indywidualnym zgłoszeniu potrzeby ich przekazania).
Odpady niebezpieczne można również przekazywać do PSZOK

KIEDY SKŁADAMY DEKLARACJĘ
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI?
W terminie 14 dni od dnia
zamieszkania pierwszego
mieszkańca na danej nieruchomości albo w lokalu
w budynku wielolokalowym lub wytworzenia na
danej nieruchomości lub
w danym lokalu odpadów
komunalnych (np. nowy budynek, nabycie nieruchomości).
W przypadku zmiany
danych będących podstawą ustalenia wysokości

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej
w deklaracji ilości odpadów
komunalnych powstających
na danej nieruchomości,
właściciel nieruchomości
jest obowiązany złożyć
nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana
(np. wyjazd/powrót mieszkańca, urodzenie dziecka,

zmiana miejsca zamieszkania, sprzedaż nieruchomości).
W przypadku śmierci osoby zamieszkującej na danej
nieruchomości, właściciel
może złożyć nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu
opłaty za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
w terminie do 6 miesięcy
od dnia tego zdarzenia.
(SL)

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy
lub Sekretarz Gminy
czwartek w godz. 14:00 - 15:15
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.

INFORMACJE
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USŁUGI BEZ BARIER
Gmina Białogard od paru
lat dynamicznie się rozwija. Realizowanych jest
wiele inwestycji, na które pozyskiwane są środki
zewnętrzne. Są to głównie drogi, place zabaw czy
infrastruktura
sportowa.
Nie zapominamy jednak
o mieszkańcach, którym
nasza troska i pomoc jest
szczególnie potrzebna. Wychodząc naprzeciw tym
osobom, Gmina Białogard
w dniu dzisiejszym (6 kwietnia 2022r.) złożyła wniosek
o dofinansowanie realizacji
zadań służących zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami,
w ramach projektu dla podmiotów publicznych „Dostępny samorząd – granty”.
Konkurs został ogłoszony
przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach

Działania 2.18 Wysokiej
jakości usługi administracyjne, na podstawie umowy nr POWR.02.18.00-000003/21 z dnia 8 września
2021 r.
Celem projektu grantowego jest poprawa dostępności
świadczonych
przez podmiot publiczny,
czyli m.in. Urząd Gminy

Białogard, usług w zakresie obsługi interesantów.
Realizacja przedsięwzięcia
grantowego przyczyni się
do podniesienia poziomu
w zakresie spełniania wymogów dostępności określonych w obowiązujących
przepisach, w szczególności
dostępności architektonicznej i informacyjno-komu-

GOPS INFORMUJE
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń
rodzinnych na nowy okres
zasiłkowy są przyjmowane
od dnia 1 sierpnia danego
roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca
danego roku.
W przypadku gdy osoba
ubiegająca się o świadczenia
rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych oraz wypłata
przysługujących świadczeń
następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba
ubiegająca się o świadczenia
rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do
dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych oraz wypłata
przysługujących świadczeń
następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku gdy osoba
ubiegająca się o świadczenia
rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia
danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
oraz wypłata przysługują-

cych świadczeń następuje
do ostatniego dnia lutego
następnego roku.
Wnioski o ustalenie prawa
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku
wniosków składanych drogą
elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.
W przypadku gdy osoba
ubiegająca się o świadczenia
z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz
z dokumentami do dnia 31
sierpnia, ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata
świadczeń przysługujących
za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba
ubiegająca się o świadczenia
na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami
w okresie od dnia 1 września
do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata
przysługujących świadczeń
z funduszu alimentacyjnego
następuje do dnia 30 listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba
ubiegająca się o świadczenia

na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami
w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października
danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31
grudnia tego roku.
W przypadku gdy osoba
ubiegająca się o świadczenia
na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami
w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata
przysługujących świadczeń
z funduszu alimentacyjnego
następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
W przypadku gdy osoba
ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia
1 grudnia danego roku do
dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata
przysługujących świadczeń
z funduszu alimentacyjnego
następuje do ostatniego dnia
lutego następnego roku.

nikacyjnej, przy wsparciu
doświadczonych w tym zakresie specjalistów. Zapewnianie dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami ma na celu usuwanie
barier i zapobieganie ich
powstawaniu. Barierę stanowi „każda przeszkoda
lub ograniczenie architektoniczne, cyfrowe lub informacyjno-komunikacyjne, które uniemożliwia lub
utrudnia osobom ze szczególnymi potrzebami udział
w różnych sferach życia na
zasadzie równości z innymi
osobami. Ponieważ osoby
ze szczególnymi potrzebami
to nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale również
osoby starsze, dzieci, kobiety w ciąży, osoby z czasową niepełnosprawnością,
w uproszczeniu można
powiedzieć, że barierą jest
każda przeszkoda, która

