
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.)
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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.

Wójt Gminy Białogard
Jacek Smoliński



2 Wieści z gminy Białogard Grudzień 2020InWEStyCJE

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 szcze-

gólnego 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 otar-
cie drogi w  miejscowo-
ści Buczek zrealizowanej 
z  Funduszu Dróg Samorzą-
dowych w ramach zadania: 
„Modernizacja drogi gmin-
nej 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 zakoń- 
czenie inwestycji pn.: „Prze-
budowa drogi gminnej, zjaz- 
du z  drogi powiatowej nr 
1169Z oraz istniejącego 

przepustu, na działkach nr 
86/2, 86/5, 209, 273 ob-
ręb 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 Ob-
szarów Wiejskich na lata 
2014-2020 pod nazwą 

„Modernizacja świetlic 
wiejskich przez ich przebu-
dowę w  miejscowościach 

Żelimucha i Buczek w gmi-
nie Białogard”. 

Koszt całej inwesty-

cji oszacowano na kwotę 
913.289,48 z  czego dofi-
nansowanie to 63,63%. 

Zakres prac obejmował 
kompleksowy remont wraz  
z wyposażeniem. 

Świetlice przed remontem: Świetlice po remoncie:

Świetlica wiejska – Żelimucha Świetlica wiejska – ŻelimuchaŚwietlica wiejska – Buczek Świetlica wiejska – Buczek
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4. Granty sołeckie 2020 

30 października 2020 r. 
wszystkie sołectwa  w  ra-
mach konkursu „Granty 
Sołeckie 2020” ogłoszone-
go przez Marszałka Woje-
wództwa Zachodniopomor-

skiego zakończyły realizację 
swoich zadań.  W  wyniku 
tego na terenie Gminy Bia-
łogard powstały trzy dobrze 
zaprojektowane przestrze-
nie publiczne,  miejsca inte-

gracji społecznej.
Realizacja inwestycji prze- 

biegła sprawnie przy pełnym 
zaangażowaniu wszystkich 
mieszkańców poszczegól-
nych sołectw. Należy za-

uważyć, że łączny koszt 
wszystkich zadań wyniósł 
ponad 30.000,00 przy 100 
% dofinansowaniu ze środ-
ków zewnętrznych. W Gmi-
nie Białogard trzy sołectwa  

zrealizowały zadania w  ra-
mach grantów sołeckich: 
Sołectwo Rychówko – pro-
jekt pn. „Bezpieczna stre-
fa rekreacji w  Sińcach”.  
Sołectwo Rzyszczewo – pro-

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

5. Zdalna szkoła w gminie  
białogard i zdalna szkoła+

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 szko-
ła” i  „Zdalna szkoła+” były 
odpowiedzią na obecną 
sytuację szkolnictwa wy-
nikającą z  pandemii. Pod-
czas zawieszenia zajęć 

w szkołach, sprzęt kompu-
terowy stał się niezbędny 
do prowadzenia lekcji na 
odległość. Przy wsparciu 
funduszy unijnych wypo-
sażono w taki sprzęt szko-
ły, które udostępniają go 
potrzebującym uczniom  
i nauczycielom. 

Całkowity koszt zaku-
pionego 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 zauwa- 
żyć, że zakup sprzętu otrzy-
mał 100% dofinansowa- 
nie.

Po zakończeniu zdalnej 
nauki sprzęt pozostanie 
na wyposażeniu placówek 
oświatowych i  wykorzysty-
wany będzie na cele szkol-
ne.

6. budowa trybuny sportowej  
w białogórzynie

W miesiącu grudniu 2020 
roku wykonane zostały try-
buny sportowe w  Białogó-
rzynie na 80 miejsc wraz 
z  miejscem dla trenerów 
i prasy. 

Kwota inwestycji to 
40.000 zł przy 50% do-
finansowaniuw ramach 
pomocy finansowej udzie-
lonej jednostkom samorzą- 
du terytorialnego z  obsza- 

ru województwa zachod-
niopomorskiego z  prze-
znaczeniem na poprawę  
i  modernizację infrastruk- 
tury sportowej w  2020 
roku.

7. Środki z funduszu  
przeciwdziałania covid-19  

dla gmin i powiatów  
- fundusz inwestycji  

lokalnych
Gmina Białogard otrzy-

mała kwotę 833 482,00  zł 
w  ramach środków Fundu-
szu Przeciwdziałania CO-
VID-19 dla gmin i powiatów 

– Fundusz Inwestycji Lokal-
nych. 

Środki mogą zostać spo-
żytkowane przez gminę, na 
wydatki majątkowe,  mogą 

być również przeznaczone 
na wkład własny inwestycji 
finansowanych z  udziałem 
innych środków publicz-
nych.

„Bezpieczna strefa rekreacji w Sińcach”. „Razem damy radę, modernizacja budynku w Rzyszczewie” „Bądźmy razem – wiata plenerowa z wyposażeniem”.

8. Pomorze Zachodnie  
- bezpieczna edukacja

W dniu 4 listopada 2020 
roku Gmina Białogard pod-
pisała  umowę o przyznanie 
grantu w  ramach dofinan-
sowania z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego  na 
projekt pn. POMORZE ZA-
CHODNIE – BEZPIECZNA 
EDUKACJA, współfinanso-
wanego przez Unię Europej-
ską w  ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego, 
Działania 7.7 Wdrożenie 
programów wczesnego 

wykrywania wad rozwojo-
wych i  rehabilitacji dzieci  
z  niepełnosprawnościami 
oraz zagrożonych niepełno-
sprawnością oraz przedsię-
wzięć związanych z  walką 
i  zapobieganiem COVID-19 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskie-
go 2014 – 2020. W ramach 
tych śroków sprzęt i środki 
ochrony osobistej trafiły do 
szkół w Stanominie, Pomia-
nowie i Rogowie. 

W  dużej mierze był to 
sprzęt tj. maszyny czysz-
czące, stacje do dezynfek-
cji, walizka do dezynfekcji 
dokumentacji, na zakup 
których bez wsparcia z UE, 
Gmina nie mogłaby sobie 
pozwolić.

Dofinasowanie w  ra-
mach 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)

9. Usuwanie barszczu Sosnowskiego  
z terenu gminy białogard

8 października 2020 roku 
Gmina Białogard podpisała 
z  Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej w Szczeci-
nie umowę  na dofinansowa-
nie zadania pn.: „Usuwanie 
barszczu Sosnowskiego z te- 
renu 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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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 Zachodnio-
pomorskiego 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%

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 szkol-
nej w budynku Szkoły Pod-

stawowej w Rogowie, na po- 
mieszczenie biblioteczne Filii 
Gminnej Biblioteki w Rogowie 

i dostosowanie tego pomiesz- 
czenia oraz toalety do obsłu-
gi osób niepełnosprawnych. 

10. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki,  
sznurka do owijania balotów po nawozach i typu big bag

Gmina Białogard otrzy-
mała z  Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej kwotę 
14 169,86 zł  na usuwanie 
odpadów z  folii rolniczych, 
siatki, sznurka do owija-
nia balotów po nawozach 
i  typu big bag.  W  ramach 
realizacji zadania odebrano 
folię rolniczą, opakowania 
typu big bag, sznurki i siat-
ki od 31 rolników z  terenu 
naszej gminy.

Środki zewnętrzen dla 
każdej jednostki samo-
rządu terytorialnego to 
ogromny zastrzyk finan-
sowy, możliwość realizacji 
szeregu inwestycji i  bo-
dziec do podejmowania 
nowych wyzwań. W  celu 
pełnego zobrazowania jak 
ogromną rolę w  budżecie 
Gminy Białogard odgry-
wają środki zewnętrzne, 
przedstawiamy poniższe 
zestawienie:

W 2020 roku Gmina Białogard w ramach własnych środków realizowała również inne zadania:
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KOnTynuACjA remOnTu KOŚCiOŁA FiLiALneGO  
PW. CHrysTusA KrÓLA W POmiAnOWie

W dniu 26 czerwca 2020 
r. Wicemarszałek Woje-
wództwa Zachodniopo-
morskiego Pan Tomasz 
Sobieraj wraz z  Księdzem 
Markiem Cieślikiem repre-
zentującym Parafię Rzym-
skokatolicką pw. Wnie- 
bowzięcia NMP w  Białogó-
rzynie podpisali umowę, na 
udzielenie przez Sejmik Wo-
jewództwa Zachodniopo-
morskiego dotacji w kwocie 
30 000,00  złotych przezna-
czonej na dofinansowanie 
kosztów realizacji zadania 
pn. Kontynuacja - remon-
tu kościoła filialnego pw.  
Chrystusa Króla w  Pomia-
nowie. Renowacja i  kon-
serwacja ściany szczyto- 
wej nawy (ściana wschod-
nia).

To znaczące wsparcie 
dla lokalnej społeczności. 
W  budżecie Województwa 
Zachodniopomorskiego 
na rok 2020 kwota prze-

znaczona jako dotacja na 
prace konserwatorskie, re-
stauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru za-
bytków lub znajdującym się 
w gminnej ewidencji zabyt-
ków, położonym na obsza-
rze województwa zachod-
niopomorskiego, wyniosła  
1 800 000,00 zł. Maksy-
malna wnioskowana kwota 
dotacji na jedno zadanie 
nie mogła przekroczyć 60 
000,00 zł. Tak więc spo-
śród 178 ubiegających się 

o  pomoc finansową, wnio-
sek naszej Parafii znalazł 
się wśród 70 pozytywnie 
ocenionych pod względem  
merytorycznym i   formal-
nym. 

Poza wsparciem ze stro-
ny Urzędu Marszałkowskie-
go Parafia otrzymała  duże 
dofinansowanie ze strony 
Gminy Białogard reprezen-
towanej przez Wójta Jacka 
Smolińskiego. Kwota dota-
cji wyniosła 30 000,00 zło-
tych. To również znacząca 
pomoc Gminy we współfi-

nansowaniu w/w  zadania.  
Oprócz tego aby zrealizo-
wać kompleksowo prace 
konserwatorskie ściany 
wschodniej świątyni, za-
planowane na obecny rok,  
udało się pozyskać dodat-
kowo,  kwotę 20 000 zł od 
Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków w  Szczeci-
nie. Całość zadania pochło-
nęła niemal 90 tys. złotych. 
Brakujące środki pochodziły  
z  indywidualnych zbiórek 
miejscowej społeczności. 

Mieszkańcy całej Parafii, 
a  szczególnie Pomiano-
wa, są bardzo wdzięczni 
wszystkim, którzy przyczy-
nili się do ukończenia ko-
lejnego etapu remontu bu-
dowli stanowiącej miejsce 
odprawianych  nabożeństw, 
sprawowania sakramentów 
i odmawiania modlitw. 

Kościół to miejsce do-
stępne dla wszystkich  grup  
społecznych. (Ż.Sz.)

Xi BiAŁOGArdzKA GALA Biznesu
W dniu 1 października br. 

podczas XI Białogardzkiej 
Gali Biznesu zorganizowa-
nej przez Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społeczno- Go-
spodarczych  w  Białogar-
dzie Burmistrz Białogardu 
Emilia Bury, Starosta Bia-
łogardzki Piotr Pakuszto 
oraz Wójt Gminy Białogard 
Jacek Smoliński, wyróżnili 
przedsiębiorców z  powiatu 
białogardzkiego z okazji ju-
bileuszu prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej oraz 
wręczyli statuetki i listy gra-
tulacyjne 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 Bia-
łogard, znalazły się wśród 
kilkudziesięciu gości zapro-
szonych na tę uroczystość, 
i  to one  właśnie otrzymały 
zaszczytny tytuł „Kobiety 
sukcesu”.

Zupełnie różne, a  jakże 
podobne. Z dumą prezentu-
jemy ich sylwetki. 

(A.K.)

Aneta Chilmańska miesz-
kanka wsi Żeleźno, mężatka 

i   matka dwójki dzieci. Wy-
kształcenie wyższe leśne. 
Od 11 lat leśniczy w Nadle-
śnictwie Białogard.  W roku 
2014 otrzymała z  rąk Mini-
stra Środowiska za swoją 
długoletnią i oddaną służbę  
Odznakę Honorową za Za-
sługi Dla Ochrony Środowi-
ska  i  Gospodarki Wodnej. 
To  leśnik z pasją; kolekcjo-
ner starych narzędzi i sprzę-
tów gospodarskich, i  le-
śnych, wykonuje przeróżne 
rękodzieło z drewna najczę-
ściej z motywami leśnymi.

Przez trzy kadencje Rad-
na Gminy Białogard. Obec-
nie przewodnicząca Komi-
sji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska, Go-
spodarki Komunalnej i Bez-
pieczeństwa Publicznego 
Rady Gminy Białogard.

Społecznik. Organizator 
imprez kulturalnych i sporto-
wych, osoba aktywna i kon-
taktowa, która lubi działać 
czynnie. Poprzez swoje pro-
jekty niejednokrotnie pozy-
skiwała środki pieniężne na 
pożyteczne ferie lub waka-
cje dla  mieszkańców gminy,

Od ponad 8 lat charyta-
tywnie zajmuje się  cmenta-
rzem ewangelickim  w miej-
scowości Żeleźno, który jako 

inspiratorka, wraz z  ludźmi 
dobrej woli, odrestaurowa-
ła, i  w  którym  utworzyła 
Lapidarium.

Była inicjatorką projek-
tu pożyteczne wakacje dla 
dzieci z  terenu gminy Bia-
łogard, który miał na celu 
zwiększenie estetyki i  wi-
zerunku 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  biblio-
tekach wielokrotnie prze-
prowadzała edukację leśną.

Pomysłodawczyni pikni-
ków rodzinnych na terenie 
swojej miejscowości, na 
które zaprasza służby mun-
durowe - policjantów bia-
łogardzkiej jednostki oraz 
straży pożarnej. 

