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Podsumowująca sesja rady gminy  
kadencji 2014 – 2018

Na 18 października br. zaplano-
wano sesję Rady Gminy Białogard 
mijającej kadencji, która oprócz 
stałych elementów obrad takich 
jak: sprawozdanie z prac między-
sesyjnych, głosowanie nad uchwa-
łami, interpelacje i zapytania rad-
nych,  będzie podsumowaniem 
czterech lat wspólnej pracy.

Warto przypomnieć, że Rada 
została wybrana w składzie 15 
osób w wyborach samorządo-
wych 16 listopada 2014 roku. Od 
dnia 24 kwietnia 2018 roku jej 
skład zmniejszył się o 1 radnego w 
związku z jego rezygnacją z man-
datu. W mijającej kadencji Rada 
Gminy Białogard zbierała się na 

60-ciu sesjach. Radni pracowali 
w trzech komisjach stałych: Re-
wizyjnej; Oświaty, Kultury, Sportu 
i Zdrowia oraz  Rolnictwa, Leśnic-
twa, Ochrony Środowiska, Gospo-
darki Komunalnej i Bezpieczeń-
stwa Publicznego. Jak przebiegały 
obrady 61-szej sesji opiszemy w 
następnym numerze.

W dzisiejszym numerze:

dożynki Gminne 
nasutowo 2018
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narodowe  
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Wybory samorzą-
dowe – informacje 
dla mieszkańców
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i ścieki
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Z okazji

Dnia Edukacji Narodowej
Dyrektorom Placówek Oświatowych, Wychowawcom,  
Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi

w imieniu władz samorządowych, 
składam  serdeczne podziękowania i wyrazy uznania  za wysiłek,  

trud, serce i zaangażowanie w pracy  dydaktyczno-wychowawczej,  
której wykonanie wymaga nie tylko wiedzy ale i  umiejętności budowania  

autorytetu wśród uczniów, rodziców i środowiska.
Życzę  osobistej i zawodowej satysfakcji, realizacji wszelkich zamierzeń  

oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.
                                                              

Z wyrazami szacunku i  podziękowania
Wójt Gminy Białogard

Jacek Smoliński
Białogard, październik 2018 r.

Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce drugi numer kwartalnika „Wieści z gminy Białogard”  
mając nadzieję, że zwiększony nakład tym razem zaspokoi Państwa oczekiwania. Chcemy przekazywać  

jak najwięcej informacji,  wiadomości, które są dowodem na aktywność mieszkańców gminy  
i ich zaangażowanie w życie społeczne.

 Życzymy przyjemnej lektury i zapraszamy do współtworzenia kolejnych numerów.
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Szanowni Państwo, 

pomimo wielu ograniczeń inwestycje gminy realizowane są na miarę 
możliwości finansowych. Za sobą mamy trudny okres programu postępo-
wania naprawczego. Duża ilość złożonych wniosków o dofinansowanie 
rozpoczyna cykl przedsięwzięć, które są i będą realizowane. Przygotowa-
liśmy projekty pod przyszłe inwestycje drogowe. Chcemy być przygoto-
wani, gdy tylko pojawi się okazja, by sięgnąć po środki zewnętrzne. 
To, co udało nam się zrobić, w niedługim czasie, w którym Gmina mogła 
realizować  inwestycje przedstawiamy w największym skrócie.

2017 r.
1. „Granty sołeckie 2017” – konkurs Marszałka Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego:
Zgłoszono 7 wniosków: Sołectwo Nosówko, Sołectwo 
Łęczno, Sołectwo Nasutowo, Sołectwo Czarnowęsy, Sołec-
two Rościno, Sołectwo Moczyłki, Sołectwo Żelimucha.
Nagrodzony został projekt sołectwa Żelimucha pn.: „Taki 
mamy klimat”, zrealizowany w 2017 r. w budynku Świetli-
cy Wiejskiej, w miejscowości Żelimucha. 