komukolwiek przynajmniej
utrudnia korzystanie z budynku lub usług podmiotu
publicznego.
Realizowane
przedsięwzięcie grantowe wpłynie
na poprawę dostępności
usług dla osób o różnorodnych potrzebach i rodzajach
niepełnosprawności.
Wnioskowana kwota dotacji
wynosi 98.835,00 zł przy
100% dofinasowaniu. W ramach projektu w budynku
Urzędu Gminy Białogard
zaplanowane zostało: wykonanie wypukłych ścieżek
dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, zakup
i montaż tablic przydrzwiowych i nawigacyjnych, zakup krzeseł do ewakuacji,
zakup i montaż uchwytów
na kule, stworzenie i wyposażenie miejsca wyciszenia,
nagranie i publikację filmu
w języku migowym na te-

mat funkcjonowania urzędu, przygotowanie druków
łatwych do odczytania przez
osoby niedowidzące, zakup
i montaż planów tyflograficznych, zakup i montaż
pętli indukcyjnych, zakup
i montaż instalacji alarmowej dźwiękowej i świetlnej,
instalacja
wideotłumacza
PJM, usługi doradcze.
Wniosek jest pierwszym
krokiem do poprawy architektonicznej
budynku
użyteczności publicznej i jakości świadczonych usług.
W przyszłości, sukcesywnie
podejmowane będą kolejne
działania, które w dłuższej
perspektywie mają stworzyć „Gminę bez barier”.
(GW/AK)ertowego.
Więcej informacji można
uzyskać dzwoniąc na nr tel.
94 311 02 05 w godzinach
pracy Urzędu Gminy Białogard. (ZP)

REAKCJA NFOŚIGW
NA SYTUACJĘ ŚWIATOWĄ
Zmiany w programie
„Czyste Powietrze”.
Dzięki
programowi „Czyste Powietrze”,
właściciele domów jednorodzinnych
mają
możliwość
otrzymania
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, dotacji na wymianę starych
pieców oraz kompleksową termomodernizację
budynków mieszkalnych.
Zmieniające się warunki geopolityczne i rynkowe spowodowały iż,
jego twórcy zamierzają
wprowadzić w drugiej
połowie bieżącego roku
korzystne zmiany dla potencjalnych beneficjentów programu. Od czasu
uruchomienia programu
„Czyste Powietrze”, czyli od września 2018 r.
podlega on stałemu monitorowaniu i ewaluacji,
czego efektem są systematyczne zmiany i ulepszenia. Mają one na celu
uproszczenie składania
wniosków i stworzenie
jak najkorzystniejszych
warunków dla potencjalnych beneficjentów programu.

W
bieżącym
roku,
z uwagi na dynamiczną sytuację na świecie,
zmieniające się warunki
geopolityczne, sytuację
rynkową, wzrost cen
energii i materiałów, resort klimatu i środowiska
prowadzi zaawansowane
prace nad wprowadzeniem kolejnych zmian
w programie.
Mają one zachęcić
osoby
zainteresowane
do ubiegania się o dofinansowanie
inwestycji
proekologicznych swoich
domów. Tak poważne
zmiany wymagają wielu
uzgodnień ze wszystkimi
interesariuszami,
między innymi wojewódzkimi funduszami ochrony
środowiska i gospodarki
wodnej, czy bankami.
Oprócz tego NFOŚiGW
planuje wdrożyć na początku drugiej połowy
tego roku nowy program
„Moje Ciepło”, skierowany do właścicieli domów
wielorodzinnych,
bazujący na zebranych
doświadczeniach z pilotaży, które w ubiegłym
roku prowadzone były
w województwie zachod-

niopomorskim, dolnośląskim i śląskim.
Obecnie
w
programie „Czyste Powietrze”
można otrzymać dotacje
na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację
domu w wysokości: do 30
000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 37 000 zł dla poziomu podwyższonego oraz
69 000 zł dla najwyższego
poziomu. Dofinansowanie
obejmuje wymianę starych
pieców na paliwo stałe na
nowoczesne źródła ciepła zgodne najwyższymi
normami, a także termomodernizację
budynku, w tym jego ocieplenie oraz wymianę drzwi
i okien.
Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Czyste Powietrze
zapraszamy
wszystkie
zainteresowane
osoby
do punktu konsultacyjno-informacyjnego,
który działa w Urzędzie
Gminy Białogard od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00
do 15.00 lub dzwoniąc
pod
nr
telefonu
94 312 11 62.
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UWAGA SPRZEDAWCY NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH!
Wójt Gminy Białogard
przypomina o obowiązku
uiszczenia III raty z tytułu opłaty za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych do
dnia 30.09.2022r. Poniżej
podajemy Państwu nr konta, na który należy uiścić
opłaty zgodne z posiadanymi przez Państwa zezwoleniami: 02 8562 0007 0000
0677 2000 0430
W tytule opłaty należy
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 powyżej 18%.
Prosimy o zachowanie
potwierdzenia dokonanej
opłaty.
Informujemy również, iż
w Gminie Białogard wydanych jest 18 zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5%, 16 zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18%
oraz 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
powyżej 18%. Jest to zgodne
z Uchwałą Nr LI/317/2018
Rady Gminy Białogard z dnia
30 maja 2018r. w sprawie
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie
Gminy Białogard oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Białogard miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. (AM)