Autorka i  organizatorka 
projektów Pożytecznych 
ferii zatytułowanych ,,Nie 
Zapomnij o  naszych sąsia-
dach”, w których to projek-
tach dzieci i młodzież trosz-
czyli się o  seniorów swojej 
miejscowości.

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

Mariola Giec mieszkanka 
wsi Białogórzyno, mężatka, 
matka, babcia.

Jeżeli pomyślimy sobie 
o  dawnej „trzydziestce” 
a  dzisiejszej „pięćdziesiąt-
ce” to ona jest tego naj-
lepszym przykładem. Ko-
bieta świadoma swojego 
potencjału, która ma po-
czucie szczęścia. Płynie ono 
z każdej jej sfery życia – pra-
cy i  rodziny. Realizująca się 
zawodowo, kochająca żona 
i  matka, opiekuńcza córka, 
na którą zawsze można li-
czyć. Pełna pasji i  marzeń, 
których nie boi się realizo-
wać, a które tylko nakręcają 
ją do dalszego działania. Jej 
aktywność obserwujemy na 
wielu płaszczyznach: rozpo-
czynając od służby zdrowia 
– gdzie od 36 lat pracuje za-
wodowo jako pielęgniarka 
obecnie zarządzając kadrą 
pielęgniarską po własną, 
od 12 lat nieźle prosperują-
cą, działalność gospodarczą 
oraz działalność agrotury-
styczną. Inicjatorka wielu 

akcji społecznych na rzecz 
swojej społeczności lokal-
nej. Nie boi się podejmować 
trudnych decyzji, dzięki któ-
rym dba nie tylko o najbliż-
szych, ale całą społeczność 
lokalną – a  mowa tutaj  
o skutecznym podjęciu dzia-
łań przeciwko utworzeniu 
fermy norek w  miejscowo-
ści, w której żyje i wychowu-
je swoje dzieci, a  teraz już 
wnuki.

Charakteryzując ją w  kli-
ku słowach należy podkre-
ślić, 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 cenio-
no milczenie kobiet. 

Stare powiedzenie, że 
kobieta jest ozdobą męż-
czyzny, trwało w  najlepsze 
całe lata. Niczym spinka 
przy mankiecie albo kwiatek 
w butonierce. 

Wraz z  nadejściem no-
wych czasów mamy nowe 
powiedzenie: „Sukces jest 
kobietą”. (M.G)

Źródło: https://bialogardinfo.pl/nagrody-dla-biznesu/
foto: UM Białogard

POWszeCHny sPis rOLny 
2020 – POdsumOWAnie

Od 1 września do 30 li-
stopada tego roku, na tere-
nie całego kraju odbywało 
się największe rolnicze ba-
danie statystyczne - Po-
wszechny Spis Rolny 2020. 
Realizowane jest  ono raz 
na 10 lat i obejmuje wszyst-
kie gospodarstwa rolne. 

Wyniki tego spisu są naj-
pełniejszym źródłem infor-
macji, które pozwala dokład- 
nie zobrazować stan pol-
skiego rolnictwa. 

Spis rolny prowadzony 
był w  gospodarstwach rol-
nych osób fizycznych (go-
spodarstwach indywidual-
nych) oraz osób prawnych 
i jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości 
prawnej. Udział w spisie był 

obowiązkowy.
W naszej Gminie 476 gos- 

podarstw objętych zostało 
obowiązkowym badaniem. 
Sytuacja związana z covidem 
nie sprzyjała bezpośrednim 
kontaktom, dlatego więk-
szość 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 go-
spodarstw z  terenu Gminy 
Białogard przeszło badanie 
statystyczne. 

Dziękujemy wszystkim 
rolnikom za udział w  Po-
wszechnym 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 nieru-
chomości obowiązujące na 
terenie Gminy: 
1. Od gruntów: 
1) związanych z prowadze-
niem działalności gospo-
darczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania  
w  ewidencji gruntów i  bu-
dynków – 0,99 zł od 1 m² 
powierzchni, 
2) pod wodami powierzch-
niowymi stojącymi lub wo-
dami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i  zbiorni-
ków sztucznych – 4,99 zł 
od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w  tym za-
jętych na prowadzenie od-

płatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,52 zł od 1 
m² powierzchni;
4) niezabudowanych obję-
tych obszarem rewitalizacji, 
o  którym mowa w  usta-
wie z  dnia 9 października 
2015 r. o  rewitalizacji (Dz. 
U. z  2020r. poz. 802 ze 
zm.), i położonych na tere-
nach, dla których miejsco-
wy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudo-
wę mieszkaniową, usługo-
wą albo zabudowę o prze-
znaczeniu 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 za-
kończono budowy zgodnie 
z przepisami prawa budow-
lanego – 3,28 zł od 1 m2 
powierzchni.
2. Od budynków lub ich 
części:
1) mieszkalnych – 0,85 zł 
od 1 m² powierzchni użyt-
kowej,
2) związanych z prowadze-
niem działalności gospo-
darczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 

– 24,84 zł od 1 m²  po-
wierzchni użytkowej, 
3) zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 
w  zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siew-
nym –  11,62 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej,   
4) związanych z  udzie-
laniem świadczeń zdro-
wotnych w  rozumieniu 
przepisów o  działalności 
leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych 
świadczeń – 5,06 od 1 m² 
powierzchni użytkowej,  
5) od pozostałych, w  tym 
zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicz-

nego przez organizacje po-
żytku publicznego – 8,00 zł 
od 1 m² powierzchni użyt-
kowej; 
3. Od budowli:
2% ich wartości określonej 
na podstawie art. 4 ust. 
1 pkt 3 i  ust.3-7 ustawy 
z  dnia 12 stycznia 1991r. 
o  podatkach i  opłatach lo-
kalnych. 

PODATEK  
OD ŚRODKÓW 
TRANSPORTU  

– NIEZMIENIONE 
STAWKI OBOWIĄZUJĄ  

OD 2015 R.

ŚmieCi – PrOduKujemy je WszysCy
Utrzymanie czystości 

i  porządku w  gminach na-
leży do zadań własnych 
gminy, które są odpowie-
dzialne za prawidłowe 
funkcjonowanie systemu 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi oraz prze-
prowadzenie postępowania 
w trybie przetargu nieogra-
niczonego na odbiór i  za-
gospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszka- 
łych. W  bieżącym roku to 
Spółka REMONDIS Sanitech 
Poznań z  Poznania, mają-
ca swoją siedzibę w  Bar-
wicach, świadczyła usługę 
w  zakresie odbioru  odpa-
dów komunalnych z terenu 
gminy Białogard. 

Rok 2020 był rokiem prze-
łomowym, ponieważ wdro-
żono nowy system zasad 
segregacji, który nakazuje, 
każdemu właścicielowi oraz 
najemcy  nieruchomości 
prowadzić selektywną zbiór-
kę odpadów komunalnych.

Celem tych zmian jest nie 
tylko zwiększenie poziomu 
recyklingu i  odzysku odpa-

dów zebranych selektyw-
nie, ale także zmniejszenie 
masy odpadów ulegających 
biodegradacji kierowanych 
do składowania. 

Zmianie uległa również 
stawka opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunal-
nymi. Zgodnie z przepisami, 
system musi bilansować się, 
to znaczy, że koszty funkcjo-
nowania tego systemu mu-
szą być w całości pokrywane 
opłatami uiszczanymi przez 
mieszkańców. A  ponieważ 
wszyscy mieszkańcy zostali 
objęci systemem zbierania 
odpadów, nikomu nie opła-
ca się wyrzucać śmieci na 
dzikie wysypiska. Gmina, 
ustalając stawki opłaty, bie-
rze pod uwagę:
•	liczbę mieszkańców za-

mieszkujących daną gmi-
nę,

•	ilość wytwarzanych na te-
renie gminy odpadów ko-
munalnych,

•	koszty funkcjonowania 
systemu, w  tym koszty 
odbierania, transportu,  
zbierania, odzysku i unie- 
szkodliwiania odpadów 

komunalnych, tworzenia 
i  utrzymania punktów 
selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, 
obsługi administracyjnej 
systemu,

•	sytuację, gdy właściciele 
nieruchomości wytwarza-
ją odpady nieregularnie, 
np. sezonowo.
I  tu należy podkreślić 

jak ważne jest to abyśmy 
wspólnie zadbali o uczciwe 
zgłaszanie ilości osób za-
mieszkujących w danej nie-
ruchomości. Dlaczego? Na 
blisko 7330 mieszkańców 
naszej Gminy - zgłoszonych 
do systemu  zostało  5969 
osób (różnica 1361 osób).   

Można przyjąć, że część 
spośród mieszkańców wy-
emigrowała, część nie do-
pełniła formalności związa-
nych z wymeldowaniem się. 
Pamiętać jednak należy, że 
wśród 1361 mieszkańców 
są tacy, którzy nie złożyli 
deklaracji, a więc nie płacą 
za odpady. W tym przypad-
ku koszty ponoszą za nich 
Ci, którzy uczciwie zgłosili 
stan faktyczny swoich go-
spodarstw.

Tak zwana  deklaracja 
śmieciowa jest podstawą 
do naliczenia opłaty, jaką 
mieszkańcy będą wnosili do 
Gminy za zagospodarowa-
nie domowych odpadów, a   

złożenie jej leży w  intere-
sie samych mieszkańców. 
Dzięki przekazaniu tych in-
formacji, stawka za odbiór 
śmieci będzie odpowiadać 
temu, ile odpadów jest od-
bieranych  z gospodarstwa 
domowego.

W stosunku do właścicieli 
nieruchomości, którzy nie 
uiszczają opłat za gospo-
darowanie odpadami ko-
munalnymi w terminie, na-
licza się odsetki za zwłokę 
oraz wystawia upomnienia  
i  tytuły wykonawcze, a na-
stępnie nalicza dodatkowe 
koszty egzekucyjne. Wobec 
dłużników prowadzone jest 
postępowanie windyka-
cyjne mające na celu wy-
egzekwowanie należnych 
opłat. Na koniec listopada 
br.  wysłano 720 upomnień 
na łączną kwotę niemal 195 
tysięcy  złotych oraz wysta-
wiono 292 tytuły wykonaw-
cze, które przekazano do 
Urzędu Skarbowego celem 
odzyskania należnych kwot.

Śmieci to cenny surowiec 
i  należy je ponownie wy-
korzystywać. Dlatego też 

w  2020 roku, pomimo pa-
nujących, niesprzyjających 
okoliczności związanych 
z  pandemią,  przeprowa-
dzony został konkurs pod 
tytułem: „ZBIERAMY MAKU-
LATURĘ- RATUJEMY DRZE-
WA”, którego celem było 
propagowanie wśród miesz-
kańców gminy Białogard 
właściwych postaw proeko-
logicznych. 

W dniu 02 grudnia 2020r. 
ogłoszone zostało postę-
powanie w  trybie przetar-
gu nieograniczonego na 
wywóz odpadów komu-
nalnych z  nieruchomości 
zamieszkałych z  terenu 
Gminy Białogard na rok 
2021. Firma, z  którą pod-
pisana zostanie umowa na 
świadczenie usług w zakre-
sie odbioru odpadów komu-
nalnych, zobowiązana zo-
stanie do dostarczenia, do 
dnia 31.12.2020 r, każdemu 
właścicielowi nieruchomo-
ści harmonogramu wywo-
zu odpadów komunalnych 
obowiązującego w  roku 
2021. 

(K.J./A.K.)

PrOGrAm WyrÓWnyWAniA rÓżniC między reGiOnAmi iii
W  lutym 2020 r. do 

Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych Gmina 
Białogard złożyła wniosek 
na dofinansowanie zakupu 
2 busów przystosowanych 
do przewozu osób niepeł-
nosprawnych.

Wniosek złożony został 

w  ramach likwidacji barier 
transportowych „Progra-
mu wyrównywania róż-
nic między regionami III”. 
W  ramach tego programu 
można otrzymać dofinan-
sowanie ze środków PFRON 
w  wysokości 70% wartości 
zakupu.

I  tak w  listopadzie  

2020 r. podpisana została 
pomiędzy Powiatem Bia-
łogardzkim reprezento- 
wanym przez Starostę 
Piotra Pakuszto, a  Gminą 
Białogard reprezentowaną 
przez Wójta Jacka Smo-
lińskiego umowa na dofi-
nansowanie w  wysokości 
180  000 zł zakupu dwóch 

nowych busów, które po-
prawią bezpieczeństwo 
i  komfort jazdy przede 
wszystkim dzieci niepeł- 
nosprawnych dowożonych 
do ośrodków i szkół, w któ-
rych realizują obowiązek 
nauki. 

(J.Cz.)

ŚWieTLiCe WiejsKie
W  związku z  epidemią 

koronawirusa COVID 19 
od dnia 9 listopada br. 
zawieszona została dzia-
łalność świetlic wiejskich  
na terenie Gminy Biało- 
gard, a  zaplanowane tam 
zajęcia, prywatne imprezy 
okolicznościowe, spotka-
nia rad sołeckich czy kół  

gospodyń wiejskich  wstrzy-
mane zostały do odwoła-
nia. 

Wykluczone jest również 
bezpłatne udostępnianie 
jak i  wynajem tych po-
mieszczeń. 

(J.Cz.)
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szKOŁy POdsTAWOWe
Od poniedziałku, 9 listo-

pada br. zawieszone zosta-
ły zajęcia stacjonarne dla 
uczniów klas I-III szkół pod-
stawowych, jednocześnie  
przedłużone zostało zawie-
szenie zajęć stacjonarnych 
dla uczniów klas IV-VIII 
szkół podstawowych. Zgod-
nie z nowelizacją rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji 
i Nauki z dnia 24 listopada 
2020 r. stacjonarne funk-
cjonowanie szkół zostaje 
ograniczone do 3 stycznia 
2021 r.

Nauka i  opieka dla dzie-
ci w  przedszkolach, od-
działach przedszkolnych 
w  szkołach podstawowych 
i innych formach wychowa-
nia przedszkolnego pozo-

staje bez zmian.
Od poniedziałku, 9 listo-

pada 2020 na szkoły podsta-
wowe nałożony został obo- 
wiązek zapewnienia funkcjo- 
nowania świetlic szkolnych 
dla uczniów, których rodzice 
są bezpośrednio zaangażo-
wani w walkę z COVID-19.

W  okresie zawieszenia 
zajęć stacjonarnych dyrek-
torzy szkół mogą umożliwić 
uczniom klas ósmych kon-
sultacje indywidualne lub  
w  małych grupach, do 5 
osób.

Szanowni Państwo w tro-
sce o  zdrowie swoje i  in-
nych pamiętajmy o  trzech 
zasadach: dezynfekcja, dy-
stans, maseczki.

(J.Cz.)

nOWy WÓz dLA OsP POmiAnOWO
W  dniu 28 października 

2020r. Zarząd Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Pomia-
nowie odebrał nowy samo-
chód ratowniczo-gaśniczy 
GBA marki VOLVO, który 
znacząco usprawni pracę 
strażaków oraz zwiększy 
gwarancję bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu bia-
łogardzkiego.

Jego zakup stał się moż-
liwy dzięki środkom otrzy-
manym z:

•	 budżetu Gminy Biało-
gard;

•	 dotacji budżetowej ze 
środków Komendanta 
Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej;

•	 Nadleśnictwa Białogard, 
Gościno, Manowo, Człu-
chów;

•	 Starostwa Powiatowego 
w Białogardzie, 

•	 Fundacji im. Ignacego Łu-
kasiewicza PGNIG; 

•	 firmy ARMAR.

•	 European Wind Farms 
Polska Sp. z o.o Białogard 
Sp. kom.;
Zarząd Ochotniczej Stra- 

ży Pożarnej w  Pomiano-
wie w  imieniu wszystkich 
strażaków z OSP w Pomia-
nowie, bardzo dziękuje za 
ofiarowaną pomoc i wspar-
cie. 

Wszystkim sponsorom 
i osobom przychylnym jed-
nostce serdecznie dzięku-
jemy. 

ŚWiATeŁKO W TuneLu….???????
W  styczniowym numerze 

Wieści informowaliśmy Pań-
stwa, że  w  grudniu 2019 
roku jako Gmina złożyliśmy 
petycję do ustawodawców 
– Sejmu RP, Prezesa Rady 
Ministrów, Ministerstwa Go-
spodarki Morskiej i  Żeglugi 
Śródlądowej  w przedmiocie 
zmiany  przepisów prawa 
określającego warunki roz-
liczeń za zbiorowe zaopa-
trzenie w  wodę i  zbiorowe 
odprowadzenie ścieków. 
Chodzi o  to aby doprowa-
dzić do zrównoważonego 
rozwoju i wyrównania szans 
społecznych na terenie obję-
tym działaniem jednej spół-
ki – przedsiębiorstwa wod-
no-kanalizacyjnego  oraz 
uchylenia przepisów dyskry-

minujących społeczeństwo, 
w tym przypadku mieszkań-
ców naszej gminy. 

Na początku grudnia br. 
otrzymaliśmy od Wicemar-
szałka Sejmu RP W. Cza-
rzastego pisemne powia-
domienie o  rozpatrzeniu 
naszej petycji przez Komi-
sję do Spraw Petycji, która  
wraz z  przedstawicielami 
Ministerstwa Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądo-
wej, Państwowego Gospo-
darstwa Wodnego Wody 
Polskie oraz Związku Miast 
Polskich, zwróciła się do  
Ministra Klimatu i Środowi-
ska  o  przedstawienie sta-
nowiska wobec postulatu 
zawartego w petycji, a tak-
że o ocenę funkcjonowania 

obowiązujących przepisów 
ustawy w  zakresie regula-
cji i  nadzoru nad wysoko-
ścią cen oraz stawek opłat, 
tak aby były racjonalne 
oraz uzasadnione. Komisja 
również wniosła o wskaza-
nie przez Ministra Klimatu 
i  Środowiska, jakie zmiany 
należy wprowadzić w prze-
pisach ustawy o  zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę  
i  zbiorowym odprowadze-
niu ścieków, aby w  więk-
szym stopniu dbać o intere-
sy mieszkańców w zakresie 
ponoszonych kosztów za  
zaopatrzenie w wodę i od-
prowadzenie ścieków. 

Pamiętajmy, że nadal 
w naszej gminie obowiązu-
ją stawki za wodę i  ścieki 

z 2017 r. w łącznej wysoko-
ści 42,43 zł/m3. Pamiętajmy 
również, że czeka nas zmia-
na stawek na kolejne trzy 
lata, tj. 2021-2023. W jakiej 
wysokości? Jeszcze nie wie-
my. Jednak nadal szukamy 
rozwiązań pozwalających 
na zmianę, która będzie 
zarówno korzystna dla in-
dywidualnego mieszkańca 
jak i   samej Gminy. Czyli 
zaprzestanie (lub przynaj-
mniej 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 „KIE-
RUNEK NOSÓWKO”. Orga-
nizatorem imprezy było 
Stowarzyszenie Szachowe 
Husaria, natomiast  współ-
organizatorami Gmina Bia-
łogard, Sołectwo Nosówko 
oraz „Kreatywny Babiniec” 
z Rosnowa. 

Uczestnicy, a było ich nie-
mało, musieli przebyć dy-
stans liczący 5 km – i to pie-
szo! 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 przej-
ście przez mokradła, choć 
niejeden ze śmiałków padł 
ich ofiarą i wpadł w grząs- 
kie bagno. Podczas podróży 
ujawniły się i talenty – moż-
na było podziwiać prawdzi-

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

szukanie skarbów wykry-
waczem metali. Okazało 
się, że w naszym sołectwie 
mamy mnóstwo cennych 
przedmiotów. Jedną z  kon-
kurencji było też szukanie 
jajek w  trawie – nie obyło 
się bez śmiechu, tym bar-
dziej, że jajka należało póź-
niej ugotować w  ognisku. 

Dla ciekawskich zostało 
przeprowadzone szybkie 
szkolenie z  budowania fil-
trów do wody. Natomiast 
miłośnicy broni mogli się 
sprawdzić w  strzelaniu do 
tarczy z  procy, czy z  wia-
trówki laserowej.

Podczas imprezy pano-
wała wspaniała atmosfera. 
Oprócz ogniska, pieczonej 
kiełbaski,  uparowanych 
ziemniaków i  oczywiście 
ugotowanych jajek, Koło 
Gospodyń Wiejskich „Kre-
atywny Babiniec” z  Ro-
snowa zorganizowało wy-
śmienity poczęstunek dla 
każdego uczestnika. Do 
dnia dzisiejszego pamięta-
my przecież smak smażo-
nych racuchów.

Realizacja całej uroczy-
stości  była możliwa dzię-
ki Programowi Społecznik 
2019-2021. (K.D.)

inFOrmACje GminneGO  

OŚrOdKA POmOCy sPOŁeCznej
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej Gminy Białogard 
w czasach pandemii korona-
wirusa, w tym trudnym okre-
sie, jaki dotknął całe spo- 
łeczeństwo, realizuje wszyst- 
kie swoje ustawowe zada-
nia. Przyjmowane i realizo- 
wane są wnioski o przyznanie 
świadczeń z pomocy społecz-
nej, świadczeń rodzinnych, 
funduszu alimentacyjnego, 
dodatków mieszkaniowych 
i  energetycznych oraz sty-
pendiów szkolnych. Usługi 
opiekuńcze świadczone są 
w  miejscu zamieszkania kli- 
entów w oparciu o przestrze-
ganie wszystkich norm sani-
tarno-epidemiologicznych. 

Pracownicy socjalni prze-
prowadzają wywiady w śro-
dowisku oraz telefonicznie 
rozeznając sytuację osobi-

stą, rodzinną, dochodową 
i  majątkową. Wnioski, któ-
rych przyjęcie nie wymaga 
bezpośredniego kontaktu 
wrzucane są do pojemnika, 
znajdującej się w holu Urzę-
du Gminy Białogard, a  na-
stępnie po jednodniowym 
okresie kwarantanny, od-
bierane przez pracowników 
merytorycznych. W związku 
z  zamknięciem placówek 
edukacyjnych, dzieci, które 
korzystały z  bezpłatnego 
ciepłego posiłku, otrzymały 
pomoc w  formie zastęp-
czej. Obsługa interesantów 
odbywa się głównie tele-
fonicznie, bądź w  siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej po wcześniej-
szym, telefonicznym umó-
wieniu się z  pracownikiem 
merytorycznym. (M.S.)
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ŚWięTO niePOdLeGŁOŚCi W sP POmiAnOWO
Uczniowie Szkoły Podsta-

wowej w  Pomianowie wraz 
z  nauczycielami przystąpili 
do corocznej akcji Minister-
stwa Edukacji Narodowej 
„Szkoła do hymnu”. W dniu 
10 listopada dokładnie 
o 11.11 podczas lekcji zdal-
nych wspólnie odśpiewali-
śmy Mazurka Dąbrowskiego.

Agnieszka Zasztowt
Dyrektor  

Szkoły Podstawowej  
w Pomianowie

SzkOŁy

WieLKie suKCesy zuzAnny LACHs 
uCzenniCy sP POmiAnOWO

W  dniach 2-4 paździer-
nika br. uczennica klasy VI 
Szkoły Podstawowej w  Po-
mianowie, Zuzanna Lachs 
brała udział w zawodach:
01.10. - Mistrzostwa Polski 
VI Debiuty Fitness,
02.10 - VIII Mistrzostwa Pol-
ski Fitness Dance, Fitness 
Show, Acrobatic Show,
03.10 - VII Grand Prix Fitness 
European Championship.

W  pierwszym dniu Mi-
strzostw, Zuzia zdobyła 
podium zajmując I  miej-
sce. W  kategorii wiekowej 
Zuzanny walczyło 19 za-
wodniczek. Drugi dzień też 
okazał się bardzo szczęśli-
wy. Przy rywalizacji w  ka-

tegorii wiekowej do lat 12 
Fitness Show brało udział 
19, bardzo dobrze przygo-
towanych, zawodniczek. 
Ponownie udało się wy-
walczyć podium zajmując 
II miejsce. W ostatnim dniu 
odbywały się Mistrzostwa 
Europy, w  których w  kate-
gorii naszej uczennicy brało 
udział 28 zawodniczek. Po 
raz kolejny Zuzia wywalczy-
ła II miejsce. Na trwające od 
kilku lat sukcesy składa się 
7 lat ciężkiej pracy Zuzanny 
i trenerów oraz trenowanie 
od 5 roku życia tańca, akro-
batyki i fitnessu.

Do wyżej wymienionych 
zawodów Zuzia została 

przygotowana przez Panią 
Ewelinę Nidzgorską ze Szko-
ły Tańca S-Ten w  Darłowie. 
Kilka miesięcy przygoto-
wań, codziennych trenin-
gów i ogromna ilość godzin 
spędzonych na sali trenin-
gowej przyniosły ogromny 
sukces. Pięknie przygotowa-
na choreografia, wykonana 
z niezwykłym wyrazem arty-
stycznym, dała efekt bardzo 
ciężkiej pracy Zuzi i  trene-
rów oraz ogromnego wspar-
cia rodziców.

Serdecznie gratulujemy!!!
Agnieszka Zasztowt

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej  

w Pomianowie

sP POmiAnOWO - ii miejsCe  
w OGÓLnOPOLsKim KOnKursie  

PLAsTyCznym
Niezmiernie miło nam 

poinformować, że uczeń 
klasy II Szkoły Podstawowej  
w Pomianowie - Adam Sto-
larczyk zdobył II miejsce 
w  I  Ogólnopolskim Kon-
kursie Plastycznym „Prawa 
Dziecka oczami dzieci – Pra-
wa Dziecka według Korcza-
ka” objętym honorowym 
patronatem: Ministra Edu-
kacji Narodowej, Rzecznika 
Praw Dziecka, Marszałka 
Województwa Zachodnio-
pomorskiego oraz Zachod-
niopomorskiego Kuratora 
Oświaty.

Organizatorem konkursu 
była Szkoła Podstawowa 
im. Stefana Żeromskiego 
w  Trzcińsku - Zdroju i  był 
przeznaczony dla uczniów 
klas I  – VIII szkół podsta-
wowych całej Polski. Na 
konkurs wpłynęło 430 prac 
plastycznych z 47 szkół z 11 
województw.

Szkoła Podstawowa w Po-
mianowie cyklicznie bierze 

udział w  tym konkursie, 
który najpierw miał miano 
konkursu wojewódzkiego, 
a  następnie stał się kon-
kursem ogólnopolskim. 
Osobą odpowiedzialną za 
przeprowadzenie konkursu 
w  naszej szkole jest Pani 
Aneta Koprowicz. W  bieżą-
cym 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 INTER-
NETOWYCH z  informa-
cjami na temat konkursu 
https://www.facebook.
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 otrzyma-
ła z  rezerwy oświatowej 
państwa 75 tyś. złotych 
na pomoce dydaktyczne. 
Dzięki otrzymanym środ-
kom trzy sale dydaktyczne 
zostały wyposażone w  no-
woczesne 65-calowe ekra-
ny dotykowe, komputery. 
W  pracowniach biologicz-
nej, geograficznej, fizycz-
nej, 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

WyTAŃCzyĆ mArzeniA - KOLejne  
suKCesy uCzenniCy sP POmiAnOWO
Zuzanna Lachs - uczenni-

ca SP Pomianowo, 18 paź-
dziernika br. brała udział 
w  Międzynarodowych Mi-
strzostwach Polski Fit Kids 
WBBF WFF  , które odbyły 
się  w  miejscowości Skar-
szewy. Na zawodach nasza 
uczennica ponownie od-
niosła wielki sukces zajmu-
jąc II miejsce. W  kategorii 
wiekowej Zuzi brało udział 
19 zawodniczek o  bardzo 
wysokim poziomie przygo-
towania.

Do zawodów Zuzia była 
przygotowywana przez Pa-
nią Ewelinę Nidzgorską  ze 
Szkoły Tańca S TEN w Dar-
łowie.

Serdecznie gratulujemy 
i  życzymy kolejnych sukce-
sów.

Agnieszka Zasztowt
Dyrektor SP  

w Pomianowie
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dzieŃ drzeWA W KLAsie PierWszej

Uczniowie klasy I  uczyli 
się szacunku do przyrody, 
wykonali mapę myśli „Co 
nam dają drzewa”, po- 
dziwiali przepiękne otocze-
nie szkoły z  licznymi drze-
wami, z  lupami oglądali 
korę drzew, mierzyli ich 
obwody, przytulali się do 
drzew, malowali farbami 
na folii rozciągniętej mię-
dzy drzewami...i  oczywi-
ście bawili się w ulubione 
zabawy.

 Bogusława Mucha,  
wychowawca klasy I

HOsPiCyjny dOm AniOŁKÓW 

W  roku szkolnym 
2019/2020 uczniowie i pra-
cownicy naszej szkoły włą-
czyli 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 orga-
nizatora zbiórki – Fundacji 
„Z Serca Dla Serca”. 

Kilka dni temu otrzyma-
liśmy od Fundacji pisemne 
podziękowanie za nasze za-
angażowanie.

Jeszcze raz dziękujemy 
wszystkim uczniom i  pra-
cownikom naszej szkoły, 
którzy włączyli się do akcji. 

Podziękowania ślemy 
również do uczniów i  pra-
cowników Szkoły Podsta-
wowej w  Pomianowie, 
którzy pod opieką p. Ewy 
Wysockiej-Bartniczuk zor-
ganizowali zbiórkę pienię-
dzy w swojej placówce. 

Beata Samiec,  
organizator akcji

PrOjeKT „CzyTAm z KLAsĄ 
LeKTurKi sPOd CHmurKi”

Od 23 września 2020 r. 
uczniowie klasy pierwszej 
brali udział w  innowacyj-
nym międzynarodowym 
projekcie „Czytam z  klasą 
lekturki spod chmurki”. 
Mają już za sobą pierw- 
sze zadania z  filmem,  
lekturnikami, wykona-
ne plastelinowe Czytu-
sie i  Drzewko czytelnicze. 
Pierwszy moduł nosi tytuł 
„Mała chmurka w  krainie 
drzew”. 

Do tego modułu wybra-
no lekturę „Kapelusz Pani 
Wrony” Danuty Parlak. 
Uczniowie mają dużo chęci 
do pracy. 

Bogusława Mucha,  
wychowawca klasy I

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 sys-
tem nauczania zdalnego. 
Do jego realizacji w  szkole 
wykorzystuje się  dziennik 
elektroniczny  oraz  aplika-
cję Teams, która umożliwia 
wideolekcje w  rzeczywi-
stym czasie.

Każdemu uczniowi, któ-
ry nie posiadał komputera, 
wypożyczono go z zasobów 
szkoły, które zostały wzbo-
gacone o  komputery pozy-
skane przez Urząd Gminy, 
w  ramach różnorodnych 
projektów zewnętrznych.

Większość  nauczycie-
li  prowadzi zajęcia online 
z domów. Część nauczycie-
li, ze względu na zajęcia 
w  oddziale przedszkolnym, 
pracuje zdalnie ze szko-
ły. Do ich  dyspozycji jest 
sprzęt w  postaci laptopa, 
drukarki, tablic i monitorów 
interaktywnych, wizualize-
ra. Nauczyciele kreatywnie 
i  elastycznie podeszli do 
warunków pracy zdalnej.

Uczniowie klasy VIII są 
w szczególnej sytuacji, dla-
tego też dostają dodatkowe 
materiały do nauki z przed-
miotów egzaminacyjnych, 
mogą korzystać z  konsul-
tacji, które odbywają się na 

terenie szkoły.
Rekomenduję Rodzi-

com, aby w razie trudności 
uczniów z  realizacją zada-
nego materiału, zarówno 
technicznych jak i  organi-
zacyjnych kontaktować się 
z  nauczycielem, wycho-
wawcą  lub dyrektorem. Je-
stem przekonana, że w ra-
mach posiadanej wiedzy i   
możliwości osoby te znajdą 
stosowne rozwiązania na 
pojawiające się trudności. 

Dziękuję za wszystkie 

cenne uwagi dotyczące or-
ganizacji procesu naucza-
nia w  czasie kwarantanny. 
Proszę wszystkich Państwa 
o  wzajemną wyrozumia-
łość. Proces nauczania trwa, 
natomiast najważniejsze 
teraz jest przestrzeganie 
zaleceń związanych z sytu-
acją epidemiczną.

Życzę wszystkim zdro-
wia, cierpliwości i  pogody 
ducha.

Elżbieta Trzcińska,  
dyrektor szkoły
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PAŹdzierniK międzynArOdOWym  
miesiĄCem BiBLiOTeK szKOLnyCH

Tradycje MMBS sięgają 
1999 r., kiedy to Między-
narodowe Stowarzyszenie 
Bibliotekarstwa Szkolne-
go zainicjowało obchody 
Międzynarodowego Dnia 
Bibliotek Szkolnych, które 
przypadły na czwarty po-
niedziałek października. Od 
2008 r. obchodzimy w paź-
dzierniku Międzynarodowy 
Miesiąc Bibliotek Szkol-
nych. Uczniowie klasy III 
prezentują wykonane przez 
siebie zakładki do książek.

Danuta Suska-Sękowska  

szKOŁA  
dO Hymnu

10 listopada 2020 r. o 
godzinie 11:11 uczestni-
czyliśmy w kolejnej edycji 

akcji Ministerstwa Edukacji 
Narodowej „Szkoła do hym-
nu” .

PAsOWAnie nA uCzniA
14 października 2020 r. odbyło się pasowanie na ucznia. 

KOsmOs W nAszej szKOLe
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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 najmłod-
si uczniowie mieli okazję 
świętować już w  piątek. 
W  ramach zajęć z  języka 
angielskiego 2 grupy przed-
szkolne oraz klasy I  i  II po-
znawały bliżej nie tylko 
język angielski, ale także 
kraje z nim związane. 

I  tak nasza najmłodsza 
grupa przedszkolna Sów-
ki w  barwach zielono-bia-
ło-pomarańczowych przy 
dźwiękach skrzypiec i  fleta 
odkrywały soczyste zielone 
łąki i  skaliste klify Zielonej 
Wyspy, Irlandii. Z  pomocą 
swojej wychowawczyni, 
pani Małgorzaty Szyper-
skiej, każdy przedszkolak 
wykonał papierową koni-
czynkę, jeden z  symboli 
Irlandii, a  następnie przy-
wdział na głowę zieloną 
opaskę.

Starsza grupa przed-
szkolaków zawędrowała 

na wyspę Wielkiej Bryta-
nii. Przemierzając Szkocję  
i  Anglię, zatrzymała się 
w  stolicy tego państwa, 
Londynie, na filiżankę trady- 
cyjnej angielskiej herbaty. 
Po wysłuchaniu krótkiej 

herbacianej historii, każdy 
przedszkolak otrzymał mały 
prezent w  postaci torebki 
angielskiej herbaty i  za-
proszenie na weekendową  
5 o’clock tea w gronie swo-
ich najbliższych. Na koniec 

starszaki z  pomocą swojej 
wychowawczyni, pani Iwo-
ny Zalewskiej-Madejskiej, 
wykonały flagę Wielkiej 
Brytanii, Union Jack. 

Klasy I i II wraz ze swoim 
nauczycielem języka angiel-
skiego również poznawały 
bliżej kulturę Wielkiej Bry-
tanii. 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 najdłu-
żej panującym monarchą 
w  Zjednoczonym Króle-
stwie. Na koniec zajęć na 
pierwszaków czekały małe 
upominki w brytyjskich nie-
biesko-czerwono-białych 
barwach. Za co serdecznie 
dziękujemy mamie jednej 
z  uczennic, pani Monice 
Wołodkowicz. 

Na koniec druga klasa 
poznawała największe za-
bytki i  symbole Londynu. 
Uczniowie dowiedzieli się, 

że taksówki w  Londynie 
wcale nie są żółte, tylko 
czarne. Z  kolei budki te-
lefoniczne są czerwone, 
a Big Ben swoją nazwą nie 
określa wieży zegarowej, 
a  dzwon, który się na niej 
znajduje. Na koniec ucznio-
wie zaopatrzeni w  mapki, 
wyszukiwali w  klasie ukry-
te symbole Londynu, by  
z  drobnym upominkiem 
udać się do domów. 

Krzysztof Skrzycki  
– dyrektor szkoły.

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 nie-
co inny sposób niż w latach 
ubiegłych. W miejsce trady-
cyjnej akademii uczniowie 
z klas IV-VIII wraz ze swoimi 
nauczycielami wzięli udział 
w wydarzeniu on-line „ Pol-
ska droga do niepodległo-
ści”.

Uczniowie klasy pierw-
szej pamiętali o  nadcho-
dzącej rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. 
I  już w październiku wyko-
nali kotyliony i  biało czer-
wone flagi. Przedszkolaki 
na zajęciach w  formie sta-
cjonarnej kodowały symbo- 
le narodowe. Pozostali 
młodsi uczniowie wykona-
li piękne prace plastyczne 
z tej okazji i przysłali swoje 
zdjęcia.

Krzysztof Skrzycki  
– dyrektor szkoły.

urOCzysTOŚĆ PAsOWAniA  
nA PrzedszKOLAKA w szKOLe  
POdsTAWOWej w sTAnOminie

W  dniu 23 październi-
ka 2020 roku w  Oddziale 
Przedszkolnym „SÓWKI” 
odbyła się „Uroczystość Pa-
sowania na Przedszkolaka”. 
Dzieci pięknie śpiewały pio-
senki, recytowały wierszyki, 
tańczyły w  parach oraz na 
koniec występu wygłosi-
ły Przysięgę Prawdziwe-
go Przedszkolaka. Każde 
dziecko otrzymało pamiąt-
kowy dyplom oraz domek 
ze słodyczami. 

Dla dzieci został również 
przygotowany słodki po-
częstunek.

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 czaso-

pism odbywa się w oznakowanym punkcie 
każdej biblioteki.

Przy każdym stanowisku może przeby-
wać tylko jedna osoba, pozostali czytelnicy 
czekają na zewnątrz w bezpiecznych odle-
głościach. Czytelnicy nie mają wolnego do-
stępu do półek. 

Książki i czasopisma są podawane przez 
bibliotekarza.

Wszystkie zwrócone książki i czasopisma 
będą poddawane kwarantannie.

Czytelnicy mają obowiązek mieć założo-
ną maseczkę i zdezynfekować ręce płynem, 
który znajduję się w wyznaczonym miejscu.

Zachęcamy do składania zamówień na 
zbiory biblioteczne poprzez katalogi onli-
ne, pocztę elektroniczną, telefonicznie lub 
wypisanie na kartce pozycji książkowych, 

które chcemy wypożyczyć.
Zmienione zostają godziny otwarcia bi-

bliotek.

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 Czyta-
nie” jest organizowana pod 
patronatem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ma ona na celu propago-
wanie 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 emi-
gracji. Jego fabuła osa-
dzona jest na tle baśnio-
wych dziejów i  opowiada 
o dwóch siostrach – Alinie 
i  Balladynie. Powstałe na 
przestrzeni lat liczne insce-
nizacje tego utworu, do tej 
pory cieszą się dużym zain-
teresowaniem.

Ze względu na sytuację 
epidemiologiczną i  zagro-
żenie Covid-19, tegoroczne 
czytanie było realizowa-
ne w  innej formie niż do-
tychczas, i  z  zachowaniem 
wszelkich środków ostroż-
ności. Uczniowie Szko- 
ły 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 Ksią-
żek Szkolnych” Grzegorza 
Wasowskiego, oraz wysłu-
chaliśmy pięknej „Ballady 
o malinach” Wojciecha Mły-
narskiego. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe 
magnesy.

Składam serdeczne po-
dziękowania wszystkim, 
którzy włączyli się do te- 
gorocznego czytania lektu-
ry.

Już szykujemy się do kolej- 
nej edycji Narodowego Czyta- 
nia. Przyszłoroczna dziesiąta 
edycja poświęcona będzie 
„Moralności pani Dulskiej” 
Gabrieli Zapolskiej.

Barbara Kacprowska

nOWOŚCi KsiĄżKOWe  
W BiBLiOTeKACH  

nA Terenie Gminy BiAŁOGArd
Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w  Stanominie za-
kupiła nowości książkowe 
do wszystkich bibliotek na 
terenie Gminy Białogard. 

Zakup ten zrealizowa-

no ze środków finanso- 
wych Ministerstwa Kultu- 
ry i  Dziedzictwa Narodo- 
wego w  ramach Narodo- 
wego Programu Rozwo-
ju Czytelnictwa. Każ-

dy niezależnie od wieku 
i  upodobań na pewno 
znajdzie coś dla sie- 
bie.

 Ewa Juszczyk-Lachs
Dyrektor GBP

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
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