Wykonano ogrzewanie kominkowe. 
Dotacja   - 10.000,00 zł
Wkład własny gminy    - 1620,00 zł
Łączny koszt  - 11.620,00 zł

2.  Wniosek o dofinansowanie w ramach działania 4.2 „Re-
alizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez 
społeczność w ramach Priorytetu 4. Zwiększanie  za-
trudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem 
Operacyjnym „Rybactwo i  Morze pt.: „Utworzenie Sali 
Tradycji Rybackich w Czarnowęsach” 

Projekt został zrealizowany w 2018 r.
Kwota dofinansowania  - 176.000 zł
Wkład własny gminy   - 31.000 zł
Łączne wydatki   - 207.000 zł

3. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019, w roku 2018 – zgłoszono 
2 wnioski:
„Modernizacja poprzez remont odcinka drogi gminnej  
nr 1719006 dz. nr 327/1 i 327/2  obręb nr 0028 w Po-
mianowie” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019: edycja 
2018”  

Kwota dofinansowania  - 129.631,00 zł
Wkład własny gminy  - 129.631,93 zł
Łączne wydatki   - 259.262,93 zł
- „Modernizacja poprzez remont odcinka drogi gminnej 
w Nasutowie”  Zakres prac - od istniejącej nawierzchni 
bitumicznej na działce nr 24 do nawierzchni z trylinki do 
zjazdu prowadzącego na działkę 9/9”. Projekt został zreali-
zowany w 2018 r.;
koszt: 132.436,76 zł.

4. „Granty sołeckie 2018” - konkurs Marszałka Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego:
Zgłoszono 7 wniosków: Sołectwo Moczyłki, Sołectwo Że-
limucha, Sołectwo Nawino, Sołectwo Rychówko, Sołectwo 
Rościno, Sołectwo Czarnowęsy, Sołectwo Gruszewo.
Nagrodzone zostały projekty: Sołectwa Moczyłki – „Ak-
tywni razem”, Sołectwa Żelimucha – „Sport i zabawa”, 
Sołectwa Rychówko – „Rekreacja, integracja” 
Doposażenie terenów rekreacyjnych w  Moczyłkach (wio-
ślarz, wyciąg z wyciskaniem, prasa nożna), Sińcach na te-
renie Sołectwa Rychówko (narciarz, wyciskanie siedząc, 
zestaw huśtawek), Żelimucha (ławy i stół, zestaw huśta-
wek i zestaw do siatkówki). Dotacja celowa dla każdego z 
sołectw – 10.000,00 zł. 
PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI.

5. „Wniosek o dofinansowanie budowy Otwartych Stref 
Aktywności: wariant rozszerzony (Stanomino, Rogowo) 
wariant podstawowy (Buczek, Białogórzyno)”  ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu 
rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o cha-
rakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności 
(OSA) Edycja 2018.
Kwota dofinansowania - 147.828,00 zł
Wkład własny                   - 147.828,00 zł 
Łączny koszt inwestycji  - 295.656,00 zł

Gmina podpisała umowę na realizację zadania, prace zo-
staną wykonane do końca czerwca 2019 roku. 

6. „Modernizacja trybun przy terenie rekreacyjnym w 
miejscowości Stanomino” w ramach poprawy i moderni-
zacji infrastruktury sportowej ze środków Wydziału Edu-
kacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Przyznana dotacja – 20.000,00 zł (dotacja 50%, wkład 
własny 50%). 
W tym roku nastąpi rozbiórka trybun oraz zakup siedzisk, 
natomiast w przyszłym roku zostaną wybudowane nowe 
trybuny i zamontowane siedziska. 

7. „Modernizacja świetlic wiejskich przez ich przebudo-
wę celem poprawy dostępności do infrastruktury i usług 
kultury w miejscowościach Żelimucha i Buczek w Gminie 
Białogard” w ramach działania „Podstawowe usługi i od-
nowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 
2014-2020. 
Kwota dofinansowania  - 581.126,00 zł
Wkład własny                 - 332.163,48 zł
Całkowity koszt:             - 913.289,48 zł
5 października 2018 r. Wójt Gminy zawarł umowę z Mar-
szałkiem Województwa Zachodniopomorskiego na reali-
zację projektu.