UWAGA PODATNICY
W terminie od 1 sierpnia
2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
można złożyć odpowiedni
wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz
z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego
w okresie od 1 lutego 2022

r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku
akcyzowego określonego na
2022 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:
110,00 zł x ilość ha użytków rolnych
oraz 40,00 zł x średnia
roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
DROGOWEGO

Dwie reprezentacje Szkoły Podstawowej w Pomianowie - grupa młodsza
w składzie: Gaja Kupis,
Paulina Gliszczyńska, Eryk
Wójcik i Jakub Zawadzki
oraz grupa starsza w składzie: Klaudia Rak, Tomasz
Majewski i Hubert Rożek,
nie mieli sobie równych
podczas powiatowych eliminacji
Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogo-

wego zdobywając I miejsca
i awans do eliminacji wojewódzkich.
W
eliminacjach
wojewódzkich
konkurencja była niezwykle silna
i pomimo, iż drużyny SP
Pomianowo nie zdołały wywalczyć wysokich lokat, jesteśmy dumni z ich występu oraz wyciągamy wnioski
na przyszłość.
Agnieszka Zasztowt
– Dyrektor Szkoły

Pieniądze wypłacane będą
w terminie od 1 do 31 października 2022 r. przelewem
na rachunek bankowy podany we wniosku.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1 zł na 1
litr oleju napędowego.

NIEPOWTARZALNE SMAKI
11 czerwca br. - trzy Koła
Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Białogard - KGW
„Pomorzanki” z Podwilcza,
KGW z Łęczna oraz KGW
„Nad Parsętą” z Rościna,
wzięły udział w konkursie
kulinarnym pn. «Rozsmakowani w Powiecie Białogardzkim”.
Przygotowano przepyszne potrawy konkursowe
składające się z dania
obiadowego oraz deseru.
Jury oceniało te wyjątkowe
specjały.
Drugie miejsce w konkursie przypadło KGW
Łęczno. Pozostałe koła:
KGW „Nad Parsętą” z Rościna i KGW „Pomorzanki” z Podwilcza znalazły się
w prawdzie poza podium,
jednak wszyscy doskonale
wiemy i znamy smaki dań
przygotowywanych przez
Panie, członkinie kół z terenu gminy Białogard. PALCE LIZAĆ!
Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów w podejmowanych działaniach.
(AS/AK)

WYJĄTKOWE
PRZEDSTAWICIELKI
MŁODEGO POKOLENIA
Początek sesji lipcowej
Rady Gminy Białogard rozpoczął się uroczystym wręczeniem nagród Wójta Gminy za wybitne osiągnięcia
sportowe oraz reprezentowanie naszej gminy na arenach sportowych regionu,
kraju i Europy.
Wyróżnienie otrzymały
trzy młode kobietki.
Zuzanna Lachs z Pomianowa za I miejsce w Mistrzostwach Europy European Championship Fitness
Competition WDA – fitness
gimnastyczny
Lena Przydanek z Pomianowa za III miejsce
w Ogólnopolskich zawodach Pomerania Dance Cup
w kategorii Hip Hop Solo
2009 do 2011 klasa C
Emilia Madajczyk z Pękanina za I miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych w Zapasach
Gratulujemy zarówno nagrodzonym jak i ich rodzicom.
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Życzymy dalszych sukcesów i nieustającego ducha
walki. Jesteście inspiracją
dla wielu młodych ludzi,
a Wasza wytrwałość i pasja
są godne podziwu. (AK)

SPORTOWA POSTAWA
UCZNIA SP POMIANOWO
DOSTRZEŻONA PRZEZ WÓJTA
GMINY BIAŁOGARD

Wójt Gminy Białogard
- Pan Jacek Smoliński podczas sportowych potyczek
zorganizowanych z okazji
Dnia Dziecka w Nosówku
zauważył wysokie umiejętności piłkarskie oraz godną naśladowania sportową
postawę fair play ucznia
SP Pomianowo - Gabriela
Szczepańskiego, obok któ-

rych nie można przejść obojętnie. Dlatego też, Wójt
osobiście odwiedził młodego człowieka w szkole
i wręczył mu drobny upominek. Mina Gabriela bezcenna. Dziękujemy w imieniu
Gabriela.
Agnieszka Zasztowt
- Dyrektor Szkoły

SZKOŁY
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ROCZNICA UCHWALENIA
KONSTYTUCJI 3 MAJA
W SP POMIANOWO

Dnia 6 maja 2022 roku
Szkoła Podstawowa w Pomianowie
uczciła
231
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Tym razem
uczniowie połączyli sport
i wiedzę. Klasy I-III wzięły udział w biegu z flagą,
natomiast chętne osoby
z klas starszych uczestniczyły w biegu konstytucyjnym. Zwycięzcy biegu na
pamiątkę otrzymali okolicznościowe medale. Ponadto uczniowie klas V-VIII
sprawdzili swoją znajomość

zasad ortograficznych pisząc szkolne dyktando
związane z okolicznościami
uchwalenia Konstytucji 3
maja. W kategorii klas V-VI
dyktando najlepiej napisał
Arkadiusz Zacharek z klasy
V, w klasach VII-VIII na podium stanęły dwie uczennice z klasy VIIIa: Otylia Partyka i Katarzyna Medwid.
Gratulujemy!!!
Barbara Rój,
Ewa Wysocka - Bartniczuk,
Małgorzata Gibalska

WYCIECZKI UCZNIÓW
SP POMIANOWO
W końcu nadszedł czas
wycieczek!
Zarówno uczniowie, jak
i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Pomianowie odetchnęli z ulgą, gdy zakończyła się pandemia, a co za
tym idzie pojawiła się możliwość organizacji wycieczek i wyjazdów szkolnych.

• Al. Pako w Charzynie –
klasa III – IV
• kręgielni w Koszalinie –
kl. VII – VIII,
• basen miejski w Białogardzie – kl. III i V.
W ramach programu „Poznaj Polskę” zorganizowaliśmy, w 80% dofinansowane
z Ministerstwa Edukacji Na-

Koniec roku szkolnego
dla uczniów SP POMIANOWO był bardzo bogaty
w różnego rodzaju wyjazdy.
Uczniowie wyjeżdżali do:
• Zagrody Wiejskiej w Drzewianach – klasa I – II

rodowej, wycieczki:
• Gryfice, Kołobrzeg – kl. II
– III
• Trójmiasto – wycieczka
trzydniowa – kl. IV – VIII.
Agnieszka Zasztowt
– Dyrektor Szkoły.

PLAC ZABAW PRZY
SP POMIANOWO
W końcu się udało!!! Po
trzech latach od zmiany siedziby Szkoły Podstawowej
na Pomianowo, powstał
przy szkole plac zabaw dla
dzieci młodszych. Jest to
inwestycja dofinansowana
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
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PTAKI, PTASZKI
I PTASZĘTA POLNE

Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego.
Mamy nadzieję, że plac
w dobrej kondycji będzie
długo służył uczniom szkoły
i mieszkańcom.
Agnieszka Zasztowt
– Dyrektor Szkoły

„PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE” to konkurs
recytatorski z bardzo długimi tradycjami. Lena Gruszczyńska, uczennica klasy
III Szkoły Podstawowej
im. ppor. Ryszarda Kuleszy
w Pomianowie, po przejściu szczebla szkolnego,
gminnego i powiatowego,
reprezentowała powiat bia-

łogardzki w etapie wojewódzkim konkursu. I choć
nie udało się zająć miejsca
w ścisłej czołówce, to samo
uczestnictwo w etapie wojewódzkim już jest znaczące. Lenie gratulujemy
i w przyszłym roku będziemy trzymać kciuki.
Agnieszka Zasztowt
– dyrektor szkoły.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W SP POMIANOWO
24 czerwca 2022r. o godzinie 8.00 w sali gimnastycznej
SP Pomianowo spotkali się
uczniowie wraz z rodzicami,
rodzeństwem,
dziadkami,
aby wspólnie z gronem pedagogicznych i pracownikami
Szkoły oraz Wójtem Gminy
Białogard, Jackiem Smolińskim, uroczyście zakończyć
rok szkolny 2021/2022, pożegnać Absolwentów i przywitać upragnione wakacje.
Dyrektor szkoły – Agnieszka Zasztowt, krótko podsumowała mijający rok szkolny, w którym to do szkoły
uczęszczało 176 uczniów
i 32 dzieci do oddziałów
przedszkolnych. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 20 osób, a średnia
ocen wyniosła 3,82. W rankingu średnich ocen klas,
najwyższą średnią uzyskała
klasa VIIIa – 4,08, wyprzedzając o jedną setną klasę
V. I tym samym, klasa V
musiała pożegnać przynajmniej na pół roku Przechodni Puchar Dyrektora Szkoły,
który będzie cieszył oko
Wychowawczyni klasy VIIIa.
Najwyższą średnią w szkole, w tym roku szkolnym
uzyskali Nikola Stasińska
i Hubert Rożek oboje z klasy VIIIa, ich średnia wyniosła 5,39. Doceniła ten fakt
Pani dyrektor wręczając

Nikoli i Hubertowi Nagrodę
Dyrektora Szkoły oraz Akt
Nadania Godności Najlepszego Absolwenta, jednocześnie gratulując rodzicom
wzorowego
wychowania
dzieci. Za wielokrotne reprezentowanie szkoły na
arenach sportowych i nie
tylko, biorąc pod uwagę
cały okres nauki w Szkole
Podstawowej w Pomianowie wśród uczniów klas
VIII, dyrektor szkoły wyróżniła Huberta Rożka, Jakuba
Lewandowskiego, Olgierda
Popielarskiego i Wojciecha
Górkę, wręczając chłopcom
pamiątkowe statuetki.
Dyrektor szkoły podkreśliła również reprezentowanie
Szkoły Podstawowej w Pomianowie w różnych konkursach wiedzy, plastycznych,
recytatorskich, sportowych,
wymieniając ważniejsze tegoroczne osiągnięcia:
• dwie uczennice kl. VIIIa
zostały finalistkami etapu Wojewódzkiego Konkursów przedmiotowych
organizowanych
przez
Kuratorium
Oświaty
w Szczecinie – Zofia Bederska konkursu języka
niemieckiego i Ewa Kopak
konkursu historycznego,
• uczennica kl. III Lena
Gruszczyńska dotarła do
Wojewódzkiego
Finału

Konkursu Recytatorskiego
„Ptaki, ptaszki i ptaszęta
polne”,
• uczniowie Gaja Kupis
z kl. V, Paulina Gliszczyńska, Eryk Wójcik i Jakub
Zawadzki wszyscy z kl.
IV, Klaudia Rak i Tomasz
Majewski, z kl. VIIa, oraz
Hubert Rożek z kl. VIIIa,
zostali finalistami Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
• uczennica kl. VIIIa Angelika Jakubczyk zdobyła II
miejsce w Mistrzostwach
Powiatu Białogardzkiego
w Tenisie Stołowym, natomiast Marcelina Perkowska
z kl. VIIa miejsce II i Julia
Sawosz z kl. IV miejsce III.
Chwilę przed tym jak
uczniowie klasy VIII mieli
zostać Absolwentami szkoły, dyrektor poinformowała,
że nie tylko oni kończą szkołę i opuszczają jej mury – po
35 latach zmagań w szkole
Pani Barbara Stasiak prze-

szła na emeryturę. Dyrektor
wraz z Wójtem oraz przedstawiciele uczniów podziękowali Pani Barbarze za
trud, wysiłek, wytrwałość
i cierpliwość oraz życzyli
uśmiechu na twarzy, odpoczynku w zaciszu domowym
i możliwości spełniania marzeń, na które dotychczas
nie było czasu.
Na koniec Pani dyrektor
serdecznie
podziękowała
kadrze pedagogicznej i pracownikom szkoły za trud
i wysiłek oraz zaangażowanie w kształcenie i wychowanie dzieci. Rodzicom
życzyła dużo radości i zadowolenia ze swoich pociech,
a jednocześnie podziękowała wszystkim, którzy angażowali się w działalność na
rzecz szkoły. Dzieciom życzyła dużo słońca i uśmiechu
oraz wspaniałego wypoczynku prosząc o rozwagę podczas zabaw i kąpieli.
Ewa Wysocka
– Bartniczuk – opiekun SU
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CENTRUM NAUKI KOPERNIK
Nauka dla Ciebie - to konkurs organizowany przez
Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie, składający
się z trzech etapów.
Po pierwszym etapie
Szkoła Podstawowa w Rogowie znalazła się w grupie 12 szkół (na 60 zgłoszeń z całej Polski), które
pojechały do Warszawy
na dwudniowe warsztaty
z tworzenia pomocy naukowych. Nasz pomysł zajął 7
miejsce.

9 czerwca 2022 roku
w Szkole Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Rogowie odbył się festyn
rodzinny „Zdrowo i sportowo”, podczas którego
uczniowie mogli uczestniczyć w warsztatach zorganizowanych przez Nadleśnictwo Białogard oraz
Grupę Poszukiwawczo-Ratownicza WOPR Powiatu
Białogardzkiego. Dodatkowo wzięli udział w zawodach sportowych i wspólnych zabawach na dmuchańcach.

Na zdjęciu uczniowie klasy V oraz pracownicy Nadleśnictwa Białogard

ODWIEDZINY
W OSP ROGOWO

22 kwietnia klasa I ze
Szkoły Podstawowej w Rogowie odwiedziła Ochotniczą Straż Pożarną w Rogowie. Uczniowie mieli

DZIEŃ EUROPY
9 maja obchodzimy Dzień
Europy. Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej
w Rogowie aktywnie włączyli się w świętowanie
tego dnia. Każda klasa przygotowała stoisko prezentujące jeden z europejskich
krajów.
Zaprezentowała
najważniejsze informacje
o danym państwie, ciekawostki, a także charakterystyczne potrawy. Wszystkie
klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy za swoje zaangażowanie w obchody Dnia
Europy w naszej szkole.

FESTYN RODZINNY
– ZDROWO I SPORTOWO

okazję zapoznać się z wyposażeniem wozu strażackiego
oraz specyfiką zawodu strażaka. Na koniec nie zabrakło
słodkiego poczęstunku.

Na zdjęciu uczniowie klasy I podczas Dnia Europy

MISTRZ ORTOGRAFII I INTERPUNKCJI
31 maja w Szkole Podstawowej w Rogowie odbył się szkolny konkurs ortograficzno-interpunkcyjny
dla klas IV-VIII, w którym
zmierzyło się 11 uczennic. Uczestniczki konkursu
musiały wykazać się znajomością reguł pisowni,
umiejętnością
poprawnego pisania ze słuchu
oraz stosowania znaków
interpunkcyjnych.
Tytuł
„Mistrza ortografii i interpunkcji” zdobyła Katarzyna Chlebicka z klasy piątej.
II miejsce zajęły ex aequo
siódmoklasistki: Domini-

POWIATOWY KONKURS
„POTYCZKI FIZYCZNO-MATEMATYCZNE”

Dnia 31 maja 2022 roku
odbył się Powiatowy Konkurs pod nazwą „Potyczki
Fizyczno – Matematyczne”
organizowany przez Szkołę
Podstawową nr 5 im. Wł.
Broniewskiego w Biało-
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gardzie. Drużyna ze Szkoły
Podstawowej w Rogowie,
w składzie Nadia Kopeć, Adrian Kościowski i Francesco
Leorato zajęła II miejsce.
Gratulujemy
drużynie
z klasy VIII !

ka Marunowska i Karolina Włodarczyk. Laureatki

otrzymały nagrody książkowe.

WYCIECZKA SZKOLNA
DO ŚWIDWINA

W dniu 14 czerwca 2022
r. uczniowie klas III-VIII ze
Szkoły Podstawowej w Rogowie mieli okazję zwiedzić Zamek w Świdwinie
oraz Centrum Nauki Cordis. Wycieczka była krótka,
ale zaciekawienie ogromne.
Kiedy połowa grupy walczyła z lękiem wysokości czy

klaustrofobią idąc dzielnie
z całą grupa i odkrywając historie zamku, w tym
samym czasie pozostali
odkrywali w interaktywny
sposób ciekawostki biologii
i fizyki.
Na zdjęciu uczniowie klasy IV i V.
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SPRZĄTAMY DLA POLSKI

WIECZOREK
POŻEGNALNY KLASY VIII

ZAKOŃCZENIE ROKU
SZKOLNEGO 2021/2022
24 czerwca w Szkole
Podstawowej w Rogowie
odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego
2021/2022 oraz pożegnanie absolwentów – uczniów
klas ósmych
Pani Dyrektor wraz z wychowawcami wręczyła najlepszym uczniom, nagrody

W 22 kwietnia uczniowie
Szkoły Podstawowej w Rogowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji #SprzątamyDlaPolski .
Wszystkie klasy posprzątały wyznaczony teren, a po
pracy, w nagrodę, każdy
mógł odpocząć przy ogni-

sku. Bardzo dziękujemy
panu Zenonowi Chodzyńskiemu sołtysowi sołectwa
Rogowa, za przygotowanie
ogniska i ufundowanie poczęstunku.
Na zdjęciu uczniowie klasy V podczas akcji sprzątania.

ŚWIATOWY DZIEŃ
KOSTKI RUBIKA
Kostka Rubika to popularna układanka logiczna, która ma swoją rzeszę
fanów również w Szkole
Podstawowej w Rogowie.
W dniu 26 kwietnia odbył

się konkurs na najszybsze
ułożenie kostki. Szkolnym
mistrzem został Dominik
Dzięcioł z kl. IV. Dominikowi udało się ułożyć kostkę
w 53 sekundy. Gratulujemy

ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE POD
CHMURKĄ W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W ROGOWIE

11 maja uczniowie klasy
V i VI wraz z wychowawcami skorzystali z zaproszenia pani Moniki Szafran z Gminnej Biblioteki
Publicznej i wzięli udział
w zajęciach bibliotecznych.
Warsztaty odbyły się w ra-

mach tegorocznych obchodów Tygodnia Bibliotek pod
hasłem „Biblioteka – świat
w jednym miejscu”.
Na zdjęciu uczniowie
klasy V podczas zajęć bibliotecznych na świeżym
powietrzu.

10 czerwca 2022 w Szkole Podstawowej w Rogowie
odbył się Wieczorek Pożegnalny klasy VIII. Uczniowie
zatańczyli Poloneza a następnie bawili się wraz z rodzicami i nauczycielami.
Absolwentom
naszej

książkowe
ufundowane
przez Wójta Gminy Białogard, dyplomy wzorowego
ucznia oraz świadectwa
z czerwonym paskiem.
Rodzice
wyróżnionych
uczniów otrzymali Listy
Gratulacyjne.

Na zdjęciu nagrodzeni
uczniowie klas I - VIII

szkoły życzymy powodzenia
i wytrwałości w pogłębianiu
zdobytej wiedzy. Niech stanowi ona źródło satysfakcji
i życiowych sukcesów.
Na zdjęciu uczniowie
klasy VIII wraz z wychowawcą.

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ
BIBLIOTEK
Tegorocznej, ogólnopolskiej kampanii czytelniczej
XIX Tygodnia Bibliotek
2022 towarzyszyło hasło
„Biblioteka – świat w jednym miejscu”.
Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie wraz
z filiami, na czas trwania
kampanii, tj. od 8 do 15
maja, przygotowała bogaty
i różnorodny program, który obejmował m.in. wieczór
autorski Alicji Flis, koncert
Jolanty Tubielewicz, liczne spotkania z uczniami
szkół podstawowych oraz
z przedszkolakami.
Jak należy dbać o książkę,
jak napisać opowiadanie, co
zawiera regulamin biblioteki, to tematy, którymi zajmowały się dzieci. Ale były
i konkursy, zabawy literackie, i zajęcia plastyczne, jednym słowem, cudowny czas
spędzony w towarzystwie
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dużych i małych, starszych
i młodszych.
Serdecznie
dziękuję
Paniom
bibliotekarkom
za przeprowadzone zajęcia oraz wychowawcom
uczniów szkół podstawowych i grup przedszkolnych
za zaangażowanie i świetną zabawę podczas zajęć.
Biblioteka to miejsce
gdzie czytamy, uczymy się,
bawimy, spędzamy wolny czas, integrujemy się,
nawiązujemy nowe znajomości, a nawet przyjaźnie.
Wspólnie tworzymy tę niesamowitą atmosferę. Dlatego zapraszamy serdecznie
do naszych bibliotek, które
otwierają szeroko drzwi do
świata książek dla wszystkich bez wyjątku, zapewniając, że każdy znajdzie
coś niepowtarzalnego dla
siebie.
Ewa Juszczyk-Lachs

WIECZOREK AUTORSKI
Z ALICJĄ FLIS - PISARKĄ,
AUTORKĄ WIERSZY I POWIEŚCI
13 maja br. w ramach
obchodów XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek
mieliśmy zaszczyt gościć
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stanominie, Panią Alicję Flis, mieszkankę
Białogardu, pisarkę, poetkę,
autorkę wielu popularnych
powieści, tomików wierszy,
tekstów. Dodatkową niespodzianką i atrakcją tego
wieczoru była obecność
Pani Jolanty Tubielewicz,
obdarzonej pięknym głosem, która zaśpiewała kilka
utworów m.in. inspirowanych twórczością Pani Flis.
Alicja Flis to absolwentka filologii polskiej, która
życie zawodowe związała
z oświatą, a serce z literaturą. Jest współautorem
kilku publikacji związanych
z dydaktyką, wychowaniem
i funkcjonowaniem białogardzkiej oświaty.
Poetka, autorka zbiorów
wierszy, m.in. „Nie będę
przepraszać za miłość oraz
”Ty przemawiasz obrazem-ja maluję słowem...”, zainspirowanego malarstwem
Macieja Stachowiaka.
Powieściopisarka, inspiracje czerpie z podróży. Autorka powieści „Złudzenia”,

„Cienie w dolinie Słońca”,
„Wyspa najdłuższych nocy”,
„Wenecka mgła”, „Pocałunek Boga”.
Spotkanie na żywo, bezpośredni kontakt z autorką,
przemiła atmosfera i ciekawie
opowiedziana historia kariery pisarskiej, to
wszystko złożyło się na magię tego wieczoru, a słodki
poczęstunek umilił długie
rozmowy z uczestnikami
spotkania do późnych godzin wieczornych.
Serdecznie dziękujemy
Pani Alicji Flis i Pani Joli
Tubielewicz za przyjęcie zaproszenia.
Z ogromną przyjemnością zapraszamy wszystkich
chętnych do odwiedzania
naszych bibliotek, które jak
widać, mają do zaoferowania coś więcej, niż tylko egzemplarz ciekawej książki.
Ewa Juszczyk-Lachs
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LEKCJA BIBLIOTECZNA
„SYMBOLE NARODOWE”

Z okazji zbliżających się
Świąt Majowych zostały
przeprowadzone lekcje biblioteczne z klasą III szkoły podstawowej w Rogowie oraz grupą 6-latków
ze szkoły podstawowej
w Stanominie. Starsze dzieci obejrzały filmik edukacyjny przygotowany przez wychowawcę klasy oraz panią
bibliotekarkę, który wyjaśnił krótką historię Między-

narodowego Święta Pracy,
Dnia Flagi Rzeczpospolitej
Polskiej oraz Narodowego
Święta Trzeciego Maja.
Lekcja połączona została
z zajęciami plastycznymi
na których, uczniowie klasy mieli za zadanie wykleić
mapę Polski barwami narodowymi.
Uczniowie z grupy 6-latków wysłuchali wiersza rymowanego przeczytanego

przez panią bibliotekarkę, a
dotyczącego symboli narodowych, również wykleiły
kontur mapy Polski motylkami w barwach narodowych.
Spotkania z uczniami
mają na celu kultywowanie
tradycji i nauki szacunku
do symboli narodowych.
Agnieszka Dziubińska
Monika Szafran

SPOTKANIE Z PISARKĄ
20 czerwca br. w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Stanominie odbyło się spotkanie z Joanną Jax, pisarką
specjalizującą się w powieściach historycznych.
Pisarka ma na swoim koncie szereg nagród. Otrzymała m.in. Literacką Nagrodę
Warmii i Mazur - Wawrzyn,
która w 2016 roku przyznana została głosami czytelników. Dwukrotnie była nominowana do Książki Roku
2017 i 2018 portalu Lubimy
Czytać w kategorii „książka
historyczna”. Jest również
finalistką Festiwalu Pióro
i Pazur (to nagroda, którą
przyznają czytelnicy).
Uwielbia malowanie na
szkle unikatową techniką
warstwową. Pasjonuje się
również literaturą biograficzną i grafiką.
Na spotkaniu opowiada-

ła o swoich wyborach, o
początkach twórczości, o
książkach i ich bohaterach.
Wspaniała
atmosfera
oraz łatwość nawiązywania
kontaktu pisarki z czytelnikami zauroczyła wszystkich
uczestników spotkania.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
programu realizowanego
i finansowanego przez Instytut Książki.

Serdecznie dziękujemy
czytelnikom za tak liczne
przybycie i zapraszamy do
odwiedzania naszych bibliotek.
Monika Szafran
Joanna Jax jest autorką powieści "Dziedzictwo von Becków", "Długa droga do domu",
"Piętno von Becków", cyklu
"Zemsta i przebaczenie" - 6
tomów, "Syn zakonnicy", cyklu "Zanim nadejdzie jutro" 3 tomy.

Lipiec 2022

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO „MOJA ULUBIONA POSTAĆ BAJKOWA”
Gmina Białogard i Gminna Biblioteka Publiczna
w Stanominie ogłosiły konkurs pt. „Moja ulubiona
postać bajkowa”. Konkurs
skierowany był do 3, 4 i 5
latków z terenu naszej gminy. Polegał on na samodzielnym wykonaniu pracy
plastycznej w dowolnej
technice.
Do konkursu zgłoszonych
zostało 6 prac, a wszystkie
wykonane przez przedszkolaków z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Pomianowie.
Komisja w składzie:
• Alicja Kubiś – Sekretarz
Gminy Białogard,
• Joanna Czupreta – kierownik Referatu Edukacji i Przedsiębiorczości
w Urzędzie Gminy,
• Aleksandra Wielogórskapracownik Referatu Edukacji i Przedsiębiorczości
w Urzędzie Gminy,
• Ewa Juszczyk-Lachs – Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Stanominie
wyróżniła wszystkich uczestników tego konkursu uzna-

jąc, że poziom jest bardzo
wyrównany, a każda praca
jest wyjątkowa i wykonana
z dużą starannością.
Nagrody otrzymali:
Martyna Wiśniewska,
Nikola Kapuścińska,
Bernard Kokowski,
Czarek Bańburski,
Kamila Semenowicz,
Antonina Horwat.
Wszystkim uczestnikom
serdecznie gratulujemy.
Szczególne podziękowa-

nia kierujemy do Pani Emilii Sekreckiej, nauczycielki
i opiekunki przedszkolaków
za zaangażowanie
i zachęcenie do udziału
w konkursie.
Zapraszamy do naszych
bibliotek!!!! U nas jest WYJĄTKOWO.
Ewa Juszczyk-Lachs
Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Stanominie

FINAŁ KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE”
27 kwietnia br. w Białogardzkiej Bibliotece Publicznej odbyły się powiatowe
eliminacje konkursu recytatorskiego "Ptaki, ptaszki
i ptaszęta polne".
W turnieju udział wzięło 6 uczestników ze szkół
podstawowych Gminy Białogard, laureatów eliminacji
gminnych
• Noemi Muriello – uczennica Szkoły Podstawowej
w Stanominie,
• Lena Gruszczyńska –
uczennica Szkoły Podstawowej w Pomianowie,
• Dariusz Obszyński – uczeń
Szkoły
Podstawowej
w Pomianowie,
• Magdalena Miszczak –
uczennica Szkoły Podstawowej w Rogowie,
• Maciej Walczak – uczeń
Szkoły
Podstawowej

Magdalenę Miszczak.

w Pomianowie
• Nadia Kopeć – uczennica Szkoły Podstawowej
w Rogowie.
Jury wyłoniło 2 laureatów
do kolejnego etapu konkursu:
Lenę Gruszczyńską,

6 czerwca br. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
odbył się finał 53 Regionalnego Turnieju recytatorskiego. Lena Gruszczyńska
oraz Magdalena Miszczak
jako laureatki eliminacji
szkolnych, gminnych i powiatowych, pięknie zaprezentowały siebie i swoje
umiejętności w zorganizowanym przez Koszalińską
Bibliotekę Publiczną – finale.
Serdecznie gratulujemy
udziału w etapie finałowym.
Życzymy sukcesów, wytrwałości i wiary w swoje
możliwości, a rodzicom
winszujemy tak zdolnych
córek.
Ewa Juszczyk-Lachs
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