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UWAGA! Wójt Gminy Białogard ogłasza
„Konkurs na najciekawszy film  

promocyjny o gminie Białogard”
CELEM KONKURSU jest upo-

wszechnienie wiedzy na temat 
środowiska lokalnego, inspirowa-
nie młodzieży do działań twór-
czych, rozwijanie umiejętności z 
zakresu technologii informacyj-
nej, stworzenie filmu reklamowe-
go lub prezentacji promujących 
gminę Białogard.

PRZEDMIOTEM KONKURSU jest 
przygotowanie: filmu promocyjne-
go lub prezentacji multimedialnej, 
spełniających warunki określone 
w niniejszym regulaminie, które 
to materiały będą materiałami 

promującymi gminę Białogard.
UCZESTNIKAMI KONKURSU 

może być młodzież w wieku 13- 
18 lat z terenu gminy Białogard.

NAGRODAMI w konkursie są:
•	 1 nagroda za 1 miejsce – 

Konsola PlayStation
•	 2 nagrody rzeczowe za 2 

miejsce i za 3 miejsce.
Szczegółowy  regulamin na 

stronie  https://www.gmina-bia-
logard.pl/index.php/8-slider/319 
-konkurs-na-najciekawszy-film
-promocyjny-o-gminie-bialogard

(GB)

Sesja absolutoryjna 
w gminie  
Białogard

Wójt Gminy Białogard Jacek 
Smoliński w czasie zwołanej na 
30 maja br. sesji Rady Gminy 
uzyskał absolutorium z wyko- 
nania budżetu za rok 2017. 
Wszyscy obecni radni oddali głos 
„za”.

Dodać należy, że również 
wszystkie komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekty odpowied-
nich uchwał oraz Regionalna  
Izba Obrachunkowa nie miała 
żadnych zastrzeżeń i zaopinio-
wała pozytywnie wykonanie bu-
dżetu za 2017 r. (GB)

Fundusze  
na infrastrukturę  
sportową 
i rekreacyjną
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Czarnowęsy  
- Nowa Sala 
i nowe możliwości 
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Otwarte strefy  
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Białogard
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Inwestycje  
drogowe  
w gminie  
Białogard
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Szanowni Państwo, 
to tradycja nas współtworzy, niosąc nam i zakorzeniając w nas wartości,  

które wyznawały, i którymi żyły pokolenia naszych przodków.
Już dziś pragnę zaprosić wszystkich mieszkańców gminy Białogard,  

gospodarzy - rolników, Wasze rodziny, sąsiadów i przyjaciół na coroczne święto plonów  
„Dożynki Gminne” które odbędą się 22 września br. w miejscowości Nasutowo.

Świętujmy razem, by w ten sposób wyrazić szacunek i wdzięczność ludziom rolniczego trudu,  
podziękować za to, co gospodarze z pól zdołali zebrać pomimo różnych przeciwieństw.

Bądźcie proszę byśmy w dniu dożynek zgromadzili się jako wspólnota na  
ŁAMANIU CHLEBA, który jest znakiem gościnności, przyjaźni i wspólnoty.

Jacek Smoliński
Wójt Gminy Białogard

Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer kwartalnika „Wieści z gminy Białogard”  
chcąc przybliżyć Państwu to co w ciągu ostatnich kilku miesięcy wydarzyło się w naszej „małej ojczyźnie”.   

Wierzę, że ta forma pokazania aktywności naszych mieszkańców, zaangażowania w życie społeczne,  
będzie najlepszym dowodem na przywiązanie i poczucie przynależności do społeczności zamieszkującej naszą  
malowniczą białogardzką gminę. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do współtworzenia kolejnego numeru.

Zaproszenie
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DZIAŁANIA WÓJTA POWINNY BYĆ CZYTELNE  
I OPIERAĆ SIĘ O DOBRO MIESZKAŃCÓW GMINY

Jak Pan ocenił  
sytuację gminy  
w 2014 roku? 

Na początku byłem bardzo 
załamany, szczerze mówiąc 
nie spodziewałem się, że 
nasza gmina jest na skraju 
zapaści finansowej. Wiedzia-
łem, że sytuacja jest bardzo 
ciężka, ale nie spodziewałem 
się, że grozi nam bankruc-
two i likwidacja. Nie mogłem 
uwierzyć i dalej nie mogę, 
jak można było doprowadzić 
do takiej sytuacji finansowej 
nie bacząc na konsekwen-
cje, a co za tym idzie dobro 
mieszkańców gminy. 

Jakie było zadłużenie 
gminy i jak ono  
powstało? 

Zadłużenie gminy wynosiło 
niemal 80% budżetu czyli 
około 19 mln złotych. Taki 
stan wynikał z zaciągania 
kredytów w parabankach, 
gdzie oprocentowanie jest , 
nawet dwukrotnie większe 
niż w normalnym banku. 
Niestety nie współgrało to 
z działaniami inwestycyjny-
mi gdyż pieniądze zostały 
przeznaczone na zwykłą 
„konsumpcję”. Wiedziałem, 
że nie możemy się poddać, 
gdyż zaufali nam mieszkań-
cy, a na pewno nie chciałem 
ich zawieść. Pora było za-
cząć podejmować działania, 
które były wielkim wyzwa-
niem. 

Jakie były pierwsze 

czynności ratujące gmi-
nę?

Musieliśmy dokonać analizy 
finansowej i wdrożyć plan 
naprawczy. Nie było to ła-
twe zadanie, gdyż niemal 
codziennie pojawiały się 
nowe problemy, a wierzy-
ciele zgłaszali swoje rosz-
czenia. Uporządkowanie 
gospodarki finansowej było 
największym problemem, 
ponieważ ratunek dla naszej 
gminy mogło przynieść jedy-
nie tzw. „zaciskanie pasa”, 
a tak naprawdę nie było już 
prawie co zaciskać. Do tej 
pory mamy problemy z róż-
nymi sprawami powstałymi  
za czasów poprzedniej wła-
dzy, łącznie z płatnością kar 
finansowych za nieprawne 
zbycie nieruchomości. Nie 
pozostaje nam nic innego 
jak składać stosowne zawia-
domienia. 

Jednak się udało!

Z wielkim trudem ale tak! 
Pierwszym krokiem było 
stworzenie Programu Postę-
powania Naprawczego, który 
dawał szansę na wyjście z 
kryzysu. Program został za-
twierdzony przez Radę Gmi-
ny i uzyskał pozytywną opi-
nię Prezesa Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczeci-
nie. Udało nam się również 
zaciągnąć kredyt z minimal-
nym oprocentowaniem w 
Banku Gospodarstwa Kra-
jowego. Oznaczało to ratu-
nek dla naszej gminy, gdyż 
wszystkie zaciągnięte kre-
dyty w parabankach zostały 
spłacone, i odsetki już nie 
były naliczane, a i zobowią-
zanie wobec spółki wodocią-
gowej RWiK udało nam się 
spłacić. Chcieliśmy wypro-
wadzić gminę z kryzysu i by-
łem pewien, że dzięki temu 
programowi, to nam się uda. 
Zadłużenie samorządu wy-
nosiło niemal 80 procent w 
stosunku do całości budżetu. 
Gdyby więc ten program nie 

został wprowadzony, gminie 
groziłoby bankructwo, a w 
konsekwencji nawet likwi-
dacja  i przejęcie  na przy-
kład przez miasto Białogard 
i ościenne gminy. Dlatego 
działania wójta powinny być 
czytelne i opierać się o dobro 
mieszkańców gminy, gdyż 
w przeciwnym razie może 
dojść do podobnej sytuacji.

Jak długo trwał Program 
Postępowania Napraw-
czego i na czym on 
polegał? 

Program naprawczy trwał 
trzy lata, dla gminy to była 
wieczność. W tym okresie 
nie mogliśmy wykonywać 
żadnych inwestycji. Nastą-
piło cięcie pensji w urzędzie, 
obniżono diety radnych, za-
mrożono podwyżki, aż o 75 
tys. zł (z 90 tys. zł do 15 tys. 
zł) zmniejszono składkę na 
Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społeczno-Gospodarczych. 
Ponadto doszło do likwida-
cji Straży Gminnej, zmienio-
no formę dowozu dzieci do 
szkół i powierzono go firmie 
zewnętrznej. To były bardzo 
ciężkie lata, czasem nie było 
pieniędzy nawet na papier 
do drukarki, ale się udało!! 
Gmina Białogard istnieje da-
lej na mapie Polski.

W Gminie Białogard są 
bardzo wysokie stawki 
za dostawę wody  
i odprowadzenie ście-
ków, skąd te ceny? 

Niestety w tym temacie Gmi-
na Białogard znajduje się 
w czołówce gmin w Polsce,  
w których  stawki opłat za 
dostawę wody i odprowa-
dzenie ścieków są najwyż-
sze. Wprawdzie z chwilą 
objęcia przez ze mnie stano-
wiska Wójta były one jesz-
cze wyższe (w 2015 r. 49,76 
zł/m3) ale nieustanna walka 
i udowadnianie, że propono-
wane przez Spółkę stawki są 

zbyt wysokie, doprowadziło 
do nieznacznego ich  obni-
żenia. Wiadomym jest, że  
nasza Gmina wraz z ościen-
nymi gminami zrealizowała 
inwestycję, polegającą na 
budowie sieci wodociągo-
wo-kanalizacyjnej będąc 
współuczestnikiem projektu, 
który zakładał przynajmniej 
o połowę niższe stawki. Nie 
chcąc zaakceptować takiej 
sytuacji, wielokrotnie po-
dejmowałem działania ma-
jące na celu doprowadzenie 
do jej zmiany. Mieszkańcy 
muszą wiedzieć, że stawki 
zaproponowane przez RWiK 
na 2018 r. są jeszcze wyższe 
od obowiązujących w roku  
2017 i do chwili obecnej, tzn. 
woda 13,12 zł/m3 
ścieki 29,80 zł/m3 
czyli łącznie 42,92 zł/m3 

Aby jednak odciążyć portfe-
le gospodarstw domowych, 
Rada Gminy po raz kolejny 
podjęła uchwałę o zastoso-
waniu dopłat do tych sta-
wek, tzn. pokrywaniu części 
kosztów wynikających ze zu-
życia wody przez mieszkań-
ców, czyli mieszkańcy płacą 
z własnej kieszeni:  woda 
8,45 zł/m3 
ścieki  9,46 zł/m3 - łącznie 
17,91 zł/m3 (a nie 42,92 zł/
m3)
dopłata z budżetu gminy 
zaś:
woda 4,67 zł/m3 

ścieki 20,34 zł/m3 - łącznie 
25,01 zł/m3 

Nie jest to jednak rozwiąza-
niem zadowalającym, gdyż 
wydatkowanie z budżetu 
gminy na ten cel kwoty ok. 
3 000 000,00 zł jest równo-
znaczne z brakiem środków 
finansowych na inwestycje, 
remonty czy inne zadania, 
które mogłyby przynieść 
wszystkim mieszkańcom ko-
rzyści i poprawę bezpieczeń-
stwa czy zmianę estetyki 
otoczenia, w którym żyjemy. 
Nie zapominajmy również o 
tym, że tak wysokie stawki 
opłat to „straszak” na poten-
cjalnych inwestorów.  Zmia-

na przepisów w zakresie 
m.in. ustalenia stawek opłat 
spowodowała, że do dziś nie 
są zatwierdzone przez insty-
tucję do tego ustanowioną 
opłaty za dostarczoną wodę, 
odprowadzone ścieki, a za-
tem nadal nie wiemy jakie 
stawki będą obowiązywały 
w naszej gminie. Wprawdzie 
tu sytuacja nie jest jeszcze 
klarowana, jednak moje 
działania w kierunku zmiany 
stawek na niższe nadal będą 
podejmowane. Mam nadzie-
ję, że wkrótce zmieni się to 
z korzyścią dla wszystkich 
mieszkańców Gminy Biało-
gard.

Co zaliczyłby Pan  
do swoich największych 
sukcesów?

Najbardziej cieszę się z 
tego, że udało mi się znaleźć 
wspólny język z mieszkańca-
mi Gminy. Znam ich dobrze i 
oni mnie znają, a to umożli-
wia prawidłowe wywiązywa-
nie się z obowiązków wójta. 
Rok 2018 już przyniósł wiele 
zmian w naszej gminie, za-
kończyliśmy Program Po-
stępowania Naprawczego i 
mogliśmy zacząć ubiegać się   
o dofinansowania zewnętrz-
ne. W tym roku udało nam 
się z funduszy zewnętrz-
nych wyremontować salę w 
Czarnowęsach, zrobić drogi 
w miejscowości Nasutowo i 
Pomianowo. Gmina uzyska-
ła również dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki na budowę Otwar-
tych Stref Aktywności, które 
powstaną w miejscowości 
Buczek, Białogórzyno, Rogo-
wo i Stanomino. Wszystko 
wskazuje na to, że remontu 
doczekają się świetlice w 
Żelimusze i Buczku, które 
znalazły się na liście rankin-
gowej Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. 

A co z drogami? 

Nie ma co ukrywać, infra-
struktura drogowa w naszej 
gminie jest w okropnym sta-
nie. Niektóre drogi wyglądają 
jak szwajcarski ser. Obecnie 
przygotowujemy projekty 
budowlane dróg w Buczku, 
Stanominie, Lulewiczkach, 
Żelimusze oraz Trzebielach. 
Na bieżąco wykonujemy re-
monty pozostałych dróg. Jest 
mi bardzo przykro, że gmina 
wcześniej nie aplikowała o 
fundusze zewnętrzne, a od 
2004 roku tych możliwości 
było bardzo dużo. Gmina 
w tym roku również będzie 
składać wnioski aplikacyjne 
na remonty dróg, mam na-
dzieję, że z powodzeniem, 
gdyż mieszkańcy naszej gmi-
ny muszą bezpiecznie podró-
żować. 

Jak wygląda aktualna 
kondycja finansowa 
gminy? 

Ustawa o finansach publicz-
nych wprowadziła poważ-
ne zmiany i utrudnienia w 
kierowaniu gminą. Przypo-
mnę, że dochody majątko-
we mogą być wydatkowanie 
wyłącznie na inwestycje. 
Natomiast wydatki bieżące 
mogą być pokrywane wy-
łącznie z dochodów bieżą-
cych pochodzących głównie 
z opłat i podatków lokalnych 
oraz wolnych środków z lat 
poprzednich. Wymaga to 
bardzo ostrożnego i prze-
myślanego wydatkowania. 
Niedługo rozpoczniemy pla-
nowanie budżetu na 2019 
rok i będzie to dużym wy-
zwaniem z uwagi na zamie-
rzenia inwestycyjne. 

A jakie jeszcze ma  
Pan marzenia?

Zdobyć jak najwięcej środ-
ków finansowych dla gminy, 
wyremontować wszystkie 
drogi oraz szkoły i sprowa-
dzić przedsiębiorców, aby 
ludzie mieli pracę i chcieli 
zostać w gminie. (GB) 

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.

Wójt Gminy  
lub Zastępca Wójta Gminy 

czwartek  
w godz. 1400 - 1515

Przewodniczący Rady Gminy 
czwartek w godz. w godz. 1400 - 1515 

(pokój nr 17 Urzędu Gminy Białogard)
lub w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu

telefonicznym 094 312 04 54 

Sprawy związane z przyjmowaniem  
oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków prowadzi  

Podinspektor ds. organizacyjnych, kadrowych  
i wydawania dowodów tożsamości,  

pokój nr 8 Urzędu Gminy.
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Fundusze na infrastrukturę  
sportową i rekreacyjną

W dniu 2 lipca 2018 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Białogard  
Wójt Jacek Smoliński, w obecności sołtysów: Rychówka – Walde-
mara Jakowicza, Moczyłek - Bogdana Michaliszyna i Żelimuchy 
– Zofii Legięć, zawarł umowy z reprezentantem Województwa 
Zachodniopomorskiego - Wicemarszałkiem Tomaszem Sobierajem 
w sprawie projektów nagrodzonych w Konkursie „Granty sołeckie 
2018” oraz w sprawie dofinansowania projektu „Modernizacja 
trybun przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Stanomino”.

Laureaci Konkursu 
„Granty sołeckie 2018” zy-

skają dotacje na inwestycje 
w wysokości 10 tys. zł. So-

łectwo Rychówko nagrodę 
przeznaczy na moderni-

zację placu zabaw w Siń-
cach, planowane są nowe 
huśtawki i urządzenia do 
ćwiczeń plenerowych. W 
Moczyłkach powstanie si-
łownia napowietrzna z 
czteroma urządzeniami do 
ćwiczeń, w Żelimusze zaś 
plac zabaw zostanie dopo-
sażony w nowe huśtawki, 
boisko do piłki siatkowej 
oraz ławy i stół. 

Dofinansowanie w wyso-
kości 20 tys. zł przeznaczo-
ne na poprawę i moderniza-
cję infrastruktury sportowej 
w 2018 r. pozwoli na re-
mont i przebudowę trybun 
na terenie rekreacyjnym w 
Stanominie. Koszt całkowity 
zadania to 40 tys. zł. Dzięki 
realizacji projektu powsta-
nie 336 miejsc na zmoder-
nizowanych trybunach.

Sport i rekreacja to dobry 
pomysł na spędzanie wol-
nego czasu, nie tylko wpły-
wa na kondycję fizyczną i 
dobre samopoczucie, ale 
również sprzyja integracji 
mieszkańców. Gmina Bia-
łogard stawia na zdrowie i 
aktywność fizyczną swoich 
mieszkańców! (GB)

Wielki Sukces gminy Białogard
Projekt pn. „Moderniza-

cja świetlic wiejskich przez 
ich przebudowę na obiekty 
pełniące funkcje kulturalne 
w miejscowości Żelimucha 
i Buczek w Gminie Biało-
gard” uzyskał dofinanso-
wanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. 

Głównym celem przed-
miotowego projektu jest 
„Poprawa dostępności do 
infrastruktury i usług kultu-
ry na obszarach wiejskich”. 
Projekt zakłada komplekso-
wą modernizację świetlic w 
Buczku i Żelimusze oraz ich 
odpowiednie wyposażenie. 
Kolejnym krokiem będzie 
zatrudnienie animatorów 
kultury, celem organizacji 
zajęć stałych oraz cyklicz-
nych związanych z rozwo-
jem kultury. Obiekty zosta-
ną również dostosowane 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. 

Kultura odgrywa bardzo 
ważną rolę w życiu każdej 
społeczności lokalnej, gdyż 
stymuluje jej rozwój poprzez 
określony kierunek inter-
wencji. Obiekty pełniące 
funkcje kulturalne powinny 
być miejscami otwartymi dla 
mieszkańców oraz spełniać 
ich potrzeby w sferze kultury 
gwarantując, tym samym jej 
rozwój. Realizacja inwestycji 

spowoduje sprostanie po-
trzebom mieszkańców gmi-
ny poprzez rozwój inicjatyw 
kulturalnych o charakterze 
lokalnym oraz regionalnym. 
Zmodernizowane obiekty 
podniosą swoją atrakcyjność 
i będą dostępne dla wszyst-
kich grup społecznych.

Realizacja inwestycji po-
zwoli prowadzić zajęcia 
kulturalno-oświatowe o 
charakterze stałym oraz 
cyklicznym. W świetlicach 
będą odbywały się zaję-
cia edukacyjne dla dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych. 
Istotną kwestią stanowiącą 
konsekwencję moderniza-
cji obiektów oraz ich od-
powiedniego wyposażenia 
będzie możliwość rozwoju 
inicjatyw lokalnych co do-
prowadzi do integracji spo-
łeczności lokalnej. 

W chwili obecnej Gmina 
Białogard czeka na podpi-
sanie umowy o dofinanso-
wanie projektu. Projekt za-
kłada realizację inwestycji 
w dwóch etapach. Pierwszy 
etap przygotowanie doku-
mentacji projektowej, a dru-
gi to roboty budowlane oraz 
zakup wyposażenia. Przewi-
dywany koszt inwestycji to 
ponad 900 000 zł, kwota ta 
może ulec zmianie po prze-
prowadzeniu postępowania 
przetargowego.  (GB)

Budynki, które czeka 
modernizacja

Czarnowęsy - Nowa Sala i nowe możliwości 
W sobotę 9 czerwca br. w 

Czarnowęsach Wójt Gminy 
Białogard Jacek Smoliński 
wraz z przedstawicielką 
Urzędu Marszałkowskiego 
- Justyną Jakubowicz-Dzi-
duch uroczyście dokonał 
otwarcia Sali Tradycji Ry-
backich. 

Dzięki dofinansowaniu 
ze środków unijnych po-
wstała Sala Tradycji Ry-
backich i ścieżka edukacyj-

no-przyrodnicza - miejsce, 
które służyć będzie za-
równo mieszkańcom jak i 
turystom do rekreacji oraz 
propagowania wiedzy z 
zakresu rybactwa, ekolo-
gii i kultywowania tradycji 
rybackich regionu. Miesz-
kańcy Gminy Białogard, a 
w szczególności mieszkań-
cy Czarnowęs, dzięki sta-
raniom Wójta Jacka Smo-
lińskiego zyskali dobrze 

wyposażone miejsce do 
ciekawego i bezpiecznego 
spędzania czasu.

Na placu przed Salą od-
był się festyn dla miesz-
kańców Gminy. Występy na 
żywo, poczęstunek, mecz 
piłki siatkowej i zwiedzanie 
ścieżki przyrodniczo - edu-
kacyjnej umiliły to czerw-
cowe upalne popołudnie.

Projekt: „Utworzenie Sali 
Tradycji Rybackich w Czarno-

węsach” współfinansowany 
był z Europejskiego Fundu-
szu Morskiego i Rybackiego 
w ramach Programu Opera-
cyjnego „Rybactwo i Morze” 
na lata 2014-2020. Koszt ca-
łego przedsięwzięcia to 207 
tys. zł z czego dofinansowa-
nie z Programu Rybactwo i 
Morze 2014-2020 wyniosło 
176 tys. zł, zaś wkład wła-
sny Gminy wyniósł 31 tys. 
zł. (GB) Budynek w miejscowości Żelimucha

Budynek w miejscowości Buczek
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OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI  
W GMINIE BIAŁOGARD

W wyniku otrzymania dofinansowania z Ministerstwa  
Sportu i Turystyki na terenie Gminy Białogard w 2018 roku  
powstaną miejsca aktywności dla mieszkańców. Otwarte  
Strefy Aktywności (OSA) to ogólnodostępne plenerowe  
miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których  
wchodzą urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy  
plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie 
zieleni. 

Strefy mają sprzyjać in-
tegracji społecznej poprzez 
wspólne podejmowanie 
aktywności fizycznej i być 
skierowane do różnych 
grup wiekowych. 

Projekt zostanie zreali-
zowany w czterech miej-
scowościach: Stanomino, 
Rogowo, Białogórzyno i 
Buczek. Wnioskodawca 
wybrał do realizacji dwa 
warianty: rozszerzony (Sta-

nomino, Rogowo) i podsta-
wowy (Buczek, Białogórzy-
no), które zostały swoim 
zakresem dopasowane do 
potrzeb społeczności lokal-
nej w danej miejscowości. 
W gminie nie ma obecnie 
terenu wyposażonego w 
małą ogólnodostępną infra-
strukturę sportowo-rekre-
acyjną o charakterze wie-
lopokoleniowym. Gmina 
Białogard oraz mieszkańcy 

będą mogli prowadzić róż-
nego rodzaju wydarzenia 
sportowe integrujące lo-
kalną społeczność oraz 
przeprowadzić warsztaty 
dotyczące należytego ko-
rzystania z powstałej in-
frastruktury. Do tej pory 
mieszkańcy gminy borykali 
się z takimi problemem 
jak brak ogólnodostępnej 
infrastruktury sportowo-re-
kreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym. Po 
zrealizowaniu inwesty-
cji Gmina będzie w stanie 

zniwelować ten problem. 
Łączny koszt inwestycji  
wyniesie 295.656,08 zł 

zaś kwota dofinansowania 
147.828,04 zł. 

(GB)

Inwestycje drogowe w gminie Białogard
Jeszcze w tym roku w Gminie Białogard zostaną zrealizowane 
trzy inwestycje drogowe. Do końca września planowane jest 
zakończenie modernizacji odcinków dróg gminnych w Pomiano-
wie, Nasutowie i zjazdu w Buczku.

30 marca 2018 r. Wójt 
gminy – Jacek Smoliński 
podpisał umowę z wyko-
nawcą, Firmą ZPUH „BER-
NACKI” Edward Bernacki 
z Koszalina, na realizację 
powyższych zadań. Inwe-
stycje w Pomianowie i Na-
sutowie będą współfinan-
sowane z budżetu państwa 
w ramach „Programu roz-
woju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019: edycja 
2018”. Gmina uzyskała na 
ten cel dofinansowanie 
odpowiednio w kwocie 
105.046,00 zł i 51.683,00 
zł.

W przygotowaniu są 
kolejne inwestycje drogo-
we w miejscowościach: 
Buczek, Lulewiczki, Żeli-
mucha, Stanomino i Trze-
biele. Poprawi się nie tylko  
komfort życia, a przede 
wszystkim bezpieczeństwo 
mieszkańców naszej gminy.

W lipcu została już ode-
brana pierwsza inwestycja 
w Nasutowie.

(GB)
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APEL do hodowców trzody 
chlewnej

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale 
jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Wa-
szych gospodarstw.

Główną przyczyną roz-
przestrzeniania się wirusa 
są zarażone dziki. Niestety 
przyczyną bywa też czło-
wiek i dlatego przypomina-
my o podstawowych zasa-
dach postępowania.

Prosimy o bezwzględne 
przestrzeganie zasad bio-
asekuracji:
•	 nie kupujcie świń z nie-

wiadomego źródła po-
chodzenia,

•	 utrzymujcie świnie w spo-
sób wykluczający kontakt 
z dzikami,

•	 Stosujcie tylko pasze za-
bezpieczone przed do-
stępem zwierząt wolno 
żyjących,

•	 wyłóżcie maty nasączo-
ne środkiem dezynfek-
cyjnym przed wjazdami i 
wyjazdami z gospodarstw 
oraz przed wejściami do 
pomieszczeń, w których 
utrzymywane są świnie.
Przypominamy też, że za 

brak stosowania zasad bio-
asekuracji będą nakładane 
kary administracyjne. (GB)

Zasady odbioru odpadów  
wielkogabarytowych oraz zużytego  

sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Ww. odpady należy wystawić przed posesję w miejscu  
i w sposób umożliwiający swobodny dojazd samochodem  
ciężarowymbezpośrednio do miejsca ich złożenia. Warunkiem 
odbioru jest przekazanie zgłoszenia potrzeby odbioru; osobiście 
w Urzędzie Gminy Białogard (pokój nr 7) lub telefonicznie (tel. 
94 311 01 93).

Odpady wielkogabaryto-
we to np.: meble, dywany, 
okna, opony do samocho-
dów osobowych (do 4 szt.), 
opakowania styropianowe 
po sprzęcie, duże zabawki 

itp.
Zużyty sprzęt elektrycz-

ny i elektroniczny to np.: 
pralki, lodówki, kuchenki, 
telewizory, komputery, dru-
karki, zabawki elektryczne, 

zabawki elektroniczne itp.
Uwaga odpady są odbie-

rane dwa razy w roku.!

Wójt Gminy Białogard
Jacek Smoliński

Nowe życie odpadów 
W latach 2013 - 2017 Gmina Białogard osiągnęła określone 
przepisami prawa poziomy recyklingu i przygotowania do po-
nownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 

Wlatach 2018 - 2020, ze 
względu na bardzo wysoki 
coroczny wzrost (dziesięcio-
procentowy) dopuszczalne-
go (minimalnego, takiego, 
który pozwoli uniknąć kar 
finansowych) poziomu re-
cyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia papieru, 
metali, tworzyw sztucznych 
i szkła, spełnienie okre-
ślonych przepisami prawa 
wymagań będzie o wiele 
trudniejsze - odebrana z te-
renu Gminy Białogard ilość 
odpadów komunalnych 
(papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła) może 
okazać się niewystarczająca 
dla osiągnięcia określonych 
poziomów recyklingu i przy-
gotowania do ponownego 
użycia.

Aby spełnić określone 

przepisami prawa wymogi 
w kolejnych latach, Gmina 
powinna zebrać odpowied-
nio dużą ilość odpadów 
segregowanych (papieru, 
metali, tworzyw sztucznych 
i szkła). Ponieważ tylko 
duża ilości tych odpadów 
zagwarantuje Gminie i jej 
mieszkańcom osiągnięcie 
wymaganych poziomów 
recyklingu, konieczne jest 

przekazywanie do odbioru 
wszystkich wytwarzanych 
odpadów komunalnych. 
Mieszkańcy i właściciele 
nieruchomości niezamiesz-
kałych, położonych na ter-
nie Gminy Białogard, muszą 
mieć świadomość, że nie-
zgodne z przepisami prawa 
pozbywanie się odpadów 
(np. palenie w piecu, wyrzu-
canie do lasu, zakopywanie) 

uniemożliwia osiągnięcie 
ww. poziomów recyklingu 
i wpływa destrukcyjnie na 
środowisko.

Funkcjonujący od 2013 r. 
na terenie Gminy Białogard 
system gospodarowania 
odpadami komunalnymi, 
umożliwia systematyczne 
pozbywanie się odpadów 
w terminach określonych 
harmonogramem odbioru 
odpadów. Między wyzna-
czonymi terminami, selek-
tywnie gromadzonych od-
padów komunalnych można 
pozbyć się nieodpłatnie 

w Punkcie Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komu-
nalnych (Zakład Wywozu 
Nieczystości „Ład-San” s. 
c., ul. Ustronie Miejskie 1, 
Białogard). Każda, wysta-
wiona przez właściciela nie-
ruchomości ilość odpadów 
komunalnych jest i będzie 
odbierana, ponieważ nie 
ma limitów określających 
ile odpadów do odbioru 
może przekazać właściciel 
nieruchomości. 

Nieosiągnięcie określo-
nego przepisami prawa po-
ziomu oznacza dla Gminy 

wysokie kary finansowe,  
a dla mieszkańców i wła-
ścicieli nieruchomości pod-
niesienie stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ponieważ 
nakładane kary będą pokry-
wane ze środków z opłat za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,  wnoszonych 
przez właścicieli nierucho-
mości.

Pamiętajmy: duża ilość 
odpadów segregowanych 
= osiągnięcie wymaganego 
poziomu recyklingu i brak 
kar finansowych!  (GB)

Poniższa tabela obrazuje jak bardzo w porównaniu z latami 2012- 2017 zwiększa się  
konieczny do osiągnięcia poziom w latach 2018-2020.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

Papier, metal, tworzywa 
sztuczne, szkło 10 12 14 16 18 20 30 40 50

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 27 grudnia 2016 r., poz. 2167)

GODZINY OTWARCIA KASY

Informujemy, iż Kasa w Urzędzie Gminy Białogard 

czynna jest:

od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU  

w godzinach od 800 do 1400, 

z przerwą od godziny 900 do godziny 1000.

Przypominamy, że można dokonywać płatności bezgotówkowej  

za pomocą karty płatniczej.
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Susza w uprawach rolnych
Instytut Upraw Nawoże-

nia i Gleboznawstwa - Pań-
stwowy Instytut Badawczy 
w Puławach opublikował 
kolejne opracowanie war-
tości klimatycznego bilansu 
wodnego dla wszystkich 
gmin Polski oraz upraw: 
zbóż ozimych i jarych, ku-
kurydzy na ziarno i kiszon-
kę, rzepaku i rzepiku, ziem-
niaka, buraka cukrowego, 
chmielu, tytoniu, warzyw 
gruntowych, krzewów i 
drzew owocowych, truska-

wek oraz roślin bobowa-
tych.

W aktualnie opracowa-
nym piątym okresie rapor-
towania tj. od 1 maja do 
30 czerwca 2018 roku, IU-
NiG stwierdził wystąpienie 
suszy rolniczej na obszarze 
Polski wśród wszystkich 
monitorowanych upraw.

Na dzień 17.07.2018r. do 
Gminy wpłynęło od rolni-
ków 209 wniosków o osza-
cowanie szkód powstałych 
w związku z wystąpieniem 

suszy na naszym tere- 
nie.

Sporządzone przez komi-
sje protokoły będą stanowi-
ły podstawę do udzielenia 
pomocy rolnikom, którzy 
ponieśli straty spowodowa-
ne przez tę klęskę, są więc 
niezbędne do ubiegania się 
o takie wsparcia. 

Aktualnie ARiMR w związ-
ku ze szkodami spowodo-
wanymi przez suszę udziela 
pomocy  w formie dopłat do 
kredytów klęskowych. (GB)

Szacowanie szkód łowieckich  
na nowych zasadach

Zgodnie z nowelizacją 
ustawy Prawo łowieckie od 
1 kwietnia 2018  r. wnioski 
o szacowanie szkód należy 
składać do organu wykonaw-
czego gminy (czyli do magi-
stratu  lub do sołtysa) właści-
wego ze względu na miejsce 
wyrządzenia szkody, a nie jak 
było dotychczas do koła ło-
wieckiego. 

Co istotne, wniosek o sza-
cowanie szkody wyrządzonej 
w  uprawach lub płodach rol-
nych nie musi być sporządzo-
ny w jakiejś określonej formie. 
Wniosek o oszacowanie szkód 
łowieckich powinien jednak 
zawierać imię i nazwisko oraz 
dane teleadresowe poszkodo-
wanego rolnika, miejsce wy-
rządzenia szkody oraz rodzaj 

uszkodzonych upraw. 
Od początku kwietnia to 

już nie przedstawiciel koła 
łowieckiego szacuje szkody 
wyrządzone przez dziką zwie-
rzynę,  tylko zespół złożony z 
3 osób: przedstawiciela dzier-
żawcy lub zarządcy obwodu 
łowieckiego, poszkodowane-
go rolnika oraz przedstawicie-
la gminy. (GB)

Fundusz Sołecki  
w gminie Białogard

Wielkim sukcesem jest 
wyodrębnienie w budżecie 
Gminy na rok 2018 kwoty 
ponad  pół miliona złotych z 
przeznaczeniem na utworze-
nie funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki to pienią-
dze, które są zarezerwowa-
ne dla sołectwa na wykona-
nie przedsięwzięć służących 
poprawie warunków życia 
mieszkańców. Jego wysokość 
zależy od ogólnego budżetu 
gminy oraz liczby mieszkań-
ców w danym sołectwie. 
O przeznaczeniu funduszu 
sołeckiego decydują bezpo-

średnio mieszkańcy sołectw 
na zebraniach wiejskich. 

Pieniądze z funduszu  mu-
szą zostać wydane do koń-
ca roku, na który zostały 
uchwalone.

Wprawdzie do końca roku 
pozostało jeszcze kilka mie-
sięcy, jednak już dziś można 
powiedzieć, że widoczne są 
postępy w realizacji zadań 
wynikających ze zgłoszonych  
przez sołectwa propozycji 
wykorzystania kwot przy-
znanych w ramach fundu-
szu sołeckiego.  Możemy się 
tylko cieszyć, że z inicjatywy 

mieszkańców wykonanych 
zostanie szereg prac remon-
towych, powstaną nowe 
place zabaw, nowe miej-
sca spotkań integracyjnych, 
zakupiony zostanie nowy 
sprzęt niezbędny do utrzy-
mania porządku i estetyki 
w naszych miejscowościach. 
Mamy nadzieję, że przeka-
zanie inicjatywy sołtysom, 
radom sołeckim i mieszkań-
com w zakresie wskazania 
hierarchii potrzeb tylko po-
twierdzi słuszność podjętej 
decyzji o utworzeniu fundu-
szu sołeckiego. (GB)

Zwrot podaku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego  

wykorzystywanego do produkcji rolnej
Uprzejmie przypomina-

my, że każdy ROLNIK, który 
chce odzyskać część pienię-
dzy wydanych na olej napę-
dowy używany do produkcji 
rolnej powinien zbierać fak-
tury VAT
•	w terminie  od 1 sierpnia 

2018 r. do 31 sierpnia 
2018 r.  należy złożyć od-
powiedni wniosek do wój-
ta Gminy Białogard wraz 
z  fakturami VAT (lub ich 
kopiami) stanowiącymi 
dowód zakupu oleju na-
pędowego w okresie od 1 
lutego 2018 r. do 31 lipca 
2018 r. w ramach limitu 
zwrotu podatku określo-
nego na 2018 r.
Limit zwrotu podatku ak-

cyzowego w 2018 r. wynosi: 
86,00 zł x  ilość ha użytków 
rolnych

Pieniądze wypłacane będą  
w terminie 1 - 31 paździer-
nika 2018 r.

PODATKI 
Wszyscy podatnicy bę-

dący osobami fizycznymi 
płacą należne podatki (po-
datek rolny, podatek leśny, 
podatek od nieruchomości) 
w 4 ratach proporcjonal-

nych do czasu trwania obo-
wiązku podatkowego – 
•	 do 15 marca 2018 r., 
•	 15 maja 2018 r.,
•	 15 września 2018 r.,
•	 15 listopada 2018 r. prze-

lewem na konto, w Kasie 
Urzędu Gminy Białogard 
lub u Sołtysa. 
W przypadku, gdy kwota 

podatku nie przekracza 100 
zł, podatek jest płatny jed-
norazowo w  terminie płat-
ności pierwszej raty.

Wszyscy podatnicy będą-
cy osobami prawnymi płacą 
podatek rolny w 4 ratach 
proporcjonalnych do cza-
su trwania obowiązku po-
datkowego – do 15 marca 
2018 r., do 15 maja 2018 r., 
do 15 września 2018 r., 15 
listopada 2018 roku przele-
wem na rachunek bankowy 
Urzędu Gminy Białogard. 

Podatek od nieruchomo-
ści w 12 ratach: I rata do 
31.01.2018 r, pozostałe raty 
do 15 dnia każdego miesią-
ca. 

Podatek leśny w 12 ra-
tach płatnych do dnia 15 
każdego miesiąca. 

PODATEK OD ŚRODKÓW 

TRANSPORTOWYCH
Podatek od środków 

transportowych dla podat-
ników płatny jest w 2 ra-
tach:
•	 do 15.02.2018 roku 
•	 15.09.2018 roku przele-

wem na rachunek ban-
kowy lub w kasie Urzędu 
Gminy Białogard.
Podatnicy są obowiązani 

corocznie składać deklara-
cję na dany rok podatko-
wy w terminie do dnia 15 
lutego, a jeżeli obowiązek 
podatkowy powstał po tym 
dniu – w terminie 14 dni 
od dnia zaistnienia okolicz-
ności uzasadniających po-
wstanie tego obowiązku. 

Informacja w sprawie 
wysokości przeciętnego 
dochodu z pracy w indywi-
dualnych gospodarstwach 
rolnych z 1 ha przeliczenio-
wego w 2016 r.

Zgodnie z Obwieszcze-
niem Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z 
dnia 22 września 2017 r. 
przeciętny dochód z pracy 
w indywidualnych gospo-
darstwach rolnych z 1 ha 
przeliczeniowego wynosił w 
2016 r. 2577 zł. (GB)GOPS

Rządowy program Rodzi-
na 500 Plus ma za zada-
nie pomóc w wychowaniu 
dzieci poprzez przyznawa-
nie świadczeń wychowaw-
czych. Wypłacane pienią-
dze mają posłużyć jako 
częściowe pokrycie kosz-
tów związanych z zaspoko-
jeniem potrzeb życiowych 
oraz wychowaniem dziec-
ka. 

Program w swoim za-
łożeniu poza poprawą sy-
tuacji polskich rodzin ma 
również za zadanie przy-
czynić się do zwiększenia 
dzietności. 

We wszystkich woje-
wództwach uruchomiono 
specjalne numery kontak-
towe, za pośrednictwem 
których można uzyskać in-
formacje dotyczące progra-
mu „Rodzina 500 plus”. 

Infolinie - w Minister-
stwie Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej oraz w 
Urzędach Wojewódzkich 

czynne są w godzinach 
pracy urzędów. Opłata za 
połączenie jest zgodna z 
taryfą operatora.

Numer telefonu do Urzę-
du Wojewódzkiego w 
Szczecinie 91 430 34 25.

W resorcie rodziny infoli-
nia działa pod numerem 22 
529 06 68.

Dzięki programowi „Ro-
dzina 500 plus” rodzice 
będą otrzymywać świad-
czenie wychowawcze w 
wysokości 500 zł co miesiąc 
na drugie i kolejne dziecko 
niezależnie od dochodu. 
Rodziny, w których dochód 
nie przekracza netto 800 
zł na osobę lub 1200 zł (w 
rodzinach wychowujących 
niepełnosprawne dziecko) 
- otrzymają je również na 
pierwsze lub jedyne dziec-
ko.

Zadaniem Rządowego 
Programu „Dobry Start” 
jest jednorazowe wsparcie 
w wysokości 300 zł prze-

znaczone dla wszystkich 
uczniów rozpoczynających 
we wrześniu rok szkolny. 

Świadczenie przysługuje 
dzieciom do ukończenia 
przez nie 20. roku życia. 
Dzieci niepełnosprawne 
uczące się w szkole, otrzy-
mają je do ukończenia 24 
roku życia.

Wnioski o powyższe 
świadczenie można skła-
dać drogą elektroniczną za 
pomocą systemu teleinfor-
matycznego emp@tia oraz 
za pośrednictwem banków 
krajowych świadczących 
usługi drogą elektroniczną.

Wnioski na świadczenia 
wychowawcze oraz świad-
czenia Dobry Start w wersji 
papierowej można składać 
od 1 sierpnia 2018r. przy 
ul. Wileńskiej 8, w poko-
ju nr 3. Więcej informacji 
można uzyskać dzwoniąc 
pod numer tel. 094 312 78 
28). 

(GB)

HARMONOGRAM 
wypłat świadczeń w 2018 roku

Miesiąc: Wyrównania:

Bieżące

Dodatki  
Mieszkaniowe 
+ Energetyczne 

Fundusz Alimenta-
cyjny + Świadczenia 

Rodzinne 

Świadczenie  
Wychowawcze 

500 +

Zasiłki Stałe  
+ Pomoc Finan-

sowa 

Czerwiec 8 8 22 26 27

Lipiec 10 10 23 26 27

Sierpień 10 10 22 24 27

Wrzesień 10 10 24 26 27

Październik 10 10 22 25 26

Listopad 9 9 22 26 27

Grudzień 7 7 18 19 20
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Zakończenie roku szkolnego w Rogowie
22 czerwca 2018 r. o go-

dzinie 9.00 Wójt Gminy Bia-
łogard Pan Jacek Smoliński, 
Uczniowie, Rodzice, Nauczy-
ciele, Pracownicy admini-
stracji i obsługi  Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Brzechwy 
w Rogowie wzięli udział w 
uroczystym apelu z okazji 
zakończenia zajęć dydaktycz-
no- wychowawczych w roku 
szkolnym 2017/2018.

To był rok wypełniony 
sukcesami uczniów i wielo-
ma przedsięwzięciami, które 
miały na celu zapewnienie 
jak najlepszych warunków do 
realizacji działań dydaktycz-
no-wychowawczo-opiekuń-
czych.

W ramach projektu” Nowo-
czesna szkoła, nowoczesna 
edukacja…” Uczniowie mogli 
uczestniczyć w szeregu kół 
zainteresowań, doposażono 
pracownię matematyczną i 
przyrodniczą. 

Co miesiąc nauczyciele ko-
rzystali ze szkoleń z zakresu 
rozwijania kompetencji klu-
czowych. 

W ramach działań dotyczą-
cych profilaktyki zdrowotnej 
pozyskano fundusze na kom-
pletne wyposażenie gabinetu 
medycyny szkolnej.

W ramach programu „Ak-
tywna Tablica” pozyskano 
dofinansowanie do zakupu 
dwóch monitorów dotyko-
wych.

Ogromnym zainteresowa-
niem Uczniów cieszył się rów-
nież projekt „Tradycyjny sad”, 
który umożliwił im założenie 
na terenie szkoły małego 
sadu ze starymi  odmianami 
jabłoni.

Realizacja tych wszystkich 
działań możliwa była dzię-
ki dofinansowaniu z Organu 
Prowadzącego.

Ogromne zaangażowanie 
Nauczycieli, ich determina-
cja, sumienne wykonywanie 
obowiązków, zaangażowa-
nie Rodziców i ciężka praca 
Uczniów  przyczyniły się do 
uzyskania zadawalających 
efektów pracy dydaktycznej. 
Najwyższe wyniki uzyskali 
Uczniowie klasy IVa, których 
średnia ocen wyniosła 4,53. 

14 uczniów klas IV-VI uzy-
skało wyniki, umożliwiające 
uzyskanie świadectwa z wy-
różnieniem.
Byli to następujący ucznio-
wie:
1) klasy IVa:
- Kościowski Adrian
- Angrot Michalina
- Kopeć Nadia

- Miszczak Małgorzata
- Palyonko Kirił
- Kwak Karina
- Świętlicka Anna
- Sławicka Milena
2) klasy IVb:
- Stolarczyk Katarzyna
3) klasy V:
- Wołodkowicz Martyna
4) klasy VI:
- Raczynski Jakub
- Durawa Oliwia,
- Łazoryk Asunta
- Jaciubek Julia

Puchar dla Najlepsze-
go Ucznia Roku Szkolnego 
2017/2018 przypadł ucznio-
wi klasy VI Jakubowi Raczyń-
skiemu.

Oprócz osiągnięć w nauce, 
uczniowie tej szkoły odnieśli 
również wiele sukcesów w in-
nych obszarach.
1. J. Raczyński, uczeń klasy  
VI został:
- laureatem Diecezjalnego 
Konkursu Religijnego,
- finalistą Konkursu Języka 
Polskiego zorganizowanego 
przez Zachodniopomorskie-
go Kuratora Oświaty,
- finalistą Konkursu Mate-
matycznego zorganizowane-
go przez Zachodniopomor-
skiego Kuratora Oświaty.
2. J. Jaciubek z klasy VI zajęła 
I miejsce w Gminnym Kon-
kursie „Zapobiegajmy poża-
rom”.
3. O. Durawa i J. Raczyński, 
uczniowie klasy VI zajęli II i 
III miejsce w Powiatowym  
Finale Ogólnopolskiego  Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej.
4. A. Wasilewska, uczenni-
ca klasy II zajęła II miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie 
Poetyckim „W zdrowym cie-
le, zdrowy duch”.
5. J. Bartman, uczennica kla-
sy I zajęła III miejsce w Gmin-
nym Konkursie „Zakładka do 
książki.”
6. O. Durawa, uczennica klasy 
VI otrzymała jedno z dwóch 

wyróżnień w konkursie „ 
Lekturiada – w poszukiwa-
niu słowa” zorganizowanym 
przez Zachodniopomorskie-
go Kuratora Oświaty.
7. Uczniowie szkoły zajęli I 
miejsce w gminnych zawo-
dach „Sport i zabawa”.
8. Dziewczęta i chłopcy wy-
walczyli II miejsce w powie-
cie w turnieju tenisa stoło-
wego. 

Wszyscy wyróżnieni otrzy-
mali nagrody książkowe 
ufundowane przez Wójta 
Gminy Białogard Pana Jacka 
Smolińskiego. Oprócz tych 
nagród, Pani Jolanta Borys  
ufundowała nagrodę dla naj-
lepszego sportowca szkoły, 
którym został uczeń klasy VI 
Jan Łoś, zaś Ksiądz Ireneusz 
Blank ufundował nagrodę 
dla najlepszego ucznia zajęć 
religii, którym został Piotr An-
grot z oddziału przedszkolne-
go dla dzieci 6 letnich. 

To tylko najważniejsze z 
wielu osiągnięć Uczniów tej 
szkoły. Te wszystkie sukcesy 
mają swoich autorów. Oprócz 
Uczniów są nimi Nauczycie-
le i Rodzice. Ogromne słowa 
wdzięczności i podziękowa-
nia złożyli w swoich prze-
mówieniach Wójt Gminy 
Białogard Jacek Smoliński 
oraz Dyrektor szkoły Elżbieta 
Trzcińska. 

Całą uroczystość uświetniły 
występy artystyczne uczniów. 
Wysłuchaliśmy kliku utwo-
rów instrumentalnych, wyko-
nanych na dzwonkach przez 
uczniów klasy III, piosenek w 
wykonaniu uczestników koła 
muzycznego oraz mogliśmy 
obejrzeć rock and rolla w wy-
konaniu sióstr Magdy i Mał-
gosi Miszczak. 

Z życzeniami radosnych i 
bezpiecznych wakacji, ucznio-
wie rozeszli się do klas na 
ostatnie w tym roku spotka-
nia z wychowawcami. (GB)

Zakończenie roku szkolnego  
w Kościernicy

Rok szkolny 2017/2018 
minął bardzo szybko, nade-
szło jego zakończenie, a za-
tem czas na małe podsumo-
wanie. Klasa, która w tym 
roku okazała się najlepszą, 
biorąc pod uwagę średnią 
ocen na koniec roku, była 
klasa IV. Gratulujemy! Naj-
wyższa średnia ocen ucznia 
sięgnęła 5,36. Taką średnią 
zdobyli dwaj uczniowie Pa-
tryk Lewandowski z kl. VIIb 
i Dominik Majewski z kl. V. 
Obaj zdobyli Nagrodę Dy-
rektora. Świadectwa z wy-
różnieniem otrzymało 17 
uczniów. Pięcioro uczniów: 
Dominika Kosowska, Nikola 
Stasińska, Paula Zawadzka, 
Anna Meronk i Krzysztof Ko-

ziak, tak bardzo lubią naszą 
szkołę, że uzyskali w tym 
roku 100% frekwencję, co 
oznacza, że nie opuścili w 
całym roku ani jednej lek-
cji. Warto również dodać, że 
Krzysztof Koziak od pięciu 
lat, z roku na roku pobija 
ustanawiany przez samego 
siebie rekord. Już teraz za-
czynamy trzymać za Krzysia 
kciuki, aby w czerwcu przy-
szłego roku odebrał nagrodę 
po raz szósty. Największym 
sportowym sukcesem w tym 
roku szkolnym było zdobycie 
III miejsca w województwie 
przez reprezentację dziew-
czynek z kl. I w Turnieju „Z 
podwórka na stadion o Pu-
char Tymbarku” w piłce noż-

nej. Uczniowie czynnie brali 
udział w konkursach mate-
matycznym, ortograficznym, 
plastycznych na szczeblu 
ogólnopolskim, wojewódz-
kim, powiatowym, gminnym 
oraz szkolnym.  

Choć wszyscy cieszyli się z 
rozpoczynających się waka-
cji, to jednak na koniec uro-
czystego apelu polały się łzy. 
A to za sprawą pożegnania, 
odchodzącej na emeryturę 
Pani Ewy Nowak. Podzię-
kowaniom nie było końca, 
krótki program artystyczny 
- niespodziankę, przygoto-
wali obecni i byli wycho-
wankowie Pani Ewy. Podzię-
kowania za trud i lata pracy, 
a jednocześnie gratulacje  i 
życzenia na „Nową Drogę 
Życia”  składali uczniowie, 
rodzice a także dyrektor, ko-
leżanki i koledzy z pracy. Dla 
wszystkich obecnych była to 
wzruszająca chwila.  Jeszcze 
raz dziękujemy Pani Ewie i 
życzymy samych słonecz-
nych dni.

Na trwające wakacje ży-
czę wszystkim uczniom i 
pracownikom szkoły skąpa-
nych w słońcu dni, uśmie-
chu nie schodzącego z 
twarzy, radości z odwiedza-
nych oraz nowo poznanych 
miejsc i  aktywnego wypo-
czynku. Jednocześnie proszę 
o zachowanie ostrożności i 
rozwagi podczas podróży i 
wakacyjnych zabaw. Dbaj-
cie o własne i innych bez-
pieczeństwo, tak abyśmy 
we wrześniu spotkali się w 
takim samym, ewentualnie 
większym gronie.

Miłego wypoczynku: Dy-
rektor Agnieszka Zasztow.

(GB)

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018
W dniach 18-20 kwiet-

nia 2018 roku uczniowie III 
klasy gimnazjum w Szkole 
Podstawowej w Stanomi-
nie przystąpili do Egzaminu 
Gimnazjalnego. Pierwszego 
dnia pisali część humani-
styczną; z zakresu historii 
i wiedzy o społeczeństwie 
oraz języka polskiego. Dru-
giego dnia zmagali się z 
zadaniami z biologii, che-
mii, fizyki, geografii oraz 
matematyki. W ostatnim 
dniu przystąpili do testu z 
wybranego języka nowo-

żytnego. Otrzymane wyni-
ki z egzaminu będą brane 
pod uwagę w rekrutacji  

do szkół ponadgimnazjal-
nych.

Marzena Potaczek
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Zakończenie roku szkolnego w Stanominie
Dnia 22 czerwca 2018r. 

uroczyście zakończono rok 
szkolny 2017/2018 w Szko-
le Podstawowej w Stano-
minie. Uczniowie klasy III 
gimnazjum uzyskali tytuł 
absolwenta. Uczeń Dawid 
Pazucha otrzymał świa-
dectwo z wyróżnieniem, a 
jego rodzice list gratulacyj-
ny. Gimnazjaliści przygoto-
wali wzruszający program 
artystyczny. Podziękowali 
wychowawcy, dyrektorowi, 
nauczycielom i wszystkim 
pracownikom szkoły za trud 
włożony w wychowanie i 
edukację oraz stworzenie 
wspaniałej, przyjaznej at-
mosfery.

Jak co roku wielu uczniów 
naszej szkoły osiągnęło 
bardzo wysokie wyniki w 
nauce i zachowaniu. Należą 
do nich: 

1. Małgorzata Berkieta
2. Martyna Kasperowicz
3. Karol Stefanowski
4. Błażej Szafarczyk
5. Zuzanna Kądziela
6. Oliwia Muszyńska
7. Mateusz Parol

8. Adrian Parol
9. Patrycja Szymańska
10. Daria Wojtaś
11. Patryk Lejbt
12. Weronika Sędzik
13. Paweł Brzeziński
14. Patrycja Łapot
15. Eliza Przydatek
16. Kinga Szczęśniak
17. Wiktoria Kazimierska
18. Dawid Pazucha
Wyróżnieni uczniowie 

otrzymali nagrody książko-
we ufundowane przez Radę 
Rodziców. Nagrodzeni zo-

stali także uczniowie, któ-
rzy nie opuścili ani jednego 
dnia nauki szkolnej, są to:

1. Aleksandra Ciemska
2. Małgorzata Berkieta
3. Antonina Jankowska
4. Nikola Ciemska
Wszystkim nagrodzonym 

i ich rodzicom gratulujemy!
Całej społeczności szkol-

nej życzymy udanych i bez-
piecznych wakacji.

Do zobaczenia we wrze-
śniu. 

(GB)

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy
Uczeń ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie  
w grupie 6 finalistów IX Diecezjalnego Konkursu Wiedzy  
Religijnej dla uczniów szkół podstawowych.

9 maja 2018 r. w Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Ko-
szalinie odbył się finał IX Die-
cezjalnego Konkursu Wiedzy 
Religijnej dla uczniów szkół 
podstawowych. 

Organizatorem konkursu 
był Wydział Katechetyczny 
Kurii Biskupiej Koszalińsko
-Kołobrzeskiej przy współ-
pracy Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Koszalinie. 
Gośćmi uroczystości byli: J. 
E. ks. bp  Krzysztof Zadarko 
i Zachodniopomorski Wi-
cekurator Oświaty Robert 
Stępień.

Konkurs został przepro-
wadzony w trzech etapach. 

Etap szkolny miał miejsce 
10 stycznia 2018 r. i bra-
li w nim   udział uczniowie 
z czterdziestu dziewięciu 

szkół podstawowych diece-
zji koszalińsko - kołobrze-
skiej. 

Etap rejonowy odbył się 
14 marca 2018 r. w Kosza-
linie, Pile i Słupsku i zgro-
madził blisko sto trzydzieści 
osób z najwyższą punktacją 
w szkołach.

W finałowej rywalizacji 
wzięło udział 20 uczniów, 
reprezentujących 14 szkół 
podstawowych. Uczestnicy 
konkursu, w ciągu 45 minut, 
rozwiązywali test składający 
się z 33 zadań. Tematyka 
tegorocznej edycji konkur-
su nawiązywała do celu 
nowego Programu duszpa-
sterskiego dla Kościoła ka-
tolickiego w Polsce „Duch, 
który umacnia miłość”, któ-
rym jest odkrywanie Osoby 

Ducha Świętego oraz Jego 
darów i uwzględniała przy-
padającą w tym roku 450. 
rocznicę śmierci św. Stani-
sława Kostki. Szkołę Pod-
stawową w Rogowie repre-
zentowali uczniowie klasy 
VI: Oliwia Durawa i Jakub 
Raczyński.

Komisja konkursowa 
sprawdziła wszystkie prace 
i zgodnie z regulaminem wy-
łoniła sześciu laureatów IX 
edycji Diecezjalnego Konkur-
su Wiedzy Religijnej.

Jednym z laureatów IX Die-
cezjalnego Konkursu Wie- 
dzy Religijnej został uczeń 
Jakub Raczyński.

Uczniowie szkoły przygoto-
wywali się do konkursu pod 
opieką ks. Ireneusza Blanka.

(GB)

Wyróżnienie dla szkoły podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Rogowie w wielkim finale i edycji  

konkursu „Lekturiada - w poszukiwaniu urody słowa”.
10 maja 2018 r. w Auli 

Książnicy Pomorskiej w 
Szczecinie odbył się Wielki 
Finał I Edycji „Lekturiady - 
w poszukiwaniu urody sło-
wa” organizowanej przez 
Zachodniopomorskiego Ku-
ratora Oświaty oraz Dyrek-
tora Książnicy Pomorskiej. 
W finale wzięło udział 32 
lektorów z klas IV-VII szkół 
podstawowych oraz gimna-
zjów. 

Konkurs przebiegał w 
dwóch etapach. Podczas 
pierwszego etapu nauczy-
ciele biblioteki szkolnej  we 
współpracy z pracownikiem  
Biblioteki   Gminnej  oraz 
nauczyciele języka polskie-
go przygotowali ciekawe 
lekcje, pogadanki przybli-
żające lektury szkolne, ich 
autorów i czasy, w których 

zostały napisane. Następ-
nie, wzorem wyboru lektu-
ry na Narodowe Czytanie, 
uczniowie  wybrali jedną, 
ich zdaniem najciekawszą, 
książkę - „Akademię Pana 
Kleksa”. 

W czasie drugiego etapu 
szkolnego,  wyłoniony zo-
stał  jeden  laureat konkur-
su – Oliwia Durawa z klasy 
VI, która zaprezentowała 
swoje umiejętności lektor-
skie podczas Wielkiego Fi-
nału w Szczecinie.

Zmagania oceniało jury 
w składzie: Pani Magdale-
na Zarębska-Kulesza – Za-
chodniopomorski Kurator 
Oświaty, Pan Lucjan Bąbo-
lewski – Dyrektor Książnicy 
Pomorskiej w Szczecinie, 
Pan Artur Kubaj – Prezes 
Polskiego Radia Szczecin, 

Pani Małgorzata Duras - Dy- 
rektor Wydziału Informacji 
i  Promocji, rzecznik praso-
wy Kuratorium Oświaty w 
Szczecinie oraz Pani Bogna 
Tokarska - Kierownik Działu 
Informacji Naukowej i Pro-
mocji Książnicy Pomorskiej 
w Szczecinie. Jury przyzna-
ło jedno I miejsce i dwa 
wyróżnienia. Jedno z tych 
wyróżnień otrzymała Oliwia 
Durawa.

Koordynatorem konkursu 
w szkole był nauczyciel-bi-
bliotekarz Tomasz Boh-
dziewicz, zaś efektywność 
realizacji zadań   zapewniły 
polonistki: Ewelina Wa-
chowska i Danuta Suska we 
współpracy z Moniką Sza-
fran – bibliotekarką Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w 
Rogowie.  (GB)

II Wojewódzki Przegląd Form Artystycznych - Białogard
W dniu 22.02.2018r. w CK 

w Białogardzie, uczniowie 
klasy VIIb Szkoły Podstawo-
wej w Kościernicy pod kierun-
kiem Pani Pedagog, Karoliny 
Chódzyńskiej, wzięli udział w 
II Wojewódzkim Przeglądzie 

Form Artystycznych organizo-
wanym w ramach Wojewódz-
kiego Programu Profilaktyki 
Używania Substancji Psy-
choaktywnych „Porozmawiaj-
my o zdrowiu i nowych za-
grożeniach”, pod patronatem 

Wojewody Zachodniopomor-
skiego, Kuratorium Oświaty 
w Szczecinie, Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej oraz Po-
licji. Uczniowie bardzo dobrze 
się  zaprezentowali i zdobyli 
cenne nagrody. (GB)

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018  
w gimnazjum w Pomianowie

W roku szkolnym 2017/ 
2018 klasę drugą ukończyło 
49 uczniów, a klasę trzecią - 
45 uczniów.

Najwyższą średnią w szko-
le uzyskały dwie uczennice z 
klasy drugiej: 

Didycz Amelia - śr. oc.-5,6 
i Jankowska Gabriela - śr. oc. 
-5,53. 

Ponadto:
promocję z wyróżnieniem 

do klasy trzeciej otrzymali:
- Skinder Damian - 5,46
- Żak Adrian - 5,4
- Żak Michał - 5,4
- Telej Milena - 5,4
- Romankiewicz Maja - 5,4
- Michaliszyn Anna - 5,2
- Rydzak Julia - 5,2
- Nadziejko Karina - 5,1
- Michaliszyn Aleksandra 

- 4,86
- Witek Kacper – 4,86
ukończyli szkołę z wyróż-

nieniem:
- Gromadzka Weronika - 

5,44
- Kucharska Nikola - 5,06
- Dymińska Oliwia - 5,0
- Wolak Patrycja - 5,0
- Ziółkowska Nikola - 5,0
- Sobuń Tomasz - 4,83
- Kielar Wiktoria - 4,78
- Łuczyniec Klaudia - 4,78
- Osman Sara - 4,77
- Damrych Kacper - 4,77.
Nagrodę za 100% trzylet-

nią frekwencję otrzymała 
Łuczyniec Klaudia.

Uczennica Kalbarczyk Ja-
goda otrzymała nagrodę za 
zdobycie I miejsca w skoku 
w dal na Wojewódzkiej Olim-
piadzie Lekkoatletycznej.

Nagrody dla w/w uczniów 
ufundowali i wręczali: Wójt 
Gminy Białogard Pan Jacek 
Smoliński i Dyrektor Gim-
nazjum w Pomianowie Pani 

Grażyna Mazur. 
Podziękowanie za wzo-

rowe pełnienie funkcji cho-
rążego w poczcie sztanda-
rowym otrzymał Grabias 
Bartłomiej oraz Osman Sara 
i Wolak Patrycja za wzorową 
asystę w poczcie sztandaro-
wym.

19 uczniów, pod opieką P. 
Katarzyny Ryglewicz, wzięło 
udział w konkursie fotogra-
ficznym p.t. „Życie obszarów 
leśnych” zorganizowanym 
przez Nadleśnictwo  Biało-
gard:

III - m-ce zajęła Karina Na-
dziejko,

Wyróżnienie otrzymały - 
Kalbarczyk Jagoda i Wolak 
Patrycja,

pozostali uczestnicy otrzy-
mali dyplomy i symboliczne 
nagrody za udział w konkur-
sie. (GB)

MATEMATYCZNE KOŁO FORTUNY
Jak co roku w Szkole Pod-

stawowej w Kościernicy 
obchodzone było Święto 
Matematyki, tym razem w 
formie MATEMATYCZNEGO 
KOŁA FORTUNY. Dwuoso-
bowe reprezentacje klas IV 
- VII walczyły o tytuł Mistrza 
Matematyki roku szkolnego 
2017/2018. Zawodnicy mu-
sieli zmierzyć się z różnorod-

nymi zadaniami, zagadkami, 
łamigłówkami, układanka-
mi matematycznymi, połą-
czonymi z konkurencjami 
sportowymi. Jednak, jak to 
w Kole Fortuny bywa, liczyli 
również na własne szczę-
ście, gdyż można było otrzy-
mać punkty za darmo, ale 
i zbankrutować w jednym 
momencie. A było o co wal-

czyć - nagród było wiele.
Po zaciętej walce, tego-

rocznym Mistrzem Mate-
matyki została reprezen-
tacja klasy VI, w składzie 
Maja Rak i Maciej Czerwiń-
ski. Zabawa była jak zwy-
kle bardzo emocjonująca 
 i wspaniała. Za rok oczywi-
ście również będziemy wal-
czyć o tytuł MISTRZA. (GB)
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Jubileusz 55-lecia filii bibliotecznej  
w Podwilczu

Uroczystość odbyła się 11 maja 2018 roku w Ogólnopolskim 
Tygodniu Bibliotek.

Jedni pomyślą, że te 55 lat 
to dla biblioteki mało, inni, że 
całkiem sporo, a my biblio-
tekarze, że to jednak kawał 
czasu, z którego dzisiaj mo-
żemy być dumni i możemy 
świętować, a do wspólnego 
świętowania zaprosiliśmy na-
szych czytelników, przyjaciół i 
sympatyków.

Wśród gości byli m.in.: Pan 
Jacek Smoliński - wójt Gminy 
Białogard, Pani Izabela Cza-
plejewska - skarbnik Urzędu 
Gminy oraz Joanna Czupreta 
- pracownik Urzędu Gminy, 
Pan Kazimierz Gregorczy-
k-przewodniczący Rady Gmi-
ny, sołtys wsi Podwilcze pani 
Ewa Nazarkiewicz, koleżanki: 
Natalia Domieradzka i Mał-
gorzata Purol z Białogardzkiej 
Biblioteki Publicznej w Biało-
gardzie, oraz bibliotekarze, 
czytelnicy - mieszkańcy Gmi-
ny Białogard.

Obchody Jubileuszowe były 
odpowiednią chwilą do uho-
norowania wszystkich tych, 
którzy bibliotece powierzy-
li swoje ścieżki zawodowe. 
Wójt Gminy Białogard i Pani 
Ewa Juszczyk-Lachs -dyrektor 
GBP w Stanominie złożyła 
podziękowania emerytowa-
nym bibliotekarkom filii w 
Podwilczu: Janinie Sikorskiej 
i Teresie Janiszewskiej oraz 
obecnej Agnieszce Dziubiń-
skiej.

Były gratulacje za dzia-
łalność placówki, życzenia, 
wręczano książki i kwiaty, ale 
i oryginalne prezenty min: 
wójt Gminy Białogard wrę-
czył własnoręcznie wyrzeź-
bioną postać sowy stojącą na 
książkach.

Oprócz tych, którzy osobi-

ście przybyli na uroczystość 
otrzymaliśmy również oko-
licznościowe listy gratula-
cyjne od dyrektora Książni-
cy Pomorskiej w Szczecinie 
pana Lucjana Bąbolewskiego 
oraz dyrektora Białogardzkiej 
Biblioteki Publicznej Pana 
Dariusza Florka.

Uroczystość uatrakcyjniła 
część artystyczna oparta na 
twórczości pani Alicji Flis - 
autorki tomu poetyckiego 
„Nie będę przepraszać za 
miłość” i powieści „Cienie 
w dolinie słońca”, „Złudze-
nia”, „Wenecka mgła”, była 

przeplatana śpiewem Jolanty 
Tubielewicz. Teksty literacki 
prezentowali: pani Alicja Flis 
i pan Wiesław Kubasik.

Przy bogato zastawionym 
stole i ogromnym torcie, we-
sołych wspomnieniach, ba-
wiliśmy się wspaniale. Dla 
upamiętnienia spotkania 
wszystkim obecnym wrę-
czono upominki. Wszystkim 
osobom i instytucjom, dzięki 
którym uroczystość mogła 
się odbyć, oraz życzenia i 
obecność składamy serdecz-
ne podziękowania.

Barbara Kacprowska

Pasowanie na czytelnika
10 stycznia br. uczniowie 

klasy I Szkoły podstawowej 
w Stanominie wraz z opie-
kunem Panią Aldoną Wach, 
oraz pracownikiem biblioteki 
szkolnej Panią Jolantą Bed-
narczyk odwiedzili Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Sta-
nominie przed uroczystym 
pasowaniem na Czytelnika 
Biblioteki Szkolnej. Po obej-
rzeniu księgozbioru i po-
mieszczeń biblioteki opowie-
dzieli o bibliotece szkolnej, 
zauważyli różnicę w różno-
rodności i wielkości pomię-
dzy bibliotekami.

Odpowiadali na bajkowe 
zagadki przygotowane przez 
Panią Jolę, rozpoznawali bo-
haterów bajek i baśni. Na-
stępnie złożyli przysięgę po-

szanowania książek, po tej 
ważnej obietnicy otrzymali 
Dyplom Czytelnika Biblioteki 
Szkolnej.

Barbara Kacprowska

„Bezpieczne ferie”  
w filii bibliotecznej w Pomianowie
Zapewnienie bezpieczeń-

stwa dzieciom i młodzieży 
w czasie ferii zimowych jest 
priorytetem dla ich rodziców, 
nauczycieli, policjantów czy 
strażaków. Filia bibliotecz-
na w Pomianowie wspólnie 
ze Strażakami Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Pomia-
nowie, również w trosce 
nie tylko o najmłodszych, 
przeprowadziła akcję infor-
macyjno-edukacyjną „bez-
pieczeństwo w czasie ferii”. 
NIEWAŻNE, GDZIE SPĘDZASZ 
FERIE, SĄ ZASADY, O KTÓ-
RYCH ZAWSZE NALEŻY PA-
MIĘTAĆ.

Pani strażak opowiedzia-
ła uczestnikom spotkania o 
niebezpieczeństwach jakie 
mogą nas spotkać w cza-
sie trwających ferii i pra-
widłowych zachowaniach 
podczas takich sytuacji. 
Zorganizowane zostały za-
jęcia plastyczne, w czasie 
których najmłodsi wykonali 
piękne prace tematycznie 
nawiązujące do spotkania, 
uruchomiony został kącik 
kucharski, gdzie można było 
wykazać się umiejętnościa-
mi kulinarnymi, i oczywiście 
nie zabrakło chwili relaksu 

przy książce czy grach plan-
szowych. 

Dziękujemy bardzo za 
wspólnie spędzony czas.

Szczególne podziękowania 
dla Strażaków z OSP Pomia-
nowo.

Ewa Juszczyk-Lachs

„Zbigniew Herbert piękne wiersze  
pisał. Każdy Polak o nim słyszał.”

Dnia 23 maja 2018 roku 
uczniowie klas VII Szkoły 
Podstawowej w Kościerni-
cy uczestniczyli w zajęciach 
bibliotecznych organizowa-
nych w ramach „Tygodnia 
bibliotek”  oraz współpracy 
między szkolną biblioteką a 
Gminną Biblioteką Publiczną 
w Stanominie – filia biblio-
teczna w Pomianowie. 

Celem zajęć było rozpo-
wszechnianie czytelnictwa 
wśród młodzieży oraz uświa-
domienie im, że biblioteka to 
miejsce nie tylko nauki, ale 
także twórczego wypoczyn-
ku. 

Tematyka lekcji była zwią-
zana z upamiętnieniem życia 
i twórczości poety Zbigniewa 
Herberta, który jest patro-
nem 2018 roku. W czasie 
zajęć młodzież  zapoznawała 
się z biografią twórcy, two-
rzyła artystyczne wizje poety 
w postaci karykatur oraz re-
dagowała hasła reklamowe 
zachęcające do zapoznania 
się z twórczością tego wybit-
nego poety. 

Ewa Wysocka-Bartniczuk
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„Kobiety mają to do siebie,  
że tam gdzie dłużej przebywają  

wnoszą coś z piękna”
Z okazji swojego święta, w 

bibliotece w Podwilczu przy 
stole pełnym pyszności, słod-
kich wypiekach, pysznych 
sałatkach oraz przystawkach, 
spotkały się Panie. Dzień Ko-
biet obfitował w wiele nie-
spodzianek przygotowanych 
przez Panią Ewę Nazarkiewicz 
Sołtys Podwilcza oraz uczest-
ników spotkania. Wszystkie 
Panie otrzymały prezenty 
ręcznie przygotowane przez 
najmłodszych czytelników 
biblioteki przy wsparciu Pani 
bibliotekarki i Pani stażystki 
oraz uczestniczyły w loterii 
fantowej. Panowała przemiła 
atmosfera, uczestniczki spo-
tkania dyskutowały na temat 
roli kobiety oraz zmian w tym 
zakresie na przestrzeni ostat-
nich stu lat.

Na spotkaniu nie mogło 

zabraknąć Pani Skarbnik Iza-
beli Czaplejewskiej oraz Pana 
Wójta- Jacka Smolińskiego, 

który wręczył wszystkim Pa-
niom piękne czerwone róże.

Dziubińska Agnieszka

„Dziecko Potrafi” – „Zajączki, kurczaczki,  
baranki i boćki - Wiosenna Wielkanoc”

Wielkanoc - święta rodzin-
ne, pełne tradycji i zwycza-
jów, które chcemy przekazy-
wać młodszym pokoleniom, 
a wiosna to czas radosny, na 
który czekają nie tylko dzieci. 
Jest to czas wiosenno wielka-
nocnych dekoracji.

Z tej okazji w dniach 16 i 
23 marca br. Gminną Biblio-
tekę Publiczną w Stanominie 
odwiedziła grupa 6, 5 i 4 lat-
ków ze Szkoły Podstawowej 
w Stanominie, by uczestni-
czyć w warsztatach plastycz-
nych. Dzieci wykonały wesołe 
baranki, kurczaczki, zajączki, 
wiosenne boćki, wysłuchały 
opowieści o tradycjach i zwy-
czajach świątecznych opo-
wiedzianych przez Panie 
opiekunki Danusię i Kasię. 
Gotowe prace dzieci zabra-

ły ze sobą, by udekorować 
swoje klasy przedszkolne. 
Zajęcia przebiegały w miłej i 
serdecznej atmosferze, dzię-
kuję za obecność i zaanga-

żowanie. Warsztaty Wielka-
nocne odbyły się również w 
Rogowie i Podwilczu. 

Barbara Kacprowska

Pączkowy wieczór  
w Stanominie

„Gdy uderzył  
wielki dzwon, 
objął w świecie  
pączek tron. 
Król przez wszyst-
kich ukochany, 
piękny, pulchny  
i rumiany, 
w brzuszku  
wprawdzie  
miał on dziurę, 
lecz w tej dziurze 
konfiturę. 
...”

(J. Mączyński  
- „Losy króla pączka” )

Tłusty czwartek to najlep-
szy dzień na to, żeby zapo-
mnieć o liczeniu kalorii i od-
dać się słodkiemu objadaniu. 
Tradycja obchodzenia tłuste-
go czwartku jest silnie zako-
rzeniona w naszej kulturze, 
wywodzi się prawdopodob-
nie z tradycji pogańskiej, w 
której symbolizować miał 
pożegnanie zimy. Wierzono, 
że jeśli w zapusty niczego 
na stole nie zabraknie, to 
szybciej nadejdzie wiosna, 
a kolejne miesiące będą 
obfitować we wszelakie do-
bra. Obecnie nie wyobra-
żamy sobie tego dnia bez 
zjedzenia choćby jednego 
pączka, czy porcji faworków. 
Tłusty czwartek rozpoczyna 
ostatni tydzień karnawału 
i ostatni moment karna- 

wałowych harców. 
Mali i dorośli użytkownicy 

Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Stanominie, nie za-
pominają o tej tradycji i jak 

co roku spotykają się przy 
wspólnym wypiekaniu, a po-
tem degustowaniu w naszej 
bibliotece.

Barbara Kacprowska

Niespodzianka dla wszystkich kobiet 
ze szkoły podstawowej w Kościernicy

„Naprawdę jaka jesteś, 
nie wie nikt…” – pod takim 
hasłem odbyły się w naszej 
szkole obchody Święta Ko-
biet. 

W ramach uroczystości 
chłopcy z klasy VIIa  przy-
gotowali krótki występ hu-
morystyczny wzbogacając 
go o taniec. 

Swoje umiejętności za-
prezentowali też ucznio- 
wie z klasy IV wcielając  
się w rolę gwiazdy Disco 
Polo. Apel został przygoto-
wany pod kierunkiem Pani 
Karoliny Chódzyńskiej i Pa-
ni Ewy Wysockiej – Bartni-
czuk. 

Wszystkie wcielenia ko-
biet, można obejrzeć w Al- 

bumie fotograficznym - za-
praszamy!!! (GB)

Biblioteki gminy Białogard zapraszają!!
Biblioteki Gminy Biało-

gard zapraszają codzien-
nie do naszych placówek z 
możliwością skorzystania z 
komputerów i darmowego 
dostępu do internetu.

Zapraszamy we wrześniu 
2018 roku do Biblioteki w 
Stanominie na zainaugu-
rowane przez Parę Prezy-
dencką tegoroczną odsłonę 
Narodowego Czytania, które 
odbywa się w roku 100-le-
cia odzyskania przez Polską 

niepodległości. Stąd wyjąt-
kowa formuła akcji, podczas 
której czytane będą aż dwie 
lektury. Lekturą Narodowe-
go Czytania 2018 roku jest 
„Przedwiośnie” Stefana Że-
romskiego. Ponadto Para 
Prezydencka proponuje do 
czytania przez cały rok „44 
teksty Antologii Niepodle-
głości”. O dokładnej dacie 
poinformujemy na stronie 
Urzędu Gminy Białogard i 
naszej stronie internetowej.

Na dożynkach gminnych 
22 września w Nasutowie 
Biblioteki Gminy Białogard 
będą wystawiały swoje sto-
isko biblioteczne, do które-
go już dziś Państwa zapra-
szamy.

Zapraszamy również Pań-
stwa do śledzenia  strony 
internetowej biblioteka-sta-
nomino.pl na której infor-
mujemy o uroczystościach 
i wydarzeniach w naszych 
bibliotekach. (GB)
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Poznaj swoje sołectwa
W okresie od 14 kwietnia 

2018 roku do 26 maja 2018 
roku na terenie 3 Sołectw: 
Rościno, Redlino i Lulewice 
miał miejsce cykl spotkań 
edukacyjnych, których ce-
lem było przybliżenie histo-
rii, kultury i tradycji regionu. 
Całość imprezy zwieńczona 
była spartakiadą 26 maja 
2018 roku na terenie sołec-
twa Rościno, którą wygrało 
Sołectwo Lulewice. Wszyscy 
uczestnicy bawili się fanta-

stycznie, zajadali się wiej-
skimi przysmakami: gro-
chówką, bigosem, chlebem 

ze smalcem i ogórkami. 
Gratulujemy zwycięzcom i 
liczymy na rewanż. (GB)

Człowiek, którego warto poznać
Na sesji Rady Gminy Bia-

łogard, w dniu 29 czerwca 
br. Wójt Gminy Pan Jacek 
Smoliński wraz z Przewod-
niczącym Rady Panem Ka-
zimierzem Gregorczykiem 
podziękowali mieszkańcowi 
białogardzkiej gminy Panu 
Janowi Domasławskiemu za 
wspaniałą postawę sporto-
wą, wielki wkład pracy w bu-
dowaniu formy, obfitujące w 
laur zwycięstwa oraz repre-
zentowanie Białogardzkiej 

Gminy i Białogardzkiego 
Towarzystwa Cyklistów 
„Orzeł” im. Jana Kochanow-

skiego życząc również wielu 
sukcesów w życiu osobistym 
i zawodowym.

Jan Domasławski
Mieszkaniec Podwilcza, 

miłośnik dwóch kółek. Uza-
leżniony od podmuchów 
wiatru i adrenaliny. Praco-
wity, sumienny i wytrwały w 
dążeniu do celu. Stał się kre-
atorem własnego życia i w 
pełni przyczynił się do wła-
snych sportowych sukcesów.

Od 15 roku życia w repre-
zentacji Klubu LZS. Pierw-
szy zdobyty puchar w roku 
1960. 8-me miejsce w finale 
młodzieżowych mistrzostw 
Polski, ale następne to już 
5-te. W tamtym okresie były 
też sukcesy w wielu wyści-
gach regionalnych.

W ciągu 5 lat „młodzie-
żowego ścigania się” odno-
towany udział w ponad 100 
wyścigach ogólnopolskich 
i regionalnych. Niestety po 
tych 5-ciu latach, ze wzglę-
dów osobistych, przerwana 
została przygoda z kolar-
stwem, aż do 2005 r. kiedy 
to w Białogardzie reaktywo-
wano Klub Kolarski.

Obecnie „MISTRZ” szoso-
wych maratonów rowero-
wych, w których biorą udział 
szosowcy w różnych grupach 
wiekowych z całego kraju. 
Na ponad 30 startów w ma-
ratonach o super puchar Pol-
ski, wygranych 20, zdobywa-

ne I i II miejsca nie schodząc 
z podium.

Migawki z szosowych 
podbojów:
•	zwycięstwo i puchar w VII 

Kołobrzeskim Maratonie 
Rowerowym - w katego-
rii M6 z czasem 2:35h ze 
średnią 34,78 km/godz.,

•	zwycięstwo – I miejsce w 
II Maratonie Rowerowym 
w Świdwinie - 150 km w 
czasie 4 godz. 07 minut ze 
średnią 36,5 km/godz.,

•	zwycięstwo – I miejsce w 
Ogólnopolskim Maratonie 
Rowerowym w Choszcznie 
tzw. „Pętla Drawska” - 152 
km w czasie 4:19 godz. ze 
średnią przejazdu 35,28 
km/godz.,

•	zwycięstwo w Szosowym 
Indywidualnym Wyścigu na 
Czas w Sianowie - w kate-
gorii M6 z czasem 25,03 h,

•	zwycięstwo w Koszalińskim 
Kryterium Ulicznym – na 
dystansie 20 km, w kate-
gorii powyżej 50 roku życia,

•	zwycięstwo – I miejsce w 
IV Maratonie Rowerowym 
w Świdwinie - w kat. M6, 
na dystansie 86 km, ze 
średnią 34,75 km/godz.,

•	zwycięstwo – I miejsce w 
I Maratonie Szosowym w 
Stargardzie – w kat. M6, na 

dystansie 65 km z czasem 
1h41 min i 14 sek, średnia 
przejazdu 39 km/godz.
Mówi się, że kolarze to 

ludzie zahartowani psychicz-
nie, doskonale radzący sobie 
ze stresem i niedogodno-
ściami życia codziennego, a 
także potrafiący znaleźć wyj-
ście z sytuacji, która dla dru-
giego człowieka może jawić 
się jako przerastająca jego, 
zwłaszcza psychologiczne, 
możliwości. Upór i niepodda-
wanie się w żadnej sytuacji, 
walka do samego końca na 
arenie sportowej sprawiają, 
że cechy te kolarz wykorzy-
stuje także w swoim życiu 
prywatnym, są one niejako 
podstawą jego osobowości 
i wielu zachowań w różnych 
sytuacjach życia codzienne-
go. Ogromna konsekwencja 
w dążeniu do upatrzone-
go celu pozwala sądzić, że 
kolarstwo jest dyscypliną 
niezwykle trudną i wymaga-
jącą wielkiego nakładu pra-
cy własnej, a jednocześnie 
niezwykle widowiskową i 
sprawiającą radość zarówno 
samemu sportowcowi, jakii 
dopingującym go kibicom.

Gratulujemy Panu Janowi 
Domasławskiemu 
takich sukcesów!

II Piknik Rodzinny  
„Bądźmy razem”

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANOMINIE
W sobotę 16 czerwca 

2018 roku w Szkole Pod-
stawowej w Stanominie 
odbył się II Piknik Rodzinny 
„Bądźmy Razem”. Impreza 
miała miejsce na terenie 
przyszkolnym, a wspaniałej 
zabawie towarzyszyła pięk-
na pogoda. Piknik rodzinny 
nie byłby tak wspaniały bez 
wsparcia wielu osób!

„Czasem wdzięczność 
trudno jest ubrać w słowa,  
wtedy proste - „Dziękuje-
my” - zawiera wszystko co 
chcemy wyrazić”

Dlatego też bardzo dzię-
kujemy Rodzicom za licz-
ny udział, aktywność oraz 
włączenie się w organizację 
imprezy, a także przygoto-
wanie pysznych wypieków 
i przekazanie fantów na 
loterię. 

Dziękujemy również:
Jednostkom Straży Po-

żarnej w Białogardzie, 
Stanominie i Rogowie za 
udzieloną pomoc oraz prze-
prowadzenie pokazu akcji 
ratowniczej i sprzętu stra-
żackiego.

Przedstawicielom WOPR 
za pokaz i naukę udzielania 
pierwszej pomocy przed-
medycznej z Białogardu.

Firmie „Pomoc Drogowa 
Bondalski” z Koszalina

Szczególne podzięko-
wania kierujemy do spon-
sorów, którzy przyczynili 
się swym wsparciem do 
uatrakcyjnienia przebiegu 
tegorocznego pikniku.

Nasi sponsorzy:
Wójt Gminy Białogard – 

Pan Jacek Smoliński
Centrum Kultury i Spo-

tkań Europejskich w Biało-
gardzie

Firma „Almako” Handel i 
Usługi w Białogardzie

Bank Spółdzielczy w Bia-
łogardzie

Credit Agricole Bank Pol-
ska S.A. w Białogardzie

Santander Consumer 
Bank w Białogardzie

Kredyt Konsolidacja Kasa 
Stefczyka w Białogardzie

Eurobank Oddział w Bia-
łogardzie

Firma Euroland sp. z o.o. 
w Białogardzie

INET Media group. sp. z 
o.o. w Karlinie

Związek Miast i Gmin Do-
rzecza Parsęty w Karlinie

Firma „Usługi posadzkar-

skie” – Sebastian Marcin i 
Krzysztof Muszyńscy

Firma Polana Sp.z o.o. w 
Żelimusze

Firma „LT Handel, Usługi” 
Andrzej Kuzio

FITaR – Fitness i Rehabili-
tacja w Karlinie

Firma Auto Partner, Jan 
Garcarek i Andrzej Garcarek 
Sp. j - Nowe Skalmierzyce

Nadleśnictwo Białogard 
Bezinteresowna pomoc 

Państwa jest dla  
nas bezcenna.

Dyrektor, Grono Pedago-
giczne, Rada Rodziców      
oraz Uczniowie Szkoły 

Podstawowej  
w Stanominie.
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Od strażaka do olimpijczyka
Na przełomie marca i kwietnia, na terenie Gminy Białogard 
zrealizowany został projekt „Od strażaka do olimpijczyka”. Pro-
jekt finansowany był przez Fundację BGK, z grantów „Na dobry 
początek”. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Krze-
wienia Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwa Pożarowego Ronin 
oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biało-
gardzie.

Projekt polegał na prze-
prowadzeniu zajęć sporto-
wych dla dzieci w remizach 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych z Gminy Białogard. 
Spotkania odbyły się kolej-
no w OSP Rogowo, OSP Ko-
ściernica, OSP Stanomino 
i OSP Pomianowo. Zajęcia 
polegały na przeprowadze-
niu konsultacji dietetycz-
nych, zajęć sportowych z 
instruktorem i zabaw na 
torze strażackim. Druhowie 
OSP wcześniej przygotowa-
li remizy i poczęstunek dla 
gości. W zajęciach udział 
brały również osoby niepeł-
nosprawne co dodatkowo 
zintegrowało lokalne spo-
łeczeństwo. Każde dziecko 
po udanym starcie otrzy-
mało koszulkę pamiątkową 
oraz dyplom potwierdza-

jący udział w „działaniach 
ratowniczych” na torze 
Mini Firefighter Combat 
Challange. Całe zadanie 
opierało się na pracy oso-
bowej i wkładzie własnym 
wolontariuszy za co należą 

się ogromne podziękowa-
nia dla strażaków KP PSP 
Białogard oraz wszystkich 
druhów OSP którzy zaan-
gażowali się w realizację 
projektu. 

(GB)

Rajd rowerowy w Podwilczu

7 lipca w Sołectwie Pod-
wilcze odbył się IV Rajd Ro-
werowy, którego organiza-
torem była Sołtys Pani Ewa 
Nazarkiewicz. Uczestnicy 
rajdu mieli do pokonania  
23 km trasę. Celem rajdu 
była popularyzacja turysty-
ki rowerowej, jako formy 
czynnego wypoczynku, a 
także promocja Sołectwa 
Podwilcze jako sołectwa 
propagującego zdrowy tryb 
życia. Impreza z roku na 
rok cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem, 
w tym roku udział w niej 

wzięło ponad 80 osób. 
Przewodnikiem Rajdu był 
utytułowany kolarz Pan Jan 
Domasławski, za co mu ser-
decznie dziękujemy. Szcze-
gólne uznanie należy się 
najmłodszym uczestnikom 
rajdu którzy pod opieką 
rodziców wytrwale dążyli 
do celu. Uczestnicy mieli 
zapewnione napoje oraz 
ciepły poczęstunek dzięki 
sponsorowi sieci sklepów 
KAUFLAND oraz  dofinan-
sowaniu z Urzędu Gminy 
Białogard. 

(GB)

 Turniej Tenisa Stołowego
W dniu 28 kwietnia 2018 

r. w Sińcach odbył się Tur-
niej Tenisa Stołowego. 
Turniej adresowany był do 
całej społeczności lokalnej. 
Jego celem była integracja 
środowiska, oraz popula-
ryzacja sportu. Pojedynki 
zawodników odbywające 
się przy dwóch stołach te-
nisowych były niezwykle 
zacięte i emocjonujące, 
natomiast z drugiej strony 
była to gra fair play. Pogo-
da dopisała znakomicie i 
dlatego równocześnie w 
trakcie rozgrywek teniso-
wych dużym powodzeniem 
cieszyły się sprzęty do gier 
rekreacyjnych, na świeżym 
powietrzu. Wsparciem dla 
podniebienia były domowe 
wypieki, kawa i herbata. 
Bezpłatnie można było po-
silić się pieczoną kiełbaską.

Zwycięzcom wręczone 
zostały dyplomy, wszyscy 
zawodnicy zaś otrzymali 
słodkie upominki. 
Zwycięskie wyniki uzyskali:
KATEGORIA DZIECI DO LAT 13

1. Małgorzata Berkieta
2. Anna Berkieta
3. Zuzanna Majchrzak

KATEGORIA KOBIETY
1. Małgorzata Mazik
2. Anna Kozicka
3. Ewa Sulenta

KATEGORIA MĘŻCZYŹNI
1. Karol Mazik
2. Piotr Kozicki

3. Grzegorz Lewandowski
Wszystkim zawodnikom 

serdecznie dziękujemy za 
udział, dobry humor i praw-
dziwie sportową rywalizację. 

Zwycięzcom gratulujemy! 
(GB)

Turniej Piłki Siatkowej z okazji  
odzyskania Niepodległości

14 lipca w Rogowie z 
Okazji 100 Rocznicy Od-
zyskania Niepodległości 
odbył się Turniej Piłki Siat-
kowej. Turniej połączony 
był z festynem dla dzieci, 
impreza zorganizowana 
została dzięki programo-
wi SPOŁECZNIK 2018 do 
którego przystąpiła grupa 
nieformalna mieszkańców 
Rogowa pod patronatem 
jednostki OSP Rogowo. 
Program finansowany jest 
z budżetu Województwa 
Zachodniopomorskiego, a 
jego operatorem jest Ko-
szalińska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. jednak-
że nie dałoby się zorga-
nizować, aż tylu atrakcji 
gdyby nie sponsorzy i dar-
czyńcy. 

Dziękujemy bardzo Urzę-
dowi Gminy Białogard, 
restauracji BISTRO JAJO, 
tartakowi DREW-MAT, fir-
mie CHEMIROL, plantacji 
borówki amerykańskiej 
POLANA, tartakowi MISZ-
CZAK, Nadleśnictwu Bia-
łogard, firmie CABANA, 

firmie ARLA, firmie TECH-
GAZ, agencji ubezpiecze-
niowej PARTNER, sklepowi 
MARKOS oraz mieszkań-
com Rogowa i wielkiej po-
mocy z sołectwa Wicewo. 
Udział w Turnieju wzięło 
8 drużyn, zwycięzcami zo-
stali zawodnicy z Osówka, 
drugie miejsce zajęła dru-
żyna reprezentująca Sińce, 
a trzecie miejsce zdobyli 
przedstawiciele Stanomi-
na. 

Wszystkim laureatom i 
uczestnikom serdecznie 
gratulujemy.  

(GB)

„Poznaj swoje sołectwo-sport,  
kultura, tradycja”

nicy bawili się fantastycz-
nie, zajadali się wiejskimi 
przysmakami: grochówką, 
bigosem, chlebem ze smal-
cem i ogórkami. Gratuluje-
my zwycięzcom i liczymy 
na rewanż.


