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Szanowni Państwo,
to już czwarty i ostatni w 2020 roku numer kwartalnika Wieści z gminy Białogard.
Staraliśmy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji o zrealizowanych zadaniach czy ciekawych wydarzeniach
jakie miały miejsce w ciągu całego roku. Życzymy więc interesującej lektury i zdrowia,
które pozwoli przetrwać w szczęściu i zadowoleniu przez kolejne 365 dni Nowego 2021 Roku.
Redakcja (A.K.)

W dzisiejszym numerze:

Święta Bożego Narodzenia to czas,
który we wszystkich budzi miłość i radość,
to czas rodzinny, pełen ciepła i życzliwości.
Niech takie chwile i świąteczny nastrój zielonego drzewka
urzekną każdego dając nadzieję na wiarę w ludzi,
spełnienie marzeń i realizację planów.
Niech Nowy 2021 Rok przyniesie Wszystkim spokój,
zdrowie i wszelką pomyślność.
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Szanowni Mieszkańcy
Rok 2020 był rokiem intensywnego rozwoju naszej Gminy, realizowanych i zakończonych zostało wiele inwestycji. Gro z nich nie miałoby możliwości realizacji bez Państwa szczególnego zaangażowania. Poniżej prezentujemy projekty, które udało się zrealizować w 2020 roku, te które są na etapie realizacji oraz przedsięwzięcia, które swój finał będą miały
dopiero w latach następnych.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2020 ROKU
1. Modernizacja drogi gminnej
poprzez jej przebudowę
w miejscowości buczek na działkach
nr 223,226/3; 242 i 622 obręb buczek
23 czerwca 2020 roku
nastąpiło oficjalne otarcie drogi w miejscowości Buczek zrealizowanej
z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach zadania:
„Modernizacja drogi gminnej poprzez jej przebudowę
w miejscowości Buczek na
działkach nr 223, 226/3,
242 i 622 obręb Buczek
w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych”
Wartość zadania to 1 155
985,53 zł, dofinansowanie
wyniosło 559.000,00 zł, tj.
48,36%.

2. Przebudowa drogi gminnej,
zjazdu z drogi powiatowej nr 1169z
oraz istniejącego przepustu,
na działkach nr 86/2, 86/5, 209, 273
obręb żelimucha

W dniu 23 października
2020 roku, nastąpiło zakończenie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej, zjazdu z drogi powiatowej nr
1169Z oraz istniejącego

przepustu, na działkach nr
86/2, 86/5, 209, 273 obręb Żelimucha”. Inwestycja
została zrealizowana przy
udziale 50% dofinansowania
z Funduszu Dróg Samorzą-

dowych. Długość wykonanej
drogi wyniosła 1,955 km.
Całkowity koszt realizacji
inwestycji to 937 633,69 zł.
Środki własne gminy 468
821,84.

3. Modernizacja świetlic wiejskich przez ich przebudowę
w miejscowościach żelimucha i buczek w gminie białogard
15 października 2020
roku została zakończona
inwestycja sfinansowana

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 pod nazwą

„Modernizacja
świetlic
wiejskich przez ich przebudowę w miejscowościach

Świetlice przed remontem:

Świetlica wiejska – Buczek

Żelimucha i Buczek w gminie Białogard”.
Koszt
całej
inwesty-

cji oszacowano na kwotę
913.289,48 z czego dofinansowanie to 63,63%.

Zakres prac obejmował
kompleksowy remont wraz
z wyposażeniem.

Świetlice po remoncie:

Świetlica wiejska – Żelimucha

Świetlica wiejska – Buczek

Świetlica wiejska – Żelimucha
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4. Granty sołeckie 2020

„Bezpieczna strefa rekreacji w Sińcach”.

„Razem damy radę, modernizacja budynku w Rzyszczewie”

„Bądźmy razem – wiata plenerowa z wyposażeniem”.

30 października 2020 r.
wszystkie sołectwa w ramach konkursu „Granty
Sołeckie 2020” ogłoszonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomor-

gracji społecznej.
Realizacja inwestycji przebiegła sprawnie przy pełnym
zaangażowaniu wszystkich
mieszkańców poszczególnych sołectw. Należy za-

zrealizowały zadania w ramach grantów sołeckich:
Sołectwo Rychówko – projekt pn. „Bezpieczna strefa rekreacji w Sińcach”.
Sołectwo Rzyszczewo – pro-

skiego zakończyły realizację
swoich zadań. W wyniku
tego na terenie Gminy Białogard powstały trzy dobrze
zaprojektowane przestrzenie publiczne, miejsca inte-

5. Zdalna szkoła w gminie
Białogard i zdalna szkoła+

uważyć, że łączny koszt
wszystkich zadań wyniósł
ponad 30.000,00 przy 100
% dofinansowaniu ze środków zewnętrznych. W Gminie Białogard trzy sołectwa

6. Budowa trybuny sportowej
w Białogórzynie
W miesiącu grudniu 2020
roku wykonane zostały trybuny sportowe w Białogórzynie na 80 miejsc wraz
z miejscem dla trenerów
i prasy.

Dzięki
przystąpieniu
przez gminę Białogard do
projektu „Zdalna Szkoła”
i „Zdalna szkoła+” do Szkół
w Stanominie, Pomianowie
i Rogowie trafiły łącznie 44
laptopy.
Projekty „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” były
odpowiedzią na obecną
sytuację szkolnictwa wynikającą z pandemii. Podczas zawieszenia zajęć

w szkołach, sprzęt komputerowy stał się niezbędny
do prowadzenia lekcji na
odległość. Przy wsparciu
funduszy unijnych wyposażono w taki sprzęt szkoły, które udostępniają go
potrzebującym
uczniom
i nauczycielom.
Całkowity koszt zakupionego sprzętu jaki trafił
do placówek oświatowych
z terenu Gminy Białogard to

kwota 114 973,80 złotych,
która pozyskana została
z Ministerstwa Cyfryzacji.
Należy tu także zauważyć, że zakup sprzętu otrzymał 100% dofinansowanie.
Po zakończeniu zdalnej
nauki sprzęt pozostanie
na wyposażeniu placówek
oświatowych i wykorzystywany będzie na cele szkolne.

8. Pomorze Zachodnie
- bezpieczna edukacja
W dniu 4 listopada 2020
roku Gmina Białogard podpisała umowę o przyznanie
grantu w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego na
projekt pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA
EDUKACJA, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Działania 7.7 Wdrożenie
programów
wczesnego

wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci
z niepełnosprawnościami
oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką
i zapobieganiem COVID-19
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. W ramach
tych śroków sprzęt i środki
ochrony osobistej trafiły do
szkół w Stanominie, Pomianowie i Rogowie.

W dużej mierze był to
sprzęt tj. maszyny czyszczące, stacje do dezynfekcji, walizka do dezynfekcji
dokumentacji, na zakup
których bez wsparcia z UE,
Gmina nie mogłaby sobie
pozwolić.
Dofinasowanie w ramach grantu wynosi 100%
czyli 63.500, 00 zł z czego
53 975,00 PLN pochodzi
z UE, a 9 525,00 PLN ze
środków budżetu państwa.
(GW)

jekt pn.:”Razem damy radę,
modernizacja
budynku
w Rzyszczewie”. Sołectwo
Góry – projekt pn.: „Bądźmy
razem – wiata plenerowa
z wyposażeniem”.

Kwota
inwestycji
to
40.000 zł przy 50% dofinansowaniuw
ramach
pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego z obsza-

ru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę
i modernizację infrastruktury sportowej w 2020
roku.

7. Środki z funduszu
przeciwdziałania covid-19
dla gmin i powiatów
- fundusz inwestycji
lokalnych
Gmina Białogard otrzymała kwotę 833 482,00 zł
w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów

– Fundusz Inwestycji Lokalnych.
Środki mogą zostać spożytkowane przez gminę, na
wydatki majątkowe, mogą

być również przeznaczone
na wkład własny inwestycji
finansowanych z udziałem
innych środków publicznych.

9. Usuwanie Barszczu Sosnowskiego
z terenu gminy Białogard
8 października 2020 roku
Gmina Białogard podpisała
z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie umowę na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie
barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Białogard” na
kwotę 18.994,50 zł. Koszt
całkowity zadania wynosi
25.326,00. Prace usuwania
barszczu prowadzone były
na obszarze 26 działek, tj.
6,7 ha.
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10. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki,
sznurka do owijania balotów po nawozach i typu big bag
Gmina Białogard otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej kwotę
14 169,86 zł na usuwanie
odpadów z folii rolniczych,
siatki, sznurka do owijania balotów po nawozach
i typu big bag. W ramach
realizacji zadania odebrano
folię rolniczą, opakowania
typu big bag, sznurki i siatki od 31 rolników z terenu
naszej gminy.

Środki zewnętrzen dla
każdej jednostki samorządu terytorialnego to
ogromny zastrzyk finansowy, możliwość realizacji
szeregu inwestycji i bodziec do podejmowania
nowych wyzwań. W celu
pełnego zobrazowania jak
ogromną rolę w budżecie
Gminy Białogard odgrywają środki zewnętrzne,
przedstawiamy poniższe
zestawienie:

W 2020 roku Gmina Białogard w ramach własnych środków realizowała również inne zadania:

11. Remont świetlicy
w Lulewicach polegający
na wymianie dachu

12. Przebudowa klasy szkolnej
na pomieszczenie biblioteczne
wraz z przystosowaniem pomieszczeń
dla osób niepełnosprawnych
Przedmiotem zadania było
przekształcenie klasy szkolnej w budynku Szkoły Pod-

stawowej w Rogowie, na pomieszczenie biblioteczne Filii
Gminnej Biblioteki w Rogowie

i dostosowanie tego pomieszczenia oraz toalety do obsługi osób niepełnosprawnych.

Inwestycje w trakcie realizacji w 2020 roku
1. BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW
NA TERENIE GMINY BIAŁOGARD

Kwota inwestycji: 4.165.000,00
Kwota dofinansowania 3.310.000,00
Poziom dofinansowania: 79,47 %
Regionalny Pogram Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
INWESTYCJE, NA KTÓRE ZŁOŻONO WNIOSKI, I KTÓRE
OCZEKUJĄ NA ROZPATRZENIE

2. PRZEBUDOWA I ZMIANA UŻYTKOWANIA
PARTERU BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KOŚCIERNICY IM. PPOR. RYSZARDA KULESZY

NA ŻŁOBEK WRAZ Z NIEZBĘDNYMI
URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI
Kwota inwestycji: 2 302 298,26
Kwota dotacji: 1 841 838,61
Środki własne: 460 459,65
Poziom dofinansowania: 80%

3. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SP
W STANOMINIE
Kwota inwestycji:1 169 382,12
Kwota dotacji: 1 169 382,12
Środki własne: 0,00
Poziom dofinansowania: 100%

4. BUDOWA STREF REKREACJI
Kwota inwestycji: 298 172,56
Kwota dotacji: 189 727,20
Środki własne: 108 445,36
Poziom dofinansowania 63 %

5. MODERNIZACJIA DROGI GMINNEJ POPRZEZ
JEJ PRZEBUDOWĘ NA DZIAŁCE NR 153/3 OBRĘB
LULEWICZKI
Kwota inwestycji: 1 844 194,05
Kwota dotacji: 922 097,03
Środki własne: 922 097,03
Poziom dofinasowania: 50%

INFORMACJE
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XI BIAŁOGARDZKA GALA BIZNESU
W dniu 1 października br.
podczas XI Białogardzkiej
Gali Biznesu zorganizowanej przez Stowarzyszenie
Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych w Białogardzie Burmistrz Białogardu
Emilia Bury, Starosta Białogardzki Piotr Pakuszto
oraz Wójt Gminy Białogard
Jacek Smoliński, wyróżnili
przedsiębiorców z powiatu
białogardzkiego z okazji jubileuszu prowadzenia działalności gospodarczej oraz
wręczyli statuetki i listy gratulacyjne dla wyłonionych
w ramach konkursu „Kobiet
Sukcesu”. Konkurs miał na
celu wyróżnienie tych Pań,
które są liderkami w swojej
dziedzinie i nie tylko.
I tu dwie nasze Panie
– mieszkanki Gminy Białogard, znalazły się wśród
kilkudziesięciu gości zaproszonych na tę uroczystość,
i to one właśnie otrzymały
zaszczytny tytuł „Kobiety
sukcesu”.
Zupełnie różne, a jakże
podobne. Z dumą prezentujemy ich sylwetki.
(A.K.)
Aneta Chilmańska mieszkanka wsi Żeleźno, mężatka

i matka dwójki dzieci. Wykształcenie wyższe leśne.
Od 11 lat leśniczy w Nadleśnictwie Białogard. W roku
2014 otrzymała z rąk Ministra Środowiska za swoją
długoletnią i oddaną służbę
Odznakę Honorową za Zasługi Dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
To leśnik z pasją; kolekcjoner starych narzędzi i sprzętów gospodarskich, i leśnych, wykonuje przeróżne
rękodzieło z drewna najczęściej z motywami leśnymi.
Przez trzy kadencje Radna Gminy Białogard. Obecnie przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Leśnictwa,
Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Gminy Białogard.
Społecznik. Organizator
imprez kulturalnych i sportowych, osoba aktywna i kontaktowa, która lubi działać
czynnie. Poprzez swoje projekty niejednokrotnie pozyskiwała środki pieniężne na
pożyteczne ferie lub wakacje dla mieszkańców gminy,
Od ponad 8 lat charytatywnie zajmuje się cmentarzem ewangelickim w miejscowości Żeleźno, który jako

Uzdolniona plastycznie.
Wykonuje dekoracje drewniane i zabawki, w które
wyposaża plac zabaw przy
świetlicy wiejskiej. (A.Ch.)

Źródło: https://bialogardinfo.pl/nagrody-dla-biznesu/
foto: UM Białogard
inspiratorka, wraz z ludźmi
dobrej woli, odrestaurowała, i w którym utworzyła
Lapidarium.
Była inicjatorką projektu pożyteczne wakacje dla
dzieci z terenu gminy Białogard, który miał na celu
zwiększenie estetyki i wizerunku wsi. Był jednak
również niezmiernie ważną
inicjatywą nauki tolerancji
wobec byłych mieszkańców,
poprzez wykonanie prac na
cmentarzu
ewangelickim
w Żeleźnie.
Jako leśniczy na terenie
naszej Gminy m.in. w świe-

tlicach wiejskich i w bibliotekach wielokrotnie przeprowadzała edukację leśną.
Pomysłodawczyni pikników rodzinnych na terenie
swojej miejscowości, na
które zaprasza służby mundurowe - policjantów białogardzkiej jednostki oraz
straży pożarnej.
Autorka i organizatorka
projektów
Pożytecznych
ferii zatytułowanych ,,Nie
Zapomnij o naszych sąsiadach”, w których to projektach dzieci i młodzież troszczyli się o seniorów swojej
miejscowości.

KONTYNUACJA REMONTU KOŚCIOŁA FILIALNEGO
PW. CHRYSTUSA KRÓLA W POMIANOWIE
W dniu 26 czerwca 2020
r. Wicemarszałek Województwa
Zachodniopomorskiego Pan Tomasz
Sobieraj wraz z Księdzem
Markiem Cieślikiem reprezentującym Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Białogórzynie podpisali umowę, na
udzielenie przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego dotacji w kwocie
30 000,00 złotych przeznaczonej na dofinansowanie
kosztów realizacji zadania
pn. Kontynuacja - remontu kościoła filialnego pw.
Chrystusa Króla w Pomianowie. Renowacja i konserwacja ściany szczytowej nawy (ściana wschodnia).
To znaczące wsparcie
dla lokalnej społeczności.
W budżecie Województwa
Zachodniopomorskiego
na rok 2020 kwota prze-

znaczona jako dotacja na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się
w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego, wyniosła
1 800 000,00 zł. Maksymalna wnioskowana kwota
dotacji na jedno zadanie
nie mogła przekroczyć 60
000,00 zł. Tak więc spośród 178 ubiegających się

o pomoc finansową, wniosek naszej Parafii znalazł
się wśród 70 pozytywnie
ocenionych pod względem
merytorycznym i formalnym.
Poza wsparciem ze strony Urzędu Marszałkowskiego Parafia otrzymała duże
dofinansowanie ze strony
Gminy Białogard reprezentowanej przez Wójta Jacka
Smolińskiego. Kwota dotacji wyniosła 30 000,00 złotych. To również znacząca
pomoc Gminy we współfi-

nansowaniu w/w zadania.
Oprócz tego aby zrealizować kompleksowo prace
konserwatorskie
ściany
wschodniej świątyni, zaplanowane na obecny rok,
udało się pozyskać dodatkowo, kwotę 20 000 zł od
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Całość zadania pochłonęła niemal 90 tys. złotych.
Brakujące środki pochodziły
z indywidualnych zbiórek
miejscowej społeczności.
Mieszkańcy całej Parafii,
a szczególnie Pomianowa, są bardzo wdzięczni
wszystkim, którzy przyczynili się do ukończenia kolejnego etapu remontu budowli stanowiącej miejsce
odprawianych nabożeństw,
sprawowania sakramentów
i odmawiania modlitw.
Kościół to miejsce dostępne dla wszystkich grup
społecznych. (Ż.Sz.)

Mariola Giec mieszkanka
wsi Białogórzyno, mężatka,
matka, babcia.
Jeżeli pomyślimy sobie
o dawnej „trzydziestce”
a dzisiejszej „pięćdziesiątce” to ona jest tego najlepszym przykładem. Kobieta świadoma swojego
potencjału, która ma poczucie szczęścia. Płynie ono
z każdej jej sfery życia – pracy i rodziny. Realizująca się
zawodowo, kochająca żona
i matka, opiekuńcza córka,
na którą zawsze można liczyć. Pełna pasji i marzeń,
których nie boi się realizować, a które tylko nakręcają
ją do dalszego działania. Jej
aktywność obserwujemy na
wielu płaszczyznach: rozpoczynając od służby zdrowia
– gdzie od 36 lat pracuje zawodowo jako pielęgniarka
obecnie zarządzając kadrą
pielęgniarską po własną,
od 12 lat nieźle prosperującą, działalność gospodarczą
oraz działalność agroturystyczną. Inicjatorka wielu

akcji społecznych na rzecz
swojej społeczności lokalnej. Nie boi się podejmować
trudnych decyzji, dzięki którym dba nie tylko o najbliższych, ale całą społeczność
lokalną – a mowa tutaj
o skutecznym podjęciu działań przeciwko utworzeniu
fermy norek w miejscowości, w której żyje i wychowuje swoje dzieci, a teraz już
wnuki.
Charakteryzując ją w kliku słowach należy podkreślić, że jest silna, mądra,
piękna, zaradna i wrażliwa.
W miejscu tym warto
powiedzieć, że przez lata
wartość kobiet nadawali
mężczyźni. Kobiety miały
pięknie wyglądać albo rodzić
dzieci, dobrze gotować albo
świetnie wspierać mężów
w drodze do sukcesu…
a czasem najbardziej ceniono milczenie kobiet.
Stare powiedzenie, że
kobieta jest ozdobą mężczyzny, trwało w najlepsze
całe lata. Niczym spinka
przy mankiecie albo kwiatek
w butonierce.
Wraz z nadejściem nowych czasów mamy nowe
powiedzenie: „Sukces jest
kobietą”. (M.G)

POWSZECHNY SPIS ROLNY
2020 – PODSUMOWANIE

Od 1 września do 30 listopada tego roku, na terenie całego kraju odbywało
się największe rolnicze badanie statystyczne - Powszechny Spis Rolny 2020.
Realizowane jest ono raz
na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.
Wyniki tego spisu są najpełniejszym źródłem informacji, które pozwala dokładnie zobrazować stan polskiego rolnictwa.
Spis rolny prowadzony
był w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych) oraz osób prawnych
i jednostek organizacyjnych
niemających
osobowości
prawnej. Udział w spisie był

obowiązkowy.
W naszej Gminie 476 gospodarstw objętych zostało
obowiązkowym badaniem.
Sytuacja związana z covidem
nie sprzyjała bezpośrednim
kontaktom, dlatego większość gospodarzy spisana
została drogą telefoniczną.
Wielu również skorzystało
z możliwości samospisania
się. Z osobami prawnymi
kontaktowali się pracownicy
GUS-u. I tak podsumowując
ponad 95% wszystkich gospodarstw z terenu Gminy
Białogard przeszło badanie
statystyczne.
Dziękujemy
wszystkim
rolnikom za udział w Powszechnym Spisie Rolnym.
(AK)
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STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2021
PODATEK LEŚNY
Stawka podatku leśnego
na 2021 rok ustalona na
podstawie średniej ceny
sprzedaży drewna 196,84
za 1 m³ wynosi 43,3048 zł
za ha lasu.
PODATEK ROLNY
Stawka podatku rolnego
na 2021 rok ustalona na
podstawie średniej ceny
skupu żyta 58,55 zł za 1 dt
wynosi
• dla rolników 146,375 zł
• dla małorolnych
- 292,75 zł
PODATEK
OD NIERUCHOMOŚCI

Określa się następujące
stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na
terenie Gminy:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1 m²
powierzchni,
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł
od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-

płatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku
publicznego – 0,52 zł od 1
m² powierzchni;
4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,
o którym mowa w ustawie z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz.
U. z 2020r. poz. 802 ze
zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym
obejmującym wyłącznie te

rodzaje zabudowy, jeżeli 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 – 3,28 zł od 1 m2
powierzchni.
2. Od budynków lub ich
części:
1) mieszkalnych – 0,85 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej

Program wyrównywania różnic między regionami III
W lutym 2020 r. do
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Gmina
Białogard złożyła wniosek
na dofinansowanie zakupu
2 busów przystosowanych
do przewozu osób niepełnosprawnych.
Wniosek złożony został

w ramach likwidacji barier
transportowych
„Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
W ramach tego programu
można otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON
w wysokości 70% wartości
zakupu.
I tak w listopadzie

2020 r. podpisana została
pomiędzy Powiatem Białogardzkim
reprezentowanym przez Starostę
Piotra Pakuszto, a Gminą
Białogard reprezentowaną
przez Wójta Jacka Smolińskiego umowa na dofinansowanie w wysokości
180 000 zł zakupu dwóch

nowych busów, które poprawią
bezpieczeństwo
i komfort jazdy przede
wszystkim dzieci niepełnosprawnych dowożonych
do ośrodków i szkół, w których realizują obowiązek
nauki.
(J.Cz.)

– 24,84 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych
świadczeń – 5,06 od 1 m²
powierzchni użytkowej,
5) od pozostałych, w tym
zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-

nego przez organizacje pożytku publicznego – 8,00 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej;
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 podatkach i opłatach lokalnych.

PODATEK
OD ŚRODKÓW
TRANSPORTU
– NIEZMIENIONE
STAWKI OBOWIĄZUJĄ
OD 2015 R.

Świetlice wiejskie
W związku z epidemią
koronawirusa COVID 19
od dnia 9 listopada br.
zawieszona została działalność świetlic wiejskich
na terenie Gminy Białogard, a zaplanowane tam
zajęcia, prywatne imprezy
okolicznościowe,
spotkania rad sołeckich czy kół

gospodyń wiejskich wstrzymane zostały do odwołania.
Wykluczone jest również
bezpłatne
udostępnianie
jak i wynajem tych pomieszczeń.
(J.Cz.)

ŚMIECI – PRODUKUJEMY JE WSZYSCY
Utrzymanie
czystości
i porządku w gminach należy do zadań własnych
gminy, które są odpowiedzialne za prawidłowe
funkcjonowanie systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi oraz przeprowadzenie postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych. W bieżącym roku to
Spółka REMONDIS Sanitech
Poznań z Poznania, mająca swoją siedzibę w Barwicach, świadczyła usługę
w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu
gminy Białogard.
Rok 2020 był rokiem przełomowym, ponieważ wdrożono nowy system zasad
segregacji, który nakazuje,
każdemu właścicielowi oraz
najemcy
nieruchomości
prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.
Celem tych zmian jest nie
tylko zwiększenie poziomu
recyklingu i odzysku odpa-

dów zebranych selektywnie, ale także zmniejszenie
masy odpadów ulegających
biodegradacji kierowanych
do składowania.
Zmianie uległa również
stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z przepisami,
system musi bilansować się,
to znaczy, że koszty funkcjonowania tego systemu muszą być w całości pokrywane
opłatami uiszczanymi przez
mieszkańców. A ponieważ
wszyscy mieszkańcy zostali
objęci systemem zbierania
odpadów, nikomu nie opłaca się wyrzucać śmieci na
dzikie wysypiska. Gmina,
ustalając stawki opłaty, bierze pod uwagę:
• liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
• ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
• koszty
funkcjonowania
systemu, w tym koszty
odbierania,
transportu,
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

komunalnych, tworzenia
i utrzymania punktów
selektywnego zbierania
odpadów komunalnych,
obsługi administracyjnej
systemu,
• sytuację, gdy właściciele
nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie,
np. sezonowo.
I tu należy podkreślić
jak ważne jest to abyśmy
wspólnie zadbali o uczciwe
zgłaszanie ilości osób zamieszkujących w danej nieruchomości. Dlaczego? Na
blisko 7330 mieszkańców
naszej Gminy - zgłoszonych
do systemu zostało 5969
osób (różnica 1361 osób).

Można przyjąć, że część
spośród mieszkańców wyemigrowała, część nie dopełniła formalności związanych z wymeldowaniem się.
Pamiętać jednak należy, że
wśród 1361 mieszkańców
są tacy, którzy nie złożyli
deklaracji, a więc nie płacą
za odpady. W tym przypadku koszty ponoszą za nich
Ci, którzy uczciwie zgłosili
stan faktyczny swoich gospodarstw.
Tak zwana
deklaracja
śmieciowa jest podstawą
do naliczenia opłaty, jaką
mieszkańcy będą wnosili do
Gminy za zagospodarowanie domowych odpadów, a

złożenie jej leży w interesie samych mieszkańców.
Dzięki przekazaniu tych informacji, stawka za odbiór
śmieci będzie odpowiadać
temu, ile odpadów jest odbieranych z gospodarstwa
domowego.
W stosunku do właścicieli
nieruchomości, którzy nie
uiszczają opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie, nalicza się odsetki za zwłokę
oraz wystawia upomnienia
i tytuły wykonawcze, a następnie nalicza dodatkowe
koszty egzekucyjne. Wobec
dłużników prowadzone jest
postępowanie
windykacyjne mające na celu wyegzekwowanie należnych
opłat. Na koniec listopada
br. wysłano 720 upomnień
na łączną kwotę niemal 195
tysięcy złotych oraz wystawiono 292 tytuły wykonawcze, które przekazano do
Urzędu Skarbowego celem
odzyskania należnych kwot.
Śmieci to cenny surowiec
i należy je ponownie wykorzystywać. Dlatego też

w 2020 roku, pomimo panujących, niesprzyjających
okoliczności
związanych
z pandemią,
przeprowadzony został konkurs pod
tytułem: „ZBIERAMY MAKULATURĘ- RATUJEMY DRZEWA”, którego celem było
propagowanie wśród mieszkańców gminy Białogard
właściwych postaw proekologicznych.
W dniu 02 grudnia 2020r.
ogłoszone zostało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na
wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych z terenu
Gminy Białogard na rok
2021. Firma, z którą podpisana zostanie umowa na
świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, zobowiązana zostanie do dostarczenia, do
dnia 31.12.2020 r, każdemu
właścicielowi nieruchomości harmonogramu wywozu odpadów komunalnych
obowiązującego w roku
2021.
(K.J./A.K.)
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NOWY WÓZ DLA OSP POMIANOWO
W dniu 28 października
2020r. Zarząd Ochotniczej
Straży Pożarnej w Pomianowie odebrał nowy samochód ratowniczo-gaśniczy
GBA marki VOLVO, który
znacząco usprawni pracę
strażaków oraz zwiększy
gwarancję bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu białogardzkiego.
Jego zakup stał się możliwy dzięki środkom otrzymanym z:

• budżetu Gminy Białogard;
• dotacji budżetowej ze
środków
Komendanta
Głównego Państwowej
Straży Pożarnej;
• Nadleśnictwa Białogard,
Gościno, Manowo, Człuchów;
• Starostwa Powiatowego
w Białogardzie,
• Fundacji im. Ignacego Łukasiewicza PGNIG;
• firmy ARMAR.

• European Wind Farms
Polska Sp. z o.o Białogard
Sp. kom.;
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomianowie w imieniu wszystkich
strażaków z OSP w Pomianowie, bardzo dziękuje za
ofiarowaną pomoc i wsparcie.
Wszystkim
sponsorom
i osobom przychylnym jednostce serdecznie dziękujemy.

ŚWIATEŁKO W TUNELU….???????
W styczniowym numerze
Wieści informowaliśmy Państwa, że w grudniu 2019
roku jako Gmina złożyliśmy
petycję do ustawodawców
– Sejmu RP, Prezesa Rady
Ministrów, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej w przedmiocie
zmiany przepisów prawa
określającego warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie
ścieków.
Chodzi o to aby doprowadzić do zrównoważonego
rozwoju i wyrównania szans
społecznych na terenie objętym działaniem jednej spółki – przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego
oraz
uchylenia przepisów dyskry-

minujących społeczeństwo,
w tym przypadku mieszkańców naszej gminy.
Na początku grudnia br.
otrzymaliśmy od Wicemarszałka Sejmu RP W. Czarzastego pisemne powiadomienie o rozpatrzeniu
naszej petycji przez Komisję do Spraw Petycji, która
wraz z przedstawicielami
Ministerstwa Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie oraz Związku Miast
Polskich, zwróciła się do
Ministra Klimatu i Środowiska o przedstawienie stanowiska wobec postulatu
zawartego w petycji, a także o ocenę funkcjonowania

obowiązujących przepisów
ustawy w zakresie regulacji i nadzoru nad wysokością cen oraz stawek opłat,
tak aby były racjonalne
oraz uzasadnione. Komisja
również wniosła o wskazanie przez Ministra Klimatu
i Środowiska, jakie zmiany
należy wprowadzić w przepisach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, aby w większym stopniu dbać o interesy mieszkańców w zakresie
ponoszonych kosztów za
zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
Pamiętajmy, że nadal
w naszej gminie obowiązują stawki za wodę i ścieki

z 2017 r. w łącznej wysokości 42,43 zł/m3. Pamiętajmy
również, że czeka nas zmiana stawek na kolejne trzy
lata, tj. 2021-2023. W jakiej
wysokości? Jeszcze nie wiemy. Jednak nadal szukamy
rozwiązań pozwalających
na zmianę, która będzie
zarówno korzystna dla indywidualnego mieszkańca
jak i samej Gminy. Czyli
zaprzestanie (lub przynajmniej zmniejszenie) dopłat
z budżetu, pozwoliłoby na
przeznaczenie kwoty ponad
2 mln zł na inne zadania, na
przykład remonty dróg, ich
budowę czy modernizację.
Czekamy nadal na efekty
złożonej petycji.
(AK)

„KIERUNEK NOSÓWKO”
W dniu 17 października
br. w Nosówku odbył się
Rajd Pieszy pod nazwą „KIERUNEK NOSÓWKO”. Organizatorem imprezy było
Stowarzyszenie Szachowe
Husaria, natomiast współorganizatorami Gmina Białogard, Sołectwo Nosówko
oraz „Kreatywny Babiniec”
z Rosnowa.
Uczestnicy, a było ich niemało, musieli przebyć dystans liczący 5 km – i to pieszo! Na dodatek po drodze
trzeba było pokonać aż 12
konkurencji. Ale przecież do
odważnych Świat należy!!!
Nie straszne było strzelanie
z łuku do tarczy, czy przejście przez mokradła, choć
niejeden ze śmiałków padł
ich ofiarą i wpadł w grząskie bagno. Podczas podróży
ujawniły się i talenty – można było podziwiać prawdzi-

wych mistrzów w budowaniu ogniska, czy szałasu,
mając do dyspozycji tylko
gałęzie i linkę. Prawdziwą
furorę zdobył jednak bieg
przez opony – oj niektórym plątały się nogi…Na
pewno
niezapomnianym
przeżyciem dla wszystkich
uczestników wyprawy było

szukanie skarbów wykrywaczem metali. Okazało
się, że w naszym sołectwie
mamy mnóstwo cennych
przedmiotów. Jedną z konkurencji było też szukanie
jajek w trawie – nie obyło
się bez śmiechu, tym bardziej, że jajka należało później ugotować w ognisku.

Dla ciekawskich zostało
przeprowadzone
szybkie
szkolenie z budowania filtrów do wody. Natomiast
miłośnicy broni mogli się
sprawdzić w strzelaniu do
tarczy z procy, czy z wiatrówki laserowej.
Podczas imprezy panowała wspaniała atmosfera.
Oprócz ogniska, pieczonej
kiełbaski,
uparowanych
ziemniaków i oczywiście
ugotowanych jajek, Koło
Gospodyń Wiejskich „Kreatywny Babiniec” z Rosnowa zorganizowało wyśmienity poczęstunek dla
każdego uczestnika. Do
dnia dzisiejszego pamiętamy przecież smak smażonych racuchów.
Realizacja całej uroczystości była możliwa dzięki Programowi Społecznik
2019-2021. (K.D.)

INFORMACJE GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej Gminy Białogard
w czasach pandemii koronawirusa, w tym trudnym okresie, jaki dotknął całe społeczeństwo, realizuje wszystkie swoje ustawowe zadania. Przyjmowane i realizowane są wnioski o przyznanie
świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego,
dodatków mieszkaniowych
i energetycznych oraz stypendiów szkolnych. Usługi
opiekuńcze świadczone są
w miejscu zamieszkania klientów w oparciu o przestrzeganie wszystkich norm sanitarno-epidemiologicznych.
Pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady w środowisku oraz telefonicznie
rozeznając sytuację osobi-

stą, rodzinną, dochodową
i majątkową. Wnioski, których przyjęcie nie wymaga
bezpośredniego kontaktu
wrzucane są do pojemnika,
znajdującej się w holu Urzędu Gminy Białogard, a następnie po jednodniowym
okresie kwarantanny, odbierane przez pracowników
merytorycznych. W związku
z zamknięciem placówek
edukacyjnych, dzieci, które
korzystały z bezpłatnego
ciepłego posiłku, otrzymały
pomoc w formie zastępczej. Obsługa interesantów
odbywa się głównie telefonicznie, bądź w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się z pracownikiem
merytorycznym. (M.S.)

SZKOŁY PODSTAWOWE
Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostały zajęcia stacjonarne dla
uczniów klas I-III szkół podstawowych, jednocześnie
przedłużone zostało zawieszenie zajęć stacjonarnych
dla uczniów klas IV-VIII
szkół podstawowych. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji
i Nauki z dnia 24 listopada
2020 r. stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje
ograniczone do 3 stycznia
2021 r.
Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych
w szkołach podstawowych
i innych formach wychowania przedszkolnego pozo-

staje bez zmian.
Od poniedziałku, 9 listopada 2020 na szkoły podstawowe nałożony został obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych
dla uczniów, których rodzice
są bezpośrednio zaangażowani w walkę z COVID-19.
W okresie zawieszenia
zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić
uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub
w małych grupach, do 5
osób.
Szanowni Państwo w trosce o zdrowie swoje i innych pamiętajmy o trzech
zasadach: dezynfekcja, dystans, maseczki.
(J.Cz.)
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W SP POMIANOWO
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pomianowie wraz
z nauczycielami przystąpili
do corocznej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej
„Szkoła do hymnu”. W dniu
10 listopada dokładnie
o 11.11 podczas lekcji zdalnych wspólnie odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego.
Agnieszka Zasztowt
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Pomianowie

WIELKIE SUKCESY ZUZANNY LACHS
UCZENNICY SP POMIANOWO
W dniach 2-4 października br. uczennica klasy VI
Szkoły Podstawowej w Pomianowie, Zuzanna Lachs
brała udział w zawodach:
01.10. - Mistrzostwa Polski
VI Debiuty Fitness,
02.10 - VIII Mistrzostwa Polski Fitness Dance, Fitness
Show, Acrobatic Show,
03.10 - VII Grand Prix Fitness
European Championship.
W pierwszym dniu Mistrzostw, Zuzia zdobyła
podium zajmując I miejsce. W kategorii wiekowej
Zuzanny walczyło 19 zawodniczek. Drugi dzień też
okazał się bardzo szczęśliwy. Przy rywalizacji w ka-

tegorii wiekowej do lat 12
Fitness Show brało udział
19, bardzo dobrze przygotowanych,
zawodniczek.
Ponownie udało się wywalczyć podium zajmując
II miejsce. W ostatnim dniu
odbywały się Mistrzostwa
Europy, w których w kategorii naszej uczennicy brało
udział 28 zawodniczek. Po
raz kolejny Zuzia wywalczyła II miejsce. Na trwające od
kilku lat sukcesy składa się
7 lat ciężkiej pracy Zuzanny
i trenerów oraz trenowanie
od 5 roku życia tańca, akrobatyki i fitnessu.
Do wyżej wymienionych
zawodów Zuzia została

przygotowana przez Panią
Ewelinę Nidzgorską ze Szkoły Tańca S-Ten w Darłowie.
Kilka miesięcy przygotowań, codziennych treningów i ogromna ilość godzin
spędzonych na sali treningowej przyniosły ogromny
sukces. Pięknie przygotowana choreografia, wykonana
z niezwykłym wyrazem artystycznym, dała efekt bardzo
ciężkiej pracy Zuzi i trenerów oraz ogromnego wsparcia rodziców.
Serdecznie gratulujemy!!!
Agnieszka Zasztowt
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Pomianowie

WYTAŃCZYĆ MARZENIA - kolejne
sukcesy uczennicy SP Pomianowo
Zuzanna Lachs - uczennica SP Pomianowo, 18 października br. brała udział
w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Fit Kids
WBBF WFF , które odbyły
się w miejscowości Skarszewy. Na zawodach nasza
uczennica ponownie odniosła wielki sukces zajmując II miejsce. W kategorii
wiekowej Zuzi brało udział
19 zawodniczek o bardzo
wysokim poziomie przygotowania.
Do zawodów Zuzia była
przygotowywana przez Panią Ewelinę Nidzgorską ze
Szkoły Tańca S TEN w Darłowie.
Serdecznie gratulujemy
i życzymy kolejnych sukcesów.
Agnieszka Zasztowt
Dyrektor SP
w Pomianowie

SP POMIANOWO - II miejsce
w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
PLASTYCZNYM
Niezmiernie miło nam
poinformować, że uczeń
klasy II Szkoły Podstawowej
w Pomianowie - Adam Stolarczyk zdobył II miejsce
w I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Prawa
Dziecka oczami dzieci – Prawa Dziecka według Korczaka” objętym honorowym
patronatem: Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika
Praw Dziecka, Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorskiego Kuratora
Oświaty.
Organizatorem konkursu
była Szkoła Podstawowa
im. Stefana Żeromskiego
w Trzcińsku - Zdroju i był
przeznaczony dla uczniów
klas I – VIII szkół podstawowych całej Polski. Na
konkurs wpłynęło 430 prac
plastycznych z 47 szkół z 11
województw.
Szkoła Podstawowa w Pomianowie cyklicznie bierze

udział w tym konkursie,
który najpierw miał miano
konkursu wojewódzkiego,
a następnie stał się konkursem
ogólnopolskim.
Osobą odpowiedzialną za
przeprowadzenie konkursu
w naszej szkole jest Pani
Aneta Koprowicz. W bieżącym roku z naszej szkoły do
Trzcińska - Zdroju pojechało
19 prac - wszystkie, które
uczniowie wykonali.
Serdecznie gratulujemy

i zachęcamy do udziału
w konkursach.
LINKI DO STRON INTERNETOWYCH z informacjami na temat konkursu
h t t p s : / / w w w. f a c eboo k .
com/157698411107412/
videos/847219156024529/
https://sptrzcinskozdroj.
edupage.org/news/#1408
Agnieszka Zasztowt
Dyrektor Szkoły
Podstawowej
w Pomianowie

75 tysięcy złotych dla SP POMIANOWO
Szkoła
Podstawowa
w Pomianowie otrzymała z rezerwy oświatowej
państwa 75 tyś. złotych
na pomoce dydaktyczne.
Dzięki otrzymanym środkom trzy sale dydaktyczne
zostały wyposażone w nowoczesne 65-calowe ekrany dotykowe, komputery.
W pracowniach biologicznej, geograficznej, fizycznej, chemicznej pojawiły się
nowe pomoce dydaktyczne,
drukarka 3D.
Wszystkie
zakupione
pomoce „czekają” na po-

wrót uczniów do szkoły,
a na razie zdecydowanie
ułatwiają i uatrakcyjniają
pracę z uczniami z wyko-

rzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Agnieszka Zasztowt
Dyrektor SP Pomianowo

szkoły
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DZIEŃ DRZEWA W KLASIE PIERWSZEJ

Uczniowie klasy I uczyli
się szacunku do przyrody,
wykonali mapę myśli „Co
nam dają drzewa”, podziwiali przepiękne otoczenie szkoły z licznymi drzewami, z lupami oglądali
korę drzew, mierzyli ich
obwody, przytulali się do
drzew, malowali farbami
na folii rozciągniętej między drzewami...i oczywiście bawili się w ulubione
zabawy.
Bogusława Mucha,
wychowawca klasy I

HOSPICYJNY DOM ANIOŁKÓW
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NAUCZANIE ZDALNE W SZKOLE
PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY
W ROGOWIE
Od 26 października 2020
r. uczniowie klas IV-VIII,
a od 9 listopada uczniowie
klas I-III przeszli na system nauczania zdalnego.
Do jego realizacji w szkole
wykorzystuje się dziennik
elektroniczny oraz aplikację Teams, która umożliwia
wideolekcje w rzeczywistym czasie.
Każdemu uczniowi, który nie posiadał komputera,
wypożyczono go z zasobów
szkoły, które zostały wzbogacone o komputery pozyskane przez Urząd Gminy,
w ramach różnorodnych
projektów zewnętrznych.
Większość
nauczycieli prowadzi zajęcia online
z domów. Część nauczycieli, ze względu na zajęcia
w oddziale przedszkolnym,
pracuje zdalnie ze szkoły. Do ich dyspozycji jest
sprzęt w postaci laptopa,
drukarki, tablic i monitorów
interaktywnych, wizualizera. Nauczyciele kreatywnie
i elastycznie podeszli do
warunków pracy zdalnej.
Uczniowie klasy VIII są
w szczególnej sytuacji, dlatego też dostają dodatkowe
materiały do nauki z przedmiotów egzaminacyjnych,
mogą korzystać z konsultacji, które odbywają się na

terenie szkoły.
Rekomenduję
Rodzicom, aby w razie trudności
uczniów z realizacją zadanego materiału, zarówno
technicznych jak i organizacyjnych kontaktować się
z nauczycielem, wychowawcą lub dyrektorem. Jestem przekonana, że w ramach posiadanej wiedzy i
możliwości osoby te znajdą
stosowne rozwiązania na
pojawiające się trudności.
Dziękuję za wszystkie

cenne uwagi dotyczące organizacji procesu nauczania w czasie kwarantanny.
Proszę wszystkich Państwa
o wzajemną wyrozumiałość. Proces nauczania trwa,
natomiast najważniejsze
teraz jest przestrzeganie
zaleceń związanych z sytuacją epidemiczną.
Życzę wszystkim zdrowia, cierpliwości i pogody
ducha.
Elżbieta Trzcińska,
dyrektor szkoły

PROJEKT „CZYTAM Z KLASĄ
LEKTURKI SPOD CHMURKI”

W
roku
szkolnym
2019/2020 uczniowie i pracownicy naszej szkoły włączyli się w ogólnopolską
zbiórkę na rzecz budowy
Domu Hospicyjnego dla
dzieci w Zaleszanach.
Szkolni
wolontariusze,
pod opieką p. Beaty Samiec,
kwestując na terenie szkoły
zebrali kwotę 520 zł, którą

przekazano na konto organizatora zbiórki – Fundacji
„Z Serca Dla Serca”.
Kilka dni temu otrzymaliśmy od Fundacji pisemne
podziękowanie za nasze zaangażowanie.
Jeszcze raz dziękujemy
wszystkim uczniom i pracownikom naszej szkoły,
którzy włączyli się do akcji.

Podziękowania
ślemy
również do uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej w Pomianowie,
którzy pod opieką p. Ewy
Wysockiej-Bartniczuk zorganizowali zbiórkę pieniędzy w swojej placówce.

Od 23 września 2020 r.
uczniowie klasy pierwszej
brali udział w innowacyjnym
międzynarodowym
projekcie „Czytam z klasą
lekturki spod chmurki”.
Mają już za sobą pierwsze zadania z filmem,
lekturnikami,
wykonane plastelinowe Czytusie i Drzewko czytelnicze.
Pierwszy moduł nosi tytuł
„Mała chmurka w krainie
drzew”.
Do tego modułu wybrano lekturę „Kapelusz Pani
Wrony” Danuty Parlak.
Uczniowie mają dużo chęci
do pracy.

Beata Samiec,
organizator akcji

Bogusława Mucha,
wychowawca klasy I
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PAŹDZIERNIK MIĘDZYNARODOWYM
MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH
Tradycje MMBS sięgają
1999 r., kiedy to Międzynarodowe Stowarzyszenie
Bibliotekarstwa
Szkolnego zainicjowało obchody
Międzynarodowego Dnia
Bibliotek Szkolnych, które
przypadły na czwarty poniedziałek października. Od
2008 r. obchodzimy w październiku Międzynarodowy
Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Uczniowie klasy III
prezentują wykonane przez
siebie zakładki do książek.
Danuta Suska-Sękowska

Grudzień 2020

SZKOŁA
DO HYMNU
10 listopada 2020 r. o
godzinie 11:11 uczestniczyliśmy w kolejnej edycji

akcji Ministerstwa Edukacji
Narodowej „Szkoła do hymnu” .

KOSMOS W NASZEJ SZKOLE

PASOWANIE NA UCZNIA
14 października 2020 r. odbyło się pasowanie na ucznia.

szkoły

Grudzień 2020
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EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ
im. JULIANA TUWIMA W STANOMINIE
Europejski Dzień Języków
Obcych przypada w sobotę
- 26 września, ale w szkole
w Stanominie najmłodsi uczniowie mieli okazję
świętować już w piątek.
W ramach zajęć z języka
angielskiego 2 grupy przedszkolne oraz klasy I i II poznawały bliżej nie tylko
język angielski, ale także
kraje z nim związane.
I tak nasza najmłodsza
grupa przedszkolna Sówki w barwach zielono-biało-pomarańczowych przy
dźwiękach skrzypiec i fleta
odkrywały soczyste zielone
łąki i skaliste klify Zielonej
Wyspy, Irlandii. Z pomocą
swojej
wychowawczyni,
pani Małgorzaty Szyperskiej, każdy przedszkolak
wykonał papierową koniczynkę, jeden z symboli
Irlandii, a następnie przywdział na głowę zieloną
opaskę.
Starsza grupa przedszkolaków
zawędrowała

na wyspę Wielkiej Brytanii. Przemierzając Szkocję
i Anglię, zatrzymała się
w stolicy tego państwa,
Londynie, na filiżankę tradycyjnej angielskiej herbaty.
Po wysłuchaniu krótkiej

herbacianej historii, każdy
przedszkolak otrzymał mały
prezent w postaci torebki
angielskiej herbaty i zaproszenie na weekendową
5 o’clock tea w gronie swoich najbliższych. Na koniec

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE
PODSTAWOWEJ im. JULIANA TUWIMA
w STANOMINIE
W tym roku uczniowie
naszej szkoły świętowali
rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości w nieco inny sposób niż w latach
ubiegłych. W miejsce tradycyjnej akademii uczniowie
z klas IV-VIII wraz ze swoimi
nauczycielami wzięli udział
w wydarzeniu on-line „ Polska droga do niepodległości”.
Uczniowie klasy pierwszej pamiętali o nadchodzącej rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę.
I już w październiku wykonali kotyliony i biało czerwone flagi. Przedszkolaki
na zajęciach w formie stacjonarnej kodowały symbole narodowe. Pozostali
młodsi uczniowie wykonali piękne prace plastyczne
z tej okazji i przysłali swoje
zdjęcia.
Krzysztof Skrzycki
– dyrektor szkoły.

starszaki z pomocą swojej
wychowawczyni, pani Iwony Zalewskiej-Madejskiej,
wykonały flagę Wielkiej
Brytanii, Union Jack.
Klasy I i II wraz ze swoim
nauczycielem języka angielskiego również poznawały
bliżej kulturę Wielkiej Brytanii. Pierwszaki wiedzą
już, że Wielka Brytania to
kraj wyspiarski, stolicą jest
Londyn, a państwem rządzi
królowa Elżbieta II. Wiemy
też już wszyscy, że królo-

wa brytyjska jest najdłużej panującym monarchą
w Zjednoczonym Królestwie. Na koniec zajęć na
pierwszaków czekały małe
upominki w brytyjskich niebiesko-czerwono-białych
barwach. Za co serdecznie
dziękujemy mamie jednej
z uczennic, pani Monice
Wołodkowicz.
Na koniec druga klasa
poznawała największe zabytki i symbole Londynu.
Uczniowie dowiedzieli się,

że taksówki w Londynie
wcale nie są żółte, tylko
czarne. Z kolei budki telefoniczne są czerwone,
a Big Ben swoją nazwą nie
określa wieży zegarowej,
a dzwon, który się na niej
znajduje. Na koniec uczniowie zaopatrzeni w mapki,
wyszukiwali w klasie ukryte symbole Londynu, by
z drobnym upominkiem
udać się do domów.
Krzysztof Skrzycki
– dyrektor szkoły.

UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA
NA PRZEDSZKOLAKA w SZKOLE
PODSTAWOWEJ w STANOMINIE

W dniu 23 października 2020 roku w Oddziale
Przedszkolnym
„SÓWKI”
odbyła się „Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka”.
Dzieci pięknie śpiewały piosenki, recytowały wierszyki,
tańczyły w parach oraz na
koniec występu wygłosiły Przysięgę Prawdziwego Przedszkolaka. Każde
dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom oraz domek
ze słodyczami.
Dla dzieci został również

przygotowany słodki poczęstunek.

Krzysztof Skrzycki
– dyrektor szkoły.
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Zasady funkcjonowania
bibliotek w czasie
zagrożenia epidemiologicznego
od 14 grudnia 2020 r.
do odwołania
Funkcjonuje tylko wypożyczalnia.
Zwrot i wypożyczanie książek i czasopism odbywa się w oznakowanym punkcie
każdej biblioteki.
Przy każdym stanowisku może przebywać tylko jedna osoba, pozostali czytelnicy
czekają na zewnątrz w bezpiecznych odległościach. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do półek.
Książki i czasopisma są podawane przez
bibliotekarza.
Wszystkie zwrócone książki i czasopisma
będą poddawane kwarantannie.
Czytelnicy mają obowiązek mieć założoną maseczkę i zdezynfekować ręce płynem,
który znajduję się w wyznaczonym miejscu.
Zachęcamy do składania zamówień na
zbiory biblioteczne poprzez katalogi online, pocztę elektroniczną, telefonicznie lub
wypisanie na kartce pozycji książkowych,

które chcemy wypożyczyć.
Zmienione zostają godziny otwarcia bibliotek.

Grudzień 2020

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE
W BIBLIOTEKACH
NA TERENIE GMINY BIAŁOGARD
Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie zakupiła nowości książkowe
do wszystkich bibliotek na
terenie Gminy Białogard.
Zakup ten zrealizowa-

no ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa.
Każ-

dy niezależnie od wieku
i upodobań na pewno
znajdzie coś dla siebie.
Ewa Juszczyk-Lachs
Dyrektor GBP

Biblioteka w Stanominie:
Poniedziałek – Piątek 13.00 – 19.00
Filia biblioteczna w Podwilczu
Poniedziałek, Czwartek 11.00-17.00
Środa 9.00-15.00
Wtorek, Piątek 10.00-16.00
Filia biblioteczna w Rogowie
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek
9.00-15.00
Czwartek – 11.00 – 17.00
Filia biblioteczna w Pomianowie
Wtorek, Środa, Piątek – 9.00-15.00
Poniedziałek – 11.00 – 17.00.

„Narodowe Czytanie”
„…Matko, w lesie są maliny,
Niechaj idą w las dziewczyny,
Która więcej malin zbierze,
Tę za żonę pan wybierze…”
– ten i inne fragmenty „Balladyny „Juliusza Słowackiego
rozbrzmiewały 28 września 2020 roku
w Gminnej BibliotecePublicznej w Stanominie.

Akcja „Narodowe Czytanie” jest organizowana pod
patronatem
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Ma ona na celu propagowanie polskiej literatury
narodowej. W ramach tej
inicjatywy w całej Polsce
organizowane są akcje
wspólnego czytania lektury.
Nasza Biblioteka również
bierze w niej udział. W tym
roku czytaliśmy „Ballady-

nę” Juliusza Słowackiego.
Jest to wybitne dzieło epoki
romantyzmu.
Dramat powstał na emigracji. Jego fabuła osadzona jest na tle baśniowych dziejów i opowiada
o dwóch siostrach – Alinie
i Balladynie. Powstałe na
przestrzeni lat liczne inscenizacje tego utworu, do tej
pory cieszą się dużym zainteresowaniem.

Ze względu na sytuację
epidemiologiczną i zagrożenie Covid-19, tegoroczne
czytanie było realizowane w innej formie niż dotychczas, i z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności. Uczniowie Szkoły w Stanominie czytali
u siebie w klasach, a nie
gościnnie w bibliotece jak
to było w poprzednich
edycjach. My w bibliotece
oprócz „Balladyny” Juliusza
Słowackiego, rapowaliśmy
„Balladynę” z książki pt.
„PKS, czyli przegląd Książek Szkolnych” Grzegorza
Wasowskiego, oraz wysłuchaliśmy pięknej „Ballady
o malinach” Wojciecha Młynarskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
magnesy.
Składam serdeczne podziękowania
wszystkim,
którzy włączyli się do tegorocznego czytania lektury.
Już szykujemy się do kolejnej edycji Narodowego Czytania. Przyszłoroczna dziesiąta
edycja poświęcona będzie
„Moralności pani Dulskiej”
Gabrieli Zapolskiej.
Barbara Kacprowska

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania
dla Pana

Piotra Wandycza
z Domacyna

za piękne drzewka choinkowe oraz gałązki,
które przyozdobiły Urząd Gminy, i dzięki którym stworzyliśmy
wyjątkową atmosferę w oczekiwaniu na Święta
Bożego Narodzenia oraz Nowy 2021 Rok.
Pracownicy
UG Białogard