8. „Budowa Stref Rekreacji” (Kościernica, Rzyszczewo, 
Buczek, Dębczyno, Pomianowo, Stanomino) w ramach 
działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Strefy rekreacji: w Kościernicy, Rzyszczewie, Buczku, Dęb-
czynie, Pomianowie zaopatrzone zostaną we wiaty, grille, 
stoły, ławy, urządzenia zabawowe i urządzenia do ćwiczeń.
Stanomino – kolejny etap wykonania trybun. 
Planowane koszty:
Kwota dofinansowania -  223.056,00 zł
Wkład własny gminy  -  131.001,00 zł
Łączne wydatki  -  354.057,00 zł

9. „Modernizacja drogi gminnej poprzez jej przebudowę 
na działce nr 153/3 obr. Lulewiczki oraz zjazdu z drogi wo-
jewódzkiej nr 166 (działka 169 obr. Lulewiczki”) - Program 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019, w roku 2019.

10. Modernizacja drogi gminnej poprzez jej przebudowę 
w miejscowości Buczek na działkach nr 223, 226/3, 242 
i 622. Wniosek został złożony do konkursu ogłoszone-
go w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji to  
1 042 638,33 zł z czego 663 431 zł może stanowić kwo 
tę dofinansowania 

Projekty Partnerskie
11. Projekt pn. „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji 
przyrodniczej gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin 
Dorzecza Parsęty” w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego 2014-
2020, oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka, 
działanie 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego.
PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI.

12. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza 
Parsęty” w ramach RPO WZ działanie  4.9 rozwój zasobów 
endogenicznych – infrastruktura kajakowa śródlądowa. 
Rozbudowa i odnowienie stanicy kajakowej w miejscowo-
ści Byszyno.

ZŁOŻONE WNIOSKI O dOfINaNSOWaNIE PROGRaMÓW I PROJEKTÓW  
WSPÓŁfINaNSOWaNYCH ZE ŚROdKÓW ZEWNĘTRZNYCH ORaZ ICH REaLIZaCJa
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Planowane koszty:
Wkład własny gminy –  21.270,28 zł
Kwota dofinansowania-  289.337,27 zł
Łączne wydatki-   310.607,55 zł
PROJEKT W TRAKCIE REAZLIZACJI.

13. Realizacja projektu „Nowoczesna szkoła, nowocze-
sna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek 
edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, po-
przez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i 
szkolenia dla nauczycieli i rodziców” ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopo-
morskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Edukacja, 
Działania 8.4 „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej 
oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształ-
cenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształce-
niu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym  
w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Biało-
gardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”
Kwota dofinansowania - 239.818,30 zł
Wkład własny gminy  - 15.119,10 zł
Łączne wydatki  - 254.937,40 zł

14.  Realizacja inwestycji finansowanych wyłącznie ze 
środków własnych Gminy
2017r.
- „Wymiana pokrycia dachowego na budynku garażu” (Wi-
leńska 8) – garaż od nr 1 do nr 5 (powierzchnia 427 m2) 
- łączny koszt  48.141,59 zł (Część I) 
- Wymiana kotła grzewczego w Szkole Podstawowej w Sta-
nominie – koszt inwestycji 40.590,00 zł
2018 r. 
- „Modernizacja poprzez remont odcinka drogi gminnej  
w Nasutowie” – koszt:  132.436,76 zł
- „Przebudowa zjazdu Buczek” – koszt: 35.411,29 zł
- „Wymiana pokrycia dachowego na budynku garażu” (Wi-
leńska 8) (Część II)– garaż od nr 6, do nr 9 (powierzchnia 
340 m2) - łączny koszt  32.000,00 zł, w trakcie realizacji.

Inwestycje  w ramach „Funduszu sołeckiego”  
– W TRAKCIE REALIZACJI:
1) Stanomino 
Huśtawka wahadłowa po-
dwójna
Huśtawka bocianie gniazdo
Drążek do podciągania jed-
nostanowiskowy
2) Dargikowo 
Biegacz 
Orbitrek
Wioślarz
Wahadło
3) Dębczyno
Prasa nożna 
Motyl
Twister
Wahadło
Biegacz
Rowerek
4) Byszyno – Przegonia
Piaskownice drewniane 
Huśtawka podwójna 
Huśtawka „ważka” 
Bujak na sprężynie
Bujak wieloosobowy
Ławka 
Zestaw zjeżdżalnia z wieżą i  
drabinką
5) Moczyłki 
Bujak na sprężynie 
Huśtawka podwójna
6) Rychowo 
Huśtawka podwójna
Drążek do podciągania
7) Gruszewo 
Urządzenie zabawowe 

„Wieża” (ze zjeżdżalnią, 
ścianką do wspinania i huś-
tawkami)
8) Łęczno 
Urządzenie zabawowe 
„Wieża” (ze zjeżdżalnią, 
ścianką do wspinania i huś-
tawkami)
9) Rościno 
Bujak na sprężynie
Bujak wieloosobowy
10) Żeleźno
Huśtawka podwójna
Ławka 
11) Pustkowo
Huśtawka podwójna 
12) Pomianowo
Huśtawka pojedyncza
13) Klępino Białogardzkie
Karuzela  tarczowa  Trójra-
mienna 
Zestaw sprawnościowy
14) Rogowo
Huśtawka bocianie gniazdo
Huśtawka „ważka” 
15) Czarnowęsy 
Biegacz
Wahadło
Wioślarz
Orbitrek
16) Nawino 
urządzenie  
sprawnościowe 
 „Ośmiokąt”
gra „kółko i krzyżyk”.

„Wspólnie dla wszystkich”
21 sierpnia 2018r. pomię-

dzy Koszalińską Agencją 
Rozwoju Regionalnego S.A.  
z siedzibą w Koszali-
nie a Stowarzyszeniem 
Kobiet Wiejskich Gmin-
ny Białogard „Liderka” 
z siedzibą w Stanominie, 
reprezentowaną przez Ja-
dwigę Majewską- prezesa i 
Bernadetę Drąg-skarbnika 
oraz działającymi na rzecz 
członków grupy niefor-
malnej reprezentowanych 
przez Sołtysów: Karolinę 
Dudkiewicz, Damiana Ja-
nusiaka, Waldemara Jako-
wicza  podpisana  została 
umowa nr 120/II/2018 
na realizację Inicjatywy 
Obywatelskiej w ramach 
Programu Społecznik 
2018 dofinansowanego ze 
środków Samorządu Wo-
jewództwa Zachodniopo-
morskiego.

  „Wspólnie dla wszyst-
kich” to tytuł inicjatywy, w 
ramach której zakupiona 
została riksza rowerowa. 
Celem projektu jest zwięk-
szenie aktywnego uczest-

nictwa seniorów z Gminy 
Białogard w życiu kultural-
nym i społecznym, rozwój 
profilaktyki zdrowotnej na 
terenach wiejskich oraz 

wspieranie i wyrównywa-
nie szans w dostępie do 
wydarzeń społecznych, 
kulturalnych i sportowych. 
Sołtysi zauważyli problem 

wykluczenia osób star-
szych z aktywnego życia 
wsi. Celem projektu jest 
udział młodych ludzi w 
aktywizacji seniorów w 
czynnym życiu społecznym 
i kulturalnym. Dla dobrego 
funkcjonowania samorzą-
du bardzo ważne jest za-
chowanie równowagi rela-
cji społeczno-kulturowych 
poprzez uczestnictwo dzie-
ci, młodzieży, dorosłych 
w aktywnym życiu Gminy 
Białogard i międzypokole-
niowe uczenie się.  

Projekt realizowany jest 
na terenie całej gminy Bia-
łogard. Dotychczas  riksza 
„odwiedziła” już miejsco-
wości Nasutowo, Sińce i 
Rychówko. W następnej 
kolejności pojazd dostęp-
ny będzie w Łęcznie i Ko-
ściernicy. Pomimo tego, że 
zakończenie projektu prze-
widziane jest na koniec 
października, zaplanowane 
działania będą realizowa-
ne również po jego zakoń-
czeniu, w miesiącach wio-
senno – letnich.

remOnT KOŚCiOŁA FiLiALneGO PW. CHrysTusA 
KrÓLA W POmiAnOWie

W dniu 5 lipca 2018 r.  w 
Zamiejscowym Wydziale 
Urzędu Marszałkowskiego  
w Koszalinie, Wicemarsza-
łek Pan Tomasz Sobieraj 
wraz z członkiem Zarządu 
Województwa Zachodnio-
pomorskiego Panią Anną 
Mieczkowską  podpisali z 
Parafią Rzymskokatolicką 
pw. Wniebowzięcia NMP w 
Białogórzynie reprezento-
waną przez Księdza Marka 
Cieślika umowę, która jest 
następstwem   uchwały Nr 
XXXII/503/18 Sejmiku Wo-
jewództwa Zachodniopo-
morskiego z dnia 29 maja 
2018 r. w sprawie udzie-
lenia przez Sejmik, dotacji  
w kwocie 20  000,00  zło-
tych przeznaczonej na 

dofinansowanie kosz-
tów realizacji zadania pn. 
Remont fundamentów 
kościoła filialnego pw. 
Chrystusa Króla w Pomiano- 
wie. 

To znaczące wsparcie dla 
lokalnej społeczności. Ter-
min końcowy rzeczowego 
wykonania zadania określa 
się na dzień 15 listopada 
2018 r.  

Kwota przeznaczona jako 
dotacja na prace konser-
watorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do reje-
stru zabytków lub znajdują-
cym się w gminnej ewiden-
cji zabytków, położonym 
na obszarze województwa 
zachodniopomorskiego  

w budżecie Województwa 
Zachodniopomorskiego na 
rok 2018 to 1 400 000,00 
zł. 

Maksymalna wnioskowa-
na kwota dotacji na jedno 
zadanie nie mogła przekro-
czyć 40 000,00 zł. Tak więc 
Parafia znalazła się wśród 

wnioskodawców pozytyw-
nie ocenionych pod wzglę-
dem  merytorycznym jak i  
formalnym. 

Dodatkowo należy wspo-
mnieć, że Rada Gminy 
Białogard wsparła wyżej 
opisaną inicjatywę kwotą  
5 000,00 zł.
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dOTACje dLA OsP 

Majątek i fundusze 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu Gminy Bia-
łogard pochodzą z różnych 
źródeł – ze składek człon-
kowskich, z darowizn  czy 
ofiarności publicznej. Istot-
nym jednak elementem 
zasilającym budżet OSP są 

dotacje z budżetu państwa.
W dniu 3 i 4  paździer-

nika br., w Urzędzie Gmi-
ny Białogard, miało miej-
sce podpisanie umów na 
udzielenie dotacji celowej 
z przeznaczeniem na zakup 
wyposażenia strażackiego 
oraz wykonania remontu 

remizy. Umowę podpisał 
Wójt Gminy Białogard Pan 
Jacek Smoliński oraz preze-
si jednostek OSP w Kościer-
nicy, Rogowie, Pomianowie, 
Białogórzynie oraz Stano-
minie.

Jednostki OSP w Kościer-
nicy i Rogowie  przystąpiły 

do zadania publicznego pod 
nazwą „Przygotowanie jed-
nostek ochotniczych straży 
pożarnych do działań ra-
towniczo-gaśniczych”. W ra-
mach tego  zadania OSP po-
zyskają wyposażenie, sprzęt 
oraz   dokonają koniecznych 
remontów. Dotacja udzielo-

na zostanie  w 80% ze środ-
ków MSWiA, pozostałe 20% 
przekaże Gmina Białogard. 
Łączna kwota to niemal  
25.943,00 zł.

Natomiast jednostki w 
Pomianowie, Białogórzynie 
i Stanominie wzbogacą się  
o odzież ochronną i wy-

posażenie, jednak to w 
ramach projektu „Zapew-
nienie gotowości bojowej 
jednostki ochrony przeciw-
pożarowej włączonej do 
krajowego systemu ratow-
niczo-gaśniczego”. Łączna 
kwota dotacji dla tych jed-
nostek to 7.724,00 zł.

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.
Wójt Gminy

lub Sekretarz Gminy 
czwartek w godz. w godz. 14.00 - 15.15

lub w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym 094 312 04 54

Przewodniczący Rady Gminy
czwartek (pokój nr 17 Urzędu Gminy Białogard)

w godz. 14.00 - 15.15 

Sprawy związane z przyjmowaniem
oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków prowadzi  

Podinspektor ds. organizacyjnych, kadrowych
i wydawania dowodów tożsamości,pokój nr 8 Urzędu Gminy.

GODZINY OTWARCIA KASY
Informujemy, iż Kasa 

w Urzędzie Gminy Białogard
czynna jest: od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU

w godzinach od 8.00 do 14.00,
z przerwą od godziny 9.00 do godziny 10.00.

Przypominamy, że można dokonywać  
płatności bezgotówkowej

za pomocą karty płatniczej.

Biblioteki gminy Białogard  
zapraszają!!

Biblioteki Gminy Białogard zapraszają codziennie  
do swoich placówek z możliwością skorzystania  

z komputerów i darmowego dostępu do Internetu  
oraz do śledzenia strony internetowej  

biblioteka-stanomino.pl, na której znajdą Państwo 
informacje o uroczystościach i wydarzeniach  

jakie mają miejsce w Bibliotece Gminnej  
w Stanominie oraz filiach bibliotecznych  

w Podwilczu, Rogowie i Pomianowie. 

UMOWa POdPISaNa
W dniu 5 października 

w miejscowości Żelimu-
cha oraz Buczek odbyła 
się uroczystość podpisania 
umowy o dofinansowanie 
projektu pn. „Moderniza-
cja świetlic wiejskich przez 
ich przebudowę celem po-
prawy dostępności do in-
frastruktury i usług kultury  
w miejscowościach Żeli-
mucha i Buczek w Gminie 
Białogard”. Projekt uzyskał 
dofinansowanie w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 
Umowa została podpisana 
przez Marszałka wojewódz-
twa zachodniopomorskie-

go Tomasza Sobieraja oraz 
Wójta gminy Białogard Jacka 
Smolińskiego. Na uroczysto-
ści byli obecni mieszkańcy 
miejscowości oraz przedsta-
wiciele rad sołeckich. 

Z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich Gmina 
Białogard otrzymał dofi-
nansowanie w wysokości 
581.126,00 zł zaś całkowity 
koszt inwestycji to kwota 
913.289,48 zł.                      

Zasadniczym celem  tego 
projektu jest „Poprawa do-
stępności do infrastruktury 
i usług kultury na obsza-
rach wiejskich”.

W ramach przedmiotowe-

go projektu obie świetlice  
zmodernizowane zostaną 
oraz wyposażone w odpo-
wiedni sprzęt dostosowany 
do prowadzenia działalności 

kulturalnej. Po zakończeniu 
realizacji tej inwestycji za-
trudnieni zostaną animato-
rzy kultury, którzy będą or-
ganizować zajęcia stałe oraz 

cykliczne. Adresatem zajęć 
będą dzieci, młodzież oraz 
osoby dorosłe. Obiekty zo-
staną również dostosowa-
ne do potrzeb osób niepeł-

nosprawnych. Otrzymane 
dofinansowanie umożliwi 
stworzenie miejsc zaspoka-
jających potrzeby mieszkań-
ców i da możliwość rozwo-
ju inicjatyw kulturalnych o 
charakterze lokalnym oraz 
regionalnym. Projekt za-
kłada realizację inwestycji 
w dwóch etapach. Pierw-
szy etap to przygotowanie 
dokumentