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Szanowni Państwo,
wiele wydarzyło się w życiu każdego z nas, od ostatniego wydanego kwartalnika Wieści z gminy Białogard.
Rozprzestrzeniająca się nowa odmiana wirusa, która dotknęła w większym lub mniejszym stopniu nas samych, bądź naszych
najbliższych. Orkan, który nawiedził nasze domy, gospodarstwa i pokazał jak ważna jest solidarność i wzajemna pomoc,
szczególnie ta sąsiedzka. I wreszcie wydarzenia za wschodnią granicą Polski, które również w bezpośredni sposób wpływają
na nasze codzienne życie, a już zapewne będą miały wpływ na naszą przyszłość. Wojna to dramat ludzi, zwierząt i środowiska...
To zło, któremu wszyscy powinniśmy się przeciwstawiać. Tematy trudne, wywołujące wiele emocji, jednak wplecione w nasze życie.
I w cieniu tych wszystkich wydarzeń nasza codzienność, o której w krótkich tekstach pragniemy Państwu powiedzieć. Miłej lektury
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BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI
Budowę otwartych stref
aktywności na terenie Gminy Białogard poprzedziło
złożenie w dniu 20 kwietnia
2021r. wniosku o dofinasowanie w ramach konkursu
ogłoszonego przez Lokal-

ną Grupę Działania „Siła
w Grupie”.
Wniosek z sukcesem
przeszedł proces weryfikacji i w dniu 22.11.2021 Wójt
Gminy Białogard przy kontrasygnacie Skarbnik Izabe-

li Czaplejewskiej podpisał
umowę na realizację inwestycji w ramach poddziałania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-

łeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 20142020.
Kwota
dofinansowania stanowi 63,63% całej
kwoty inwestycji i wynosi

290.920,00 zł.
W dniu 17 lutego 2022r.
zakończyły się prace związane z wyłonieniem wykonawcy, z którym 25 lutego
2022 roku podpisano umowę.

Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2022 roku.
Projekt zakłada utworzenie w 8 miejscowościach
dziewięciu stref aktywności.

Miejscami wybranymi do realizacji są:

Laski, działka 91 obręb 0073.
Planowana jest budowa placu zabaw.

Dębczyno działka nr 224/2 obręb 0069.
Planowana jest budowa wiaty piknikowej i placu zabaw

Rarwino działka nr 83/1 obręb 0083.
Planowana jest budowa placu zabaw.

Kościernica działka 174/2 obręb 0027.
Planowane jest wybudowanie wiaty piknikowej, siłowni
plenerowej i placu zabaw.

Gruszewo działka 11/39 obręb 0071.
Planowana jest budowa placu zabaw.

Zagórze działka nr 13 obręb 0079.
Planowana jest budowa placu zabaw.

Pomianowo, działka 53/8 obręb 0028. Planowane jest wybudowanie wiaty piknikowej siłowni plenerowej i placu zabaw.

Pomianowo – teren przy szkole, działka nr 196/6 obręb.
Planowana jest budowa placu zabaw.

Żeleźno, działka nr 308/3 obręb 0026.
Planowana jest budowa siłowni zewnętrznej.

INWESTYCJE

Kwiecień 2022

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA
DZIAŁCE NR 85, OBRĘB STANOMINO
W dniu 11 czerwca 2021
roku, Gmina Białogard
otrzymała
potwierdzenie
o zakwalifikowaniu do
dofinasowania w ramach
wsparcia dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje
realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały
zlikwidowane
państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,
zgłoszonej drogi gminnej,
zlokalizowanej na działce
oznaczonej numerem 85,
w miejscowości Stanomino. Kwota przyznanych

środków wynosi 900 tysięcy złotych i stanowi 100%
dofinasowania
planowanego zadania. W ramach
realizacji tej inwestycji,
z dotacji zostaną pokryte
koszty związane z przygotowaniem
dokumentacji,
nadzorem inwestycyjnym
i pracami budowalnymi,
które obejmą przebudowę
drogi na odcinku 320 m,
z przebudową istniejących
zjazdów, dojazdów, skrzyżowań i zatok postojowych.
Zakończone zostały już
prace nad Programem

Funkcjonalno-Użytkowym,
który jest podstawą do
rozpoczęcia
postępowania przetargowego. Jeszcze
w maju bieżącego roku
zostanie wyłoniony Wykonawca. Projekt zakłada zakończenie prac budowalnych do końca listopada
2022 r.
Wszyscy zainteresowani
planowanym przebiegiem
drogi, mogą zapoznać się
ze wstępnym projektem
pod adresem: https://www.
gmina-bialogard.pl/aktualnosci?page=8. (GW)

BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW
NA TERENIE GMINY BIAŁOGARD
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MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ
POPRZEZ JEJ PRZEBUDOWĘ NA DZIAŁCE
NR 153/3, OBRĘB LULEWICZKI

W dniu 30 września
2021 roku, Wójt Gminy
Białogard, podpisał z firmą
Przedsiębiorstwo
Robót
Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, umowę na realizację inwestycji pn: „Modernizacja drogi gminnej
poprzez jej przebudowę na
działce nr 153/3 obręb Lulewiczki”.
Gmina uzyskała na realizację tego zadania 70%
dofinansowania w ramach
dotacji ze środków pochodzących z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg.
Aktualnie prace wykonywane są zgodnie z projektem
i z przyjętym harmonogramem. Droga zostanie
przebudowana na odcinku

ok. 851 m., a prace obejmą
przebudowę istniejącego
zjazdu z drogi powiatowej
na drogę gminną – prace na
działce 169 oraz wykonanie
z masy bitumicznej wjazdów na posesje. Nawierzchnia drogi wykonana będzie
również z masy bitumicznej
(asfalt). W ramach inwestycji zaplanowano oczyszcze-

nie istniejącego przepustu
z ewentualną jego przebudową. Zaplanowano budowę kanałów technologicznych zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami. Realizowana inwestycja powinna zostać oddana
do użytkowania z końcem
kwietnia 2022 roku.
(GW)

RYBACKI PLAC ZABAW W PODWILCZU

Trwają prace budowlane
na odcinku drogi dla rowerów na terenie Gminy Białogard. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020

Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.3 Zrównoważona
multimedialna mobilność
miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany
klimatu w ramach Strategii
ZIT dla Koszalińsko-Koło-

brzesko- Białogardzkiego
Obszaru. Wszystkie prace
realizowane są zgodnie
z przyjętym harmonogramem. Planowany termin
zakończenia inwestycji to
maj 2022 roku.
(GW)

Gmina Białogard informuje, że w dniu 11 stycznia
2022 roku, w ramach naboru
ogłoszonego przez Mieleńską Lokalną Grupę Rybacką,
złożony został
wniosek,
za pośrednictwem Gminnej Biblioteki Publicznej
w Stanominie, na realizację
inwestycji „Rybacki plac zabaw w Podwilczu”. Wartość
projektu zgodnie z kosz-

torysem to 51.402,13 zł,
w tym dofinansowanie w
wysokości 77%, które wyniesie 39.579,64 zł, zaś wkład
własny - 11.822,49 zł.
Termin realizacji wyznaczony został na listopad
2022 r. W ramach zadania,
na istniejącej nawierzchni
trawiastej, utworzony zostanie plac zabaw. Znajdą
się na nim: mała karuzela,

huśtawka wagowa zwykła
z odbojami, tablica informacyjna - regulamin placu
zabaw, huśtawka potrójna (rozdzielona huśtawka
z dwoma siedziskami oraz
jednym siedziskiem typu
ptasie gniazdo), zestaw
zręcznościowy ze ślizgawką- tzw. wieża z dachem,
tubą oraz schodami.
(GW)
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CORAZ MNIEJ AZBESTU W GMINIE
Gmina kontynuując realizację
uchwalonego
w 2010 r. „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Białogard na lata
2010-2032” kolejny raz
planuje ubiegać się w imieniu naszych mieszkańców
o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)
w Szczecinie. Celem Programu jest minimalizacja
negatywnych
skutków
zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu oraz likwidacja
szkodliwego
oddziaływania azbestu na
mieszkańców i środowisko
w gminie.
W przypadku otrzymania w 2022 r. środków finansowych z WFOŚiGW
przez Gminę Białogard,
dotacja pokryje do 70%
kosztów związanych z demontażem,
transportem
i utylizacją eternitu, a pozostałe koszty pokryte zostaną z budżetu Gminy.
Mieszkańcy w tym roku
złożyli wnioski na usunięcie
z naszego wspólnego otoczenia około 60 ton niebezpiecznego eternitu.
W przypadku uzyskania
środków z WFOŚiGW realizacją zadania zajmie się
profesjonalna firma wyło-

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO!
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest
Operatorem projektu pn.
„Usługi rozwojowe kluczem
do sukcesu przedsiębiorstwa”. Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014-2020. Projekt
jest skierowany do prowadzących działalność gospodarczą mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw,
w tym stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, itp., które
mają swoją siedzibę, filię,
jednostkę organizacyjną na
obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz
ich pracowników, którzy są

"WSPÓLNIE ROBIMY WIĘCEJ"

niona w trybie zapytania
ofertowego.
Więcej informacji można
uzyskać dzwoniąc na nr tel.
94 311 02 05 w godzinach
pracy Urzędu Gminy Białogard. (ZP)

ODBIÓR ODPADÓW
Dnia 25 stycznia br. został
ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór firmy
świadczącej usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i zamieszkałych
czasowo z terenu Gminy Białogard na okres 9 m-cy (do

zatrudnieni na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Maksymalna
kwota
dofinansowania
w całym okresie trwania
projektu, przypadająca na
jednego uczestnika (na jeden PESEL) nie może przekroczyć kwoty 6.000,00
zł. Podstawowy poziom
dofinansowania
wynosi 50% wartości usługi,
natomiast po spełnieniu
dodatkowych
warunków

może on zostać zwiększony
do 80%. Dofinansowanie
jest przyznawane na usługi rozwojowe znajdujące
się w Bazie Usług Rozwojowych, administrowanej
przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości,
tj.: szkolenie, studia podyplomowe, kursy językowe,
doradztwo, coaching, mentoring, itp. Wsparcie jest
przyznawane po złożeniu
dokumentacji rekrutacyjnej
w trakcie trwania naboru
wniosków oraz spełnieniu
warunków Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie. Wszystkie
niezbędne informacje oraz
dokumentacja projektowa
znajdują się na stronie internetowej Operatora pod
adresem https://uslugirozwojowe.karrsa.eu/

31 grudnia br.). W wyniku
postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą
złożył Zakład Wywozu Nieczystości „Ład-San” s.c. Krystyna Szwed, Tadeusz Szwed,
Piotr Gabriel z siedzibą
w Białogardzie. Firma wpisana jest do rejestru działalności regulowanej w zakresie

odbioru odpadów komunalnych z terenu naszej gminy.
Harmonogram
odbioru
odpadów komunalnych zostanie dostarczony do właścicieli nieruchomości przez
firmę wyłonioną w drodze
przetargu oraz będzie dostępny na stronie internetowej naszej gminy. (SL)

21 marca 2022 r. ruszyły
badania terenowe służące opracowaniu diagnozy
dla obszaru Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym również
w zakresie mobilności.
Wypełniając
specjalny
kwestionariusz, będziecie
Państwo mogli podzielić
się swoimi opiniami i spostrzeżeniami dotyczącymi
naszego regionu. Wszyscy
ankieterzy będą mieli przy
sobie listy polecające od
Lidera projektu- Prezydenta
Miasta Koszalina.
Osoby, które nie spotkają
Ankietera w swojej miejscowości, a chciałyby uczestniczyć w tworzeniu strategicznego dokumentu jakim
jest Strategia Rozwoju Ponadlokalnego, zachęcamy
do wypełnienia kwestionariusza on-line: https://
www.badania-ipc.pl/poll/
index.php/994234/lang-pl
Państwa aktywny udział
pomoże trafnie zdiagnozować największe zalety obszaru, ale również najważ-

niejsze jego problemy.
Badania będą prowadzone wśród mieszkańców
wszystkich członków porozumienia KKBOF -20 gmin:
Będzina, miasta i terenów
gminy Białogard, Biesiekierza, Bobolic, Dygowa,
Gościna, Karlino, miasta
i terenów gminy Kołobrzeg,
Manowa, Mielna, Polanowa, Rymania, Sianowa, Sie-

myśla, Świeszyna, Tychowa
i Ustronia Morskiego oraz 3
powiatów białogardzkiego,
kołobrzeskiego i koszalińskiego.
Badania ankietowe zakończą się na początku
kwietnia.
Weź udział w badaniu
ankietowym.
Serdecznie
zapraszamy!

INFORMACJE
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NOWE ZASADY W PROGRAMIE
„CZYSTE POWIETRZE”
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY
EUROPEJSKICH W KOSZALINIE ZAPRASZA
Mobilny Punkt Informacyjny w Białogardzie
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie
wraz z Urzędem Gminy
w Białogardzie, serdecznie
zaprasza na indywidualne
spotkanie – rozmowę ze
specjalistą ds. funduszy europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, podczas którego będzie
można otrzymać informację
m.in. o:
• wsparciu z Funduszy Europejskich,
• środkach na otwarcie
działalności gospodarczej,
• dotacjach i pożyczkach na
rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
• finansowaniu
kursów
i szkoleń zmierzających do
podniesienia kwalifikacji
zawodowych,
• zasadach pozyskania dofinansowania,
• aktualnych i przyszłych
ogłoszeniach o naborach
wniosków.
Najbliższy termin to:
11 kwietnia
2022 r.
w godzinach od 12:00
do 14:30 – w Urzędzie
Gminy w Białogardzie,
ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard

Dla kogo?
Dla wszystkich zainteresowanych tematem Funduszy
Europejskich: dla społeczności lokalnej, osób fizycznych,
przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego (JST), przed-

stawicieli III sektora oraz
wszystkich zainteresowanych tematyką unijną.
Organizator spotkania:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie
Al. Monte Cassino 2,

Program „Czyste Powietrze” to szansa na wymianę starych kopciuchów na
nowe, ekologiczne źródła
ciepła i termomodernizację
budynków mieszkalnych.
Od 25 stycznia br. program
ruszył w nowej odsłonie.
Do stycznia br. w „Czystym Powietrzu” obowiązywały dwie części programu.
Pierwsza część dotyczyła podstawowego poziomu dofinansowania, dla
osób z dochodem rocznym
do 100 tysięcy złotych,
gdzie można uzyskać dofinansowanie do 30 tysięcy złotych. Druga część to
podwyższony poziom dofinansowania, gdzie miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może
przekroczyć kwoty 1564
złotych w gospodarstwie
wieloosobowym, 2189 złotych w gospodarstwie jednoosobowym. W tym przypadku można uzyskać dofinansowanie do 37 tysięcy
złotych.
Wprowadzono
nową,
trzecią część programu,
dla osób najmniej zarabiających, uprawnionych do
najwyższego poziomu dofinasowania, gdzie można
uzyskać nawet 69 tysięcy
złotych, co stanowi 90%
kosztów kwalifikowanych.
Przy czym przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa
domowego nie przekracza

900 złotych w gospodarstwie
wieloosobowym
i 1260 złotych w gospodarstwie jednoosobowym.
Wnioskodawcy składający wniosek o podwyższony
lub najwyższy poziom dofinansowania powinny uzyskać od wójta/burmistrza
zaświadczenie o przeciętnych miesięcznych dochodów na jednego członka
gospodarstwa domowego.
W naszej gminy Wójt upoważnił Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Białogardzie do wystawiania
ww. zaświadczeń. W przypadku, gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do
otrzymania zasiłku stałego,
zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego
nie musi dostarczać zaświadczenia o dochodach,
wystarczy zaświadczenie
wydane przez wójta/burmistrza
potwierdzające
prawo do tego zasiłku.
Od 1 stycznia 2022 r. nie
ma możliwości składania
wniosków o dofinansowanie zakupu kotła na węgiel.
Na realizację przedsięwzięcia beneficjent ma 30
miesięcy w podstawowym

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH ‚‚POMORZANKI’’ ŚWIĘTUJE
W dniu 8 marca br.,
w Sali Bankietowej, w Podwilczu uroczyście obchodzony był ,,Dzień Kobiet”
zorganizowany przez Koło
Gospodyń Wiejskich „Pomorzanki„ działające na
tym terenie oraz Sołtysa
Panią Stanisławę Jakowicz
i Sołectwo Podwilcze.
Na spotkanie przybyło 40
kobiet. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście w osobach Pani
Moniki Puchty kierownika
Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa,
Pana Jacka Smolińskiego
Wójta Gminy Białogard
oraz Pani Alicji Kubiś Se-

kretarza Gminy, Pani Izabeli
Czaplejewskiej
Skarbnika Gminy i Pani Adrianny
Narkun Kierownika GOPS.
Wszystkich
przybyłych
powitała gospodyni obiektu,
a zarazem pełniąca funkcję Sołtysa i Przewodniczącej Koła Pani Stanisława
Jakowicz wyrażając podziękowanie za przybycie i życząc, w tak pięknym dniu,
wszystkim Paniom zdrowia
i szczęścia. Podziękowania
skierowane zostały również do Pani Moniki Puchty
kierownika ARiMR, dzięki
której Koło Gospodyń Wiejskich otrzymało wsparcie finansowe na organizację tej

uroczystości.
Pan Jacek Smoliński Wójt
Gminy każdej obecnej Pani
wręczył piękny bukiecik
kwiatów – symbol szacunku, pamięci i podziękowania.
Suto zastawione stoły
uginały się pod ciężarem
przepysznych dań.
A dodatkową niespodzianką był, dla każdej
przybyłej Pani, ufundowany
jeden zabieg pielęgnacyjny:
regulacja i henna brwi, parafina dłoni lub stylizacja
włosów.
Przemiła atmosfera, przepyszny poczęstunek i piękne wspomnienie. (AJ/AK)

i podwyższonym poziomie
dofinansowania,
licząc
od daty złożenia wniosku
o dofinansowanie. Przy
najwyższym poziomie dofinansowania czas ten jest
wydłużony do 36 miesięcy.
Składanie wniosku o dofinansowanie odbywa się
na dotychczasowych zasadach. Zmiany pojawiły się
przy rozliczaniu wniosku
o płatność.
Środki finansowe wypłacane są maksymalnie
w trzech transzach przy
podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania, w przypadku poziomu najwyższego transz
może być maksymalnie
pięć.
Przypominamy, w Urzędzie Gminy Białogard przy
ul Wileńskiej 8, w Białogardzie, działa punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze”, który działa
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do
15.00.
Tutaj
uzyskasz
więcej informacji na temat
programu oraz uzyskasz
pomoc w wypełnianiu
wniosku o dofinansowanie i płatność. Informacje
można też uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu
94 312 11 62 z interesantami, informacje dotyczące ww. programu można uzyskać dzwoniąc pod
numer tel. 94 312 11 62.
(JG)
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DZIEŃ SOŁTYSA
Corocznie 11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa. Z tej okazji, w piątek 18
marca br., w sali Bistro Jajo,
na zaproszenie Wójta Gminy Pana Jacka Smolińskiego,

spotkali się by wspólnie
świętować, Sołtysi oraz
Radni Gminy Białogard.
Wójt Jacek Smoliński podziękował przybyłym Sołtysom za zaangażowanie oraz

pracę na rzecz społeczności
lokalnej, wręczając jednocześnie listy gratulacyjne. Spotkanie przebiegało
w bardzo miłej i serdecznej
atmosferze. (AW)

KONKURS ‚‚PIĘKNA
ZACHODNIOPOMORSKA WIEŚ"
Samorząd
Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs „Piękna
Zachodniopomorska Wieś”
2022.
Głównym celem konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz
podniesienia atrakcyjności
zachodniopomorskich wsi
i poprawy jakości życia jej
mieszkańców.
Nagrodami w konkursie
są nagrody pieniężne za za-

jęcie odpowiednio:
I miejsca – 40 000 zł
II miejsca – 30 000 zł
III miejsca – 20 000 zł
Wyróżnienie – 10 000 zł
W wyniku oceny merytorycznej Kapituła konkursu
wybierze 10 sołectw z największą ilością punktów.
Warunkiem
udziału
w konkursie jest złożenie do
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego prawidłowo
wypełnionego zgłoszenia

w terminie do 15 kwietnia 2022 roku.
Regulamin
konkursu
znajduje się pod adresem:
http://wrir.wzp.pl/piekna-zachodniopomorska-wies/o-konkursie-0
Z ramienia Gminy Białogard informacji udziela
Pani Justyna Grotus pod
numerem telefonu 94 31211-62.
(GW)

STRATY PO HURAGANACH
Ostatnie weekendy stycznia i lutego br. okazał się
dla Polski i Polaków czasem trudnym, zaskakującym,
wymagającym cierpliwości
i wyrozumiałości. Przez nasz
kraj przetoczyły się dwa
orkany „Nadia” i „Eunice”
powodując liczne szkody.
Wichura nie oszczędziła województwa zachodniopomorskiego, a zatem i naszej gminy. Wszystkie miejscowości
pozbawione zostały na wiele
godzin dostaw prądu i wody.
Wójt Gminy Białogard niezwłocznie zwołał zespół kryzysowy, który we współpracy
z OSP, GOPS i sołtysami starał się docierać do tych osób,
które potrzebowały natychmiastowej pomocy, najczęściej z uwagi na zagrożenie
życia i zdrowia.
Huragan sprawił, że wiele
miejscowości gminy Białogard pozostawało bez prądu

przez kilka, a nawet kilkanaście dni. Tam gdzie zachodziła taka potrzeba i możliwość
OSP udostępniała na kilka
godzin agregaty prądotwórcze, dzięki czemu, mieszkańcy mogli ogrzać swoje domostwa.
Z przekazanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego informacji wynika, że poszkodowani przez huragany
będą mogli liczyć na pomoc
finansową państwa. Dotyczy
to zarówno osób fizycznych,
u których wiatr wyrządził
straty w gospodarstwach
domowych, jak i samorządów, które poniosły szkody
w mieniu komunalnym, m.in.
drogach czy mostach.
Wysokość pomocy uzależniona będzie od procentowego udziału zniszczeń.
Szczegółowe informacje
dotyczące zasad przyznawania wsparcia dostępne są na

stronie Ministerstwa spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie informuje, wszystkie osoby poszkodowane,
iż powołana zarządzeniem
Wójta komisja ds. szacowania szkód sporządziła 32
protokoły szacowania strat
powstałych w mieniu prywatnym i gospodarczym. Lista uszkodzonych lub zniszczonych budynków/ lokali
mieszkalnych w poszczególnych miejscowościach wraz
z opisem szkody i szacowaną
kwotą zasiłku, została przekazana Wojewodzie, który to
dokona wstępnej weryfikacji
danych zawartych w ww. listach oraz sporządzi zbiorczą listę zasiłków z terenów
województwa. Czyli nadal
czekamy!
(AK/MS)

Z okazji

Dnia Sołtysa

pragnę złożyć podziękowanie oraz wyrazić wdzięczność
i szacunek wszystkim Sołtysom
- przedstawicielom lokalnej społeczności
i Radom Sołeckim za wykonywaną pracę na rzecz
Gminy Białogard i jej mieszkańców.
Niech wzajemne zrozumienie i współpraca zarówno
z mieszkańcami jak i władzami samorządu przynosi obopólne
zadowolenie i satysfakcję z wykonywanych obowiązków.
Zdrowia, spełnienia marzeń oraz życzliwości
i szacunku
							
życzy
						
Jacek Smoliński
Wójt Gminy Białogard

ZNISZCZENIA W MIENIU KOMUNALNYM
Orkan „Nadia”, który
w dniach 29 – 30 stycznia
pojawił się nad Polską powodując ogrom zniszczeń, nie
oszczędził również cmentarzy komunalnych w Gminie
Białogard. Silny wiatr powalił drzewo na cmentarzu komunalnym w Byszynie tym
samym znacznie uszkadzając pomnik. Na całym cmentarzu można było dostrzec
porozrzucane znicze i kwiaty. Administracja cmentarza dla bezpieczeństwa odwiedzających zdecydowała
o zamknięciu cmentarzy
komunalnych w Byszynie,
Podwilczu i Białogórzynie
dla odwiedzających na czas
wichur.
Zaistniała sytuacja przyczyniła się również do zniszczenia wiaty przystankowej
w miejscowości Kamosowo,
gmina Białogard.
Zaledwie trzy tygodnie
po danym zdarzeniu tj. 19
– 20 lutego sytuacja powtórzyła się, tym razem
drzewo uszkodziło dwa
pomniki znajdujące się na
cmentarzu
komunalnym
w Białogórzynie i betonowy płot ogradzający miejsce spoczynku zmarłych.
Skutki wichur powstałe na
w/w cmentarzach zostały
usunięte przez pracowników Urzędu Gminy Białogard. (MH)

Cmentarz Byszyno

Cmentarz Białogórzyno

Wiata przystankowa w miejscowości Kamosowo
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POMOC NA RZECZ UCHODŹCÓW Z UKRAINY
PESEL
Od środy 16 marca 2022
r. uchodźcy z Ukrainy mogą
wystąpić o nadanie numeru PESEL uprawniającego
do korzystania z różnego
rodzaju świadczeń: zdrowotnych, socjalnych, czy
rodzinnych. PESEL umożliwi
też podjęcie pracy zarobkowej bądź założenie działalności gospodarczej. Czas na
złożenie wniosku o nadanie
numeru PESEL wynosi 60
dni od momentu wjazdu na
teren Rzeczpospolitej Polskiej.
PESEL będzie nadawany zarówno dorosłym, jak
i dzieciom. Przy czym osobiście przy składaniu wniosku musi stawić się każda
osoba, która ukończyła 12
lat. Konieczne będzie również przybycie z młodszym
dzieckiem, jednak tylko
wtedy, gdy jego opiekun nie
posiada dokumentu tożsamości dziecka.
Świadczenie jednorazowe
Ukraińcom, którzy przekroczyli granicę z Polską po
24 lutego 2022 roku i zalegalizowali swój pobyt w
Polsce na zasadach wynikających ze specustawy, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł.
Ukraińcy mogą dostać się
do Polski legalnie na podstawie:
• ruchu bezwizowego w
związku z posiadaniem
paszportu biometrycznego,
• posiadania wizy krajowej

(typ D) lub wizy Schengen
(typ C),
• posiadania wizy typu D
lub typ C wydanej przez
inne państwo Schengen,
• dokumentu pobytowego
(karty pobytu) wydanego przez inne państwo
Schengen,
• posiadanie zezwolenia na
pobyt czasowy, pobyt stały
lub pobyt rezydenta długoterminowego UE wraz
z ważną kartą pobytu,
• wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej,
złożony na polskim przejściu granicznym,
• zgody komendanta Straży Granicznej, udzielona
podczas
przekraczania
granicy, uprawniająca do
pobytu na terenie RP do
15 dni (art. 32 ust. 1 Ustawy o cudzoziemcach).
Specustawa
ukraińska
obejmuje wyłącznie obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio
z tego kraju.
Specustawa
obejmuje
również obywateli Ukrainy
posiadających Kartę Pola-

ka oraz małżonków nieposiadających obywatelstwa
ukraińskiego (jeżeli przybyli
bezpośrednio z terytorium
Ukrainy).
Natomiast nie obejmuje osób, które posiadają:
zezwolenie na pobyt stały,
rezydenta długoterminowego UE, czasowy, status
uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany.
Przepisy nie obejmują
również osób, które złożyły wnioski o udzielenie
ochrony międzynarodowej
(status uchodźcy) lub zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie
ochrony międzynarodowej
na podstawie wymienionych w ustawie artykułów.
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia
pieniężnego składa osoba
uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun
tymczasowy albo osoba
sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Wnioski można składać w siedzibie Gminnego

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI INFORMUJE,
ŻE KWALIFIKACJA WOJSKOWA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY
BIAŁOGARD PRZEPROWADZONA ZOSTANIE W BIAŁOGARDZIE
Miejsce: Hala Sportowa
w Liceum im. Bogusława X,
ul. Grunwaldzka w okresie
od dnia 08 kwietnia do 15
kwietnia 2022 r.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa
się:
• mężczyzn urodzonych
w 2003 r.; (zameldowanych
na pobyt stały i czasowy)
• mężczyzn urodzonych
w latach 1998 - 2001, którzy nie posiadają określonej
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
•
kobiety
urodzone
w 2003 r. (zameldowanych
na pobyt stały i czasowy)
wybrane przez WKU w Kołobrzegu.

Źródło https://dorohusk.com.pl/kwalifikacja-wojskowa-2022/

Osoby, które po raz
pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze
sobą:
• dowód osobisty lub
inny dokument potwierdzający tożsamość,
• posiadaną dokumentację medyczną,

• aktualną fotografię
o wymiarach 35 mm x 40
mm (bez nakrycia głowy),
• dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie
ze szkoły o kontynuowaniu
nauki.
(ŻSz.)
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Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard.
Świadczenie
pieniężne
dla osób, które przyjęły
uchodźców z Ukrainy
Osoby, które przyjmują
u siebie uchodźców z Ukrainy
mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu, składając wnioski w tej
sprawie.
Wysokość
świadczenia
wynosi 40 zł na osobę
dziennie. Wypłacane będzie
wstecznie, licząc od 24 lutego 2022 r.
Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż
za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być
przedłużony w szczególnie
uzasadnionych
przypadkach, za zgodą wojewody.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Białogardzie prosi o kontakt
osobisty, telefoniczny bądź
e-mailowy osoby, które:
• mają możliwość i chcieliby przyjąć uchodźców
z Ukrainy;
• przyjęli
uchodźców
z Ukrainy.
Tel. 94 312 78 28
lub 94 312 11 61, e-mail:
sekretariat@gops.gmina-białogard.pl w dniach
i godzinach pracy GOPS, tj.
od poniedziałku do piątku,
w godz. od 7:00 do 15:00.
(MS)

DODATEK OSŁONOWY
17 grudnia 2021 r. Sejm
przyjął ustawę o dodatku
osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy
Antyinflacyjnej, który ma
zniwelować rosnące ceny
energii, gazu i żywności.
Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek
będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne
dochody nie przekraczają
2100 zł w gospodarstwie
jednoosobowym albo 1500
zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
• Jednoosobowe
gospodarstwo domowe może
otrzymać 400/500 zł* przy
założeniu że jego dochód
nie przekroczy 2100 złotych,
• Gospodarstwo 2-3 osobowe może otrzymać
600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 4-5 osobowe może otrzymać
850 zł/1062,50 zł* przy
założeniu, że dochód nie
przekroczy 1500 złotych
miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 6 i więcej
osobowe może otrzymać
1150 zł/ 1437,50 zł* przy
założeniu, że dochód nie
przekroczy 1500 złotych
miesięcznie na osobę.
Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku
osłonowego obowiązywać
będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza
to, że dodatek ten będzie
przyznawany nawet po
przekroczeniu
kryterium
dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana
o kwotę tego przekroczenia.
Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych
będzie wynosić 20 zł.
Wniosek
Aby otrzymać dodatek
osłonowy należy do 31 października 2022 roku złożyć
wniosek.
Wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r.
w 2 równych ratach, tj. do
31 marca (wnioski złożone do 31 stycznia br.) i do
2 grudnia. Wnioskodawcy,
którzy nie złożyli wniosku
do końca stycznia, muszą
złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym
przypadku wyplata 100%
dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.
Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje
z budżetu państwa.
Mieszkańcy gminy Białogard mogą składać wnioski w siedzibie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie, przy
ul. Wileńskiej 8, 78-200
Białogard. (MS)
*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

LICZY SIĘ PAMIĘĆ I UDZIAŁ, A NIE WYNIK!
W 2011 r. dzień 1 marca
został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci
„Żołnierzy
Wyklętych”.
Jest to święto honorujące
i upamiętniające żołnierzy
polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego
w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
W 2013 grupa pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła zorganizować „Tropem Wilczym
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwsza
edycja biegu miała charakter surwiwalowy, a wzięło
w niej udział 50 uczestników. Rok później, dzięki

wielkiemu zaangażowaniu
ludzi z Fundacji Wolność
i Demokracja, która organizuje go do dzisiaj, bieg zaczął nabierać rozpędu i został przeniesiony w miejsce
znane z późniejszych edycji
w Warszawie – Park Skaryszewski. Pobiegło wtedy
1500 biegaczy! Od 2015
bieg ma charakter ogólnopolski i na stałe wpisuje
się w kalendarz wydarzeń
biegowych. (źródło: https://
tropemwilczym.org/)
W naszej gminie jubileuszowa już X edycja „Tropem Wilczym-Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych” odbyła się 6 marca br. w miejscowości Żytelkowo. Do
udziału zgłosiło się 145
uczestników.
Zawodnicy
mieli do pokonania symbo-

liczny dystans 1963 m (data
śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa
Franczaka „Lalki”) oraz 5 km
i 10 km.
Każdy uczestnik, niezależnie od osiągniętego wyniku, otrzymał pamiątkowy
medal oraz koszulkę z wizerunkami Żołnierza Wyklętego.
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Żłobek czeka na dzieci
Już wkrótce, z dniem 1
maja 2022 r. swoją działalność rozpocznie żłobek
gminny w Kościernicy.
Przypomnijmy, że żłobek
będzie pierwszą tego rodzaju placówką w gminie
Białogard. Koszt realizacji
wraz z wyposażeniem opiewa na niemal 1.842 000 zł.
Kwotę tę udało się pozyskać władzom gminy
w ramach programu ,,Maluch plus”.
Rada Gminy Białogard na
sesji w dniu 15 września

2021 r. przyjęła uchwałę
w sprawie utworzenia żłobka w Kościernicy i nadania
Statutu.
Parter byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy został przebudowany na potrzeby żłobka. Będzie miał
powierzchnię użytkową ok.
600 m2.
W placówce znajdą się
3 sale żłobkowe, wózkownia, a także pomieszczenie
magazynowe oraz zaplecze kuchenne. Docelowo
w żłobku w Kościernicy ma

przebywać 56 dzieci.
Trwa nabór dzieci. Pierwszy etap naboru (od 8 marca do 31 marca br.) został
zakończony. Od 1 kwietnia
do 30 kwietnia br. trwać
będzie rekrutacja dzieci, które uczęszczać będą

do żłobka od września br.
Pamiętać jednak należy,
że w przypadku wolnych
miejsc, dzieci mogą być
przyjmowane poza terminem ogłoszonego naboru.

Kwiecień 2022

NOWO UTWORZONY
ŻŁOBEK W KOŚCIERNICY
MA JUŻ SWOJEGO
DYREKTORA

Czekamy i Zapraszamy.

Więcej szczegółów na stronie bip Urzędu Gminy Białogard w zakładce Żłobek.
RESORTOWY PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DIEĆMI DO LAT 3 „MALUCH+” 2021

Wyłoniona w drodze
otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne
kierownicze
stanowisko
urzędnicze Pani Mariola
Giec kierować będzie żłobkiem, który jest pierwszą
taką placówką na terenie
gminy Białogard.
Mariola Giec jest mieszkanką naszej gminy i znaną w środowisku lokalnym
osobą.
Jej aktywność obserwujemy na wielu płaszczyznach
rozpoczynając od służby

Podziękowanie za długie lata owocnej współpracy
Z dniem 25 marca br., po 39 latach „służby” w oświacie, pożegnała się z nami dotychczasowa
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie Pani Elżbieta Trzcińska.
Pełnienie funkcji dyrektora szkoły, to nie tylko sprawowanie obowiązków.
To misja, a zarazem powołanie wymagające wiedzy, umiejętności i rozwagi.
W imieniu własnym oraz całej społeczności lokalnej, składam serdeczne podziękowania,
wyrazy szczególnego szacunku i uznania za długoletnią pracę
opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną.
Pozostawia Pani za sobą mocny ślad oddania i owocnej służby młodemu pokoleniu.
Ślad ten jest tym trwalszy, że znaczony przez Człowieka
posiadającego w sobie ogromny ładunek ciepła, dobra i szlachetności.
Człowieka czujnego i wrażliwego na potrzeby innych.
Życzymy Pani dużo zdrowia, długich lat życia – spokojnych i pogodnych,
ubogaconych rodzinną radością.
Życzymy aby wykorzystywała Pani wolny czas na realizację
własnych planów i zamierzeń zaś bogactwo doświadczeń
i Pani aktywność niech nadal służą innym.
										
										
										

Jacek Smoliński
Wójt Gminy Białogard

zdrowia – gdzie przez 36
lat pracowała zawodowo
jako pielęgniarka, zarządzając kadrą pielęgniarską,
po własną, od 12 lat prosperującą działalność gospodarczą oraz działalność
agroturystyczną. Nie boi się
podejmować trudnych decyzji, czego dowodem jest
również wygrany konkurs
na dyrektora pierwszego
żłobka w gminie Białogard.
Nowo wybranej Pani dyrektor gratulujemy!
(AK)

SZKOŁY
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NOWY DYREKTOR SZKOŁY
Szkoła Podstawowa w Rogowie ma nowego dyrektora. Funkcję tę pełnić będzie Pani Elwira Nowak,
która wygrała konkurs na
to stanowisko, zastępując
jednocześnie przechodzącą
na emeryturę, dotychczasową dyrektor Panią Elżbietę
Trzcińską.

Elwira Nowak od kilkunastu lat związana jest ze
Szkołą w Rogowie jako
nauczyciel informatyki, geografii oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Bardzo dobrze
zna specyfikę tej placówki.
Nowej Pani Dyrektor serdecznie gratulujemy.
(AK/AW)

BEZPIECZNY INTERNET
Po powrocie z ferii zimowych, uczniowie klas
I - VIII SP Rogowo na lekcjach informatyki rozma-
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wiali o zagrożeniach internetowych oraz wykonali
plakaty związane z bezpieczeństwem w Internecie.

UCZENNICA KLASY VIII
W WOJEWÓDZKIEJ
KADRZE MŁODZIKÓW
Uczennica klasy ósmej SP Rogowo Karina Kwak
w składzie Wojewódzkiej Kadry Młodzików na rok 2022.
Serdecznie gratulujemy i mocno trzymamy kciuki.

BIEG TROPEM WILCZYM
W SP POMIANOWO
Dnia 1 marca 2022r.
w Szkole Podstawowej
w Pomianowie odbył się
Bieg
Tropem
Wilczym
- Bieg Żołnierzy Wyklętych. Chętnych nie brakowało. Bieg odbył się
w 3 kategoriach: dziewczęta kl. IV - VIII, chłopcy młodsi kl. IV - VI, chłopcy starsi
kl. VII - VIII.
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
dziewczęta: I miejsce: Kaja
Chyćko, II miejsce: Paulina Gliszczyńska, III miejsce

Hanna Wołgin
chłopcy młodsi: I miejsce:
Stanisław Basarab, II miejsce: Adam Klimek, III miejsce: Piotr Angrot
chłopcy starsi: I miejsce:
Jakub Lewandowski, II miejsce: Hubert Rożek, III miejsce: Filip Szukalski.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale, a pozostali słodką niespodziankę.
Wszystkim gratulujemy.
Małgorzata Gibalska
- nauczyciel wychowania
fizycznego

PRZERWA
NA CZYTANIE
Szkoła
Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Rogowie otrzymała dyplom
i podziękowanie za udział
w międzynarodowej akcji
„Przerwa na czytanie”, która odbyła się w październiku 2021 roku.
Akcja była realizowana
w ramach Międzynarodo-

wego Miesiąca Bibliotek
Szkolnych i kampanii społecznej „Cała Polska czyta
dzieciom”. Nasza szkoła
była jedną z ponad 1800
placówek, które dołączyły
do bicia rekordu w czytaniu na przerwie.
Dziękujemy uczniom za
włączenie się do akcji.

MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ JĘZYKA
OJCZYSTEGO
DZIEŃ KOTA
W SP POMIANOWO
Uczniowie klasy III Szkoły
Podstawowej w Pomianowie
w dniu 17 lutego br. świętowali DZIEŃ KOTA. Oglądali
zdjęcia swoich pupili - kotków, chętnie opowiadali
o nich, wspólnie wykonywali

SZKOŁA PODSTAWOWA
W POMIANOWIE
SOLIDARNA Z UKRAINĄ
Cała społeczność Szkoły
Podstawowej w Pomianowie okazała wielkie serce
i solidarność z pogrążoną
w wojnie Ukrainą. Rodzice, uczniowie i pracownicy
szkoły z wielkim zaangażowaniem włączyli się w zbiórkę, przynosząc środki higieniczne dla dzieci i dorosłych,

maski. A na zajęciach języka angielskiego wykonali lapbooki o kotach. Święto to
ma na celu propagowanie
szacunku do kotów.
Wychowawca klasy - S.
Lewkowicz

Obchody zostały zainicjowane 22 lutego br.,
w Międzynarodowym Dniu
Języka Ojczystego. Na lekcjach języka polskiego
przez cały tydzień uczniowie klasy IV i V SP Rogowo
mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z gramatyki i ortografii podczas
rozwiązywania różnorodnych quizów i łamigłówek.

Czwartoklasiści
tworzyli
w zespołach plakaty promujące język polski, a piątoklasiści przygotowali lapbooki o częściach mowy.
Na podstawie wyników
quizów wyłonieni zostali też „Mistrzowie mowy
polskiej” – w klasie IV
mistrzem został Dominik
Dzięcioł, a w klasie V Sandra Grześkowiak.

żywność, materiały opatrunkowe, leki przeciwbólowe,
koce, śpiwory, które zostały
następnie przekazane potrzebującym mieszkańcom
Ukrainy. Wszystkim razem
i każdemu z osobna przekazuję WIELKIE DZIĘKUJĘ.
Agnieszka Zasztowt
– dyrektor szkoły
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WIOSNA, WIOSNA, WIOSNA ….. ACH TO TY!
21 marca to Pierwszy
Dzień Wiosny, który uczniowie Szkoły Podstawowej
w Pomianowie przywitali
w zabawny sposób. Dzień
ten był „Dniem bez plecaka”. Sugerując się nazwą,
wydawać by się mogło, że
uczniowie przyszli do szkoły bez książek, zeszytów,
piórników. Nic bardziej
złudnego. Otóż w tym dniu
zapakowali wszystkie przedmioty niezbędne w szkole
do wszystkiego, co nie było
standardowym plecakiem.
Uczniowie wykazali się niezwykłą kreatywnością. Za
plecak posłużyły skrzynki
narzędziowe, koszyki, wózki
dla lalek, kosze na pranie,
nosidełka dla niemowląt,
doniczki, chlebaki, wiaderka,

lodówki turystyczne, transporterki dla kotów, klatki dla
chomików. Śmiechu było co

nie miara. Następnie wszyscy uczniowie powitali wiosnę przy wspólnym ognisku

i pieczeniu kiełbasek.
Agnieszka Zasztowt
– dyrektor szkoły

Kwiecień 2022

BEZPIECZNIE NA WSI
- SPOTKANIE
PROFILAKTYCZNE W SZKOLE
PODSTAWOWEJ
IM. JULIANA TUWIMA
W STANOMINIE
W dniu 18 marca 2022 r.
gościliśmy w szkole przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy, który przeprowadził zajęcia dla dzieci
z oddziałów przedszkolnych
oraz klas I-III na temat bezpieczeństwa pracy na wsi.
Za chwilę powitamy wiosnę, a wraz z nią rozpoczną

się sezonowe prace polowe. Dzieci obejrzały bajkę
pt. „Rodzina Porażków”,
w której zostały przedstawione różne niebezpieczne
sytuacje związane z pracami polowymi i maszynami
rolniczymi.
Krzysztof Skrzycki
– dyrektor szkoły

SPOTKANIE Z ALPAKAMI – SZCZEPANEM I TOŚKIEM
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JULIANA TUWIMA
W STANOMINIE
9 marca 2022 r. nasze
przedszkole odwiedzili niezwykli goście. Przyjechała
przemiła pani Anita wraz
ze swoimi podopiecznymi: Szczepanem i Tośkiem.
Szczepan i Tosiek to alpaki.
Pani Anita zapoznała dzieci
z wieloma zagadkami i ciekawostkami o alpakach.
Zwierzaki można było nakarmić, pogłaskać oraz wy-

konać z nimi gimnastykę.
Było bardzo miło i ciekawie.
Dziękujemy za możliwość przebywania z takimi
milusińskimi zwierzakami.
Dziękujemy również mamie, dzięki której odbyło się
spotkanie.
Krzysztof Skrzycki
– dyrektor szkoły

21 MARCA – WITAJ WIOSNO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. JULIANA TUWIMA W STANOMINIE
21 marca 2022 r. uczniowie szkoły w Stanominie
pożegnali zimę, a przywitali wiosnę.
Młodsi uczniowie z wychowawcami przemaszerowali barwnym korowodem
nad rzekę Topiel, gdzie
tradycyjnie spalili swoje
Marzanny żegnając w ten
symboliczny sposób zimę.
Natomiast uczniowie z
klas IV-VIII przywitali wiosnę na sportowo biorąc
udział w międzyklasowym
Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora.
Uczniowie rywalizowali
w dwóch kategoriach: młodszej (klasy 4-6) i starszej
(klasy 7-8)

z podziałem na zespoły
dziewczynek i chłopców.
Wyniki rywalizacji:
Grupa młodsza – chłopcy
1 miejsce - Klasa IV,
2 miejsce - Klasa VI,
3 miejsce - Klasa V
Grupa młodsza
- dziewczynki
1 miejsce - Klasa IV,
2 miejsce - Klasa V,
3 miejsce - Klasa VI
Grupa starsza - chłopcy
1 miejsce - Klasa VIII A,
2 miejsce - Klasa VIII B,
3 miejsce - Klasa VII
Grupa starsza – dziewczynki
1 miejsce - Klasa VIII B,
2 miejsce - Klasa VIII A,
3 miejsce - Klasa VII A

Gratulacje
dla
zwycięzców oraz wszystkich
uczniów biorących udział
w turnieju.
Jak wiosna to i pierwszy
grill. Dziękujemy mamom:
p. M. Smagowskiej, K. Skoczyk i A. Łapot za przygotowanie pysznych kiełbasek,
a radnemu p. M. Sorysowi za udostępnienie grilla. Kiełbaski zakupiono
z funduszu Rady Rodziców.
Miejmy nadzieję, że wiosna już nas nie opuści i będziemy się nią mogli cieszyć
aż do lata.
Krzysztof Skrzycki
– dyrektor szkoły
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DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. JULIANA TUWIMA
W STANOMINIE

SPOTKANIE
PRZEDSZKOLAKÓW Z PSAMI
- BIRKĄ I DUSZKĄ W SZKOLE
PODSTAWOWEJ IM. JULIANA
TUWIMA W STANOMINIE
„Wy nie wiecie, a ja
wiem, jak rozmawiać trzeba
z psem...”
Teraz nasze przedszkolaki też wiedzą, jak należy
rozmawiać z psem i jak się
przy nim zachowywać, jak
go karmić i pielęgnować.
A to wszystko dzięki zajęciom z pieskami Birką

17 marca przypada Dzień
św. Patryka, patrona Irlandii
(i Nigerii). Jest to święto irlandzkie, choć hucznie obchodzone na całym świecie,
np. w Stanach Zjednoczonych, Danii czy Niemczech.
W tym także w Polsce.
Z tej oto okazji w naszej szkole, w klasach
i na korytarzach, królował
kolor zielony. Najmłodsi wyklejali koniczynki,
nieco starsi postanowili
upodobnić się do skrzatów,

UCZNIOWIE SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM. JULIANA
TUWIMA W STANOMINIE
SOLIDARNI Z UKRAINĄ

W szkole w Stanominie
zorganizowano
pierwszą
zbiórkę najpotrzebniejszych
rzeczy dla naszych sąsiadów Ukraińców.
Rzeczy te przekazano do
Gminy Białogard w celu
dalszej dystrybucji. Bardzo

Krzysztof Skrzycki
– dyrektor szkoły

które zapewniły bezpieczeństwo oglądającym.

Krzysztof Skrzycki
– dyrektor szkoły
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i Duszką, które są szkolone
do dogoterapii.
Podczas spotkania wesołe i przyjacielskie suczki Birka i Duszka oraz ich
opiekunka zdradziły tajniki
życia psów i nauczyły jak
się nimi opiekować.
Krzysztof Skrzycki
– dyrektor szkoły

a uczniowie pierwszej klasy postanowili przechytrzyć
leprikony i wykonać swoje
własne garnki ze złotem.
Ale najtrudniejsze zadanie
dostali drugoklasiści, którzy
podjęli się zadania wykonania pułapki na skrzata.
Na koniec nasi najmłodsi uczniowie otrzymali na
szczęście koniczynki ze złotą monetą.

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JULIANA
TUWIMA W STANOMINIE NA WYSTAWIE
PAJĄKÓW W CKISE W BIAŁOGARDZIE
Uczniowie z klas I-III odwiedzili wystawę pająków
i skorpionów w galerii CKiSE
w Białogardzie. Dzieci miały okazję z bliska zobaczyć
egzotyczne gatunki, rzadko spotykane w życiu codziennym - w tym najniebezpieczniejszego pająka
świata - czarną wdowę,
a także jednego z największych gatunków ptasznika.
Bliski kontakt z żywymi
okazami był też sposobem
na przełamanie strachu towarzyszącego wizerunkowi
pająka.
Zwierzęta były zamknięte w szklanych terrariach,

Wieści z gminy Białogard

dziękujemy Uczniom, Rodzicom oraz Przyjaciołom
szkoły za włączenie się
w zbiórkę.
Dyrektor oraz pracownicy
szkoły w Stanominie
Krzysztof Skrzycki
– dyrektor szkoły

„CYBERPRZEMOC I ZAGROŻENIA W SIECI”
– SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. JULIANA TUWIMA W STANOMINIE
Kluczową rolę w ochronie
przed
cyberzagrożeniami
odgrywa edukacja i kształtowanie prawidłowych nawyków dotyczących korzystania z urządzeń cyfrowych.
W dniu 18 marca 2022 r.
uczniowie z klasy VII spotkali się z przedstawicielami
Powiatowej Komendy Policji
oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
z Białogardu.
Tematem spotkania była
cyberprzemoc i bezpieczeństwo w sieci. Wyjaśniono
uczniom, dlaczego zjawisko
cyberprzemocy jest tak niebezpieczne i jak postąpić będąc świadkiem takiej formy
przemocy oraz gdzie szukać
pomocy, gdy staniemy się

ofiarą agresji w sieci. Podkreślono również, że cyberprzemoc jest przestępstwem
i poinformowano uczniów
o odpowiedzialności karnej
nieletnich. Mamy nadzieję,
że dzięki temu spotkaniu

uczniowie będą refleksyjnie
i odpowiedzialnie korzystać z Internetu, co pozwoli
uniknąć niebezpieczeństw
i ustrzec się wielu błędów.
Krzysztof Skrzycki
– dyrektor szkoły
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„SIEĆ NA KULTURĘ”
Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie i jej filie uczestniczyły w projekcie
“Sieć na kulturę w podregionie koszalińskim” współfinansowanym ze środków
Europejskiego
Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Dzięki uczestnictwu w tym
projekcie Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie
otrzymała sprzęt kompute-

rowy, tj. 6 sztuk laptopów
o wartości 10 974,00 zł.
Podziękowania dla pracowników oraz dzieci i młodzieży za udział w projekcie.
Ewa Juszczyk-Lachs

BEZPIECZNE FERIE
W NASZYCH BIBLIOTEKACH
W okresie ferii zimowych
pracownice Gminnej Biblioteki w Stanominie oraz jej
filii zorganizowały wspólnie
ze strażakami Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu
gminy Białogard spotkania
zatytułowane
”Bezpieczne ferie”. Wszyscy biorący
udział w tych spotkaniach
dowiedzieli się jak bezpiecznie zachowywać się
podczas ferii zimowych
i poznali zasady pierwszej
pomocy przedmedycznej.
Wielkie podziękowania
dla strażaków oraz wszystkich uczestników.
Zapraszamy do naszych
bibliotek.

Ewa Juszczyk-Lachs
Dyrektor Gminnej
Biblioteki
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RANDKA W CIEMNO Z……. KSIĄŻKĄ????
Niezwykłe
spotkanie
w
Gminnej
Bibliotece
w Stanominie.
Taką nietypową randkę
zafundowała Gminna Biblioteka wraz z radnym Rady
Gminy Panem Marcinem
Sorysem.
W dniach 14 – 17 lutego
br. każdy mieszkaniec gminy miał możliwość wypożyczenia książki w „ciemno”. Bez czytania recenzji
i opisu, bez spojrzenia na
okładkę z odpakowaniem
dopiero w domu.
Pięknie
zapakowane
książki czekały. Ci którzy
zdecydowali się skorzystać
z zaproszenia, zapewne
mogli być zaskoczeni, bo
poza ciekawą książką, czekał na nich kubek kawy
i słodki poczęstunek.
(BK)

„DZIEŃ KOBIET”
W FILII BIBLIOTECZNEJ W PODWILCZU
W dniu 11 marca br. w filii bibliotecznej w Podwilczu odbyła się uroczystość
z okazji „Dnia Kobiet”. Jak
co roku Panie przygotowały
swojskie jedzonko i pyszne
wypieki. Czas upłynął w miłej atmosferze, wspólnych
rozmowach i wspomnieniach oraz nadziei powrotu
do normalności.
Gościnnie odwiedził nas
z pięknymi bukietami kwiatów Pan Jacek Smoliński
Wójt Gminy Białogard oraz
Pani Izabela Czaplejewska
Skarbnik Gminy.
Uczestniczki
spotkania
otrzymały również upominki od Pani „Andżeli” - mę-

skiej delegacji z miejscowości Podwilcze. Nie zabrakło
dobrego humoru i uśmiechów na twarzy.
Dziękujemy uczestnikom

i gościom spotkania za
przybycie i zapraszamy do
naszych bibliotek.
Agnieszka Dziubińska
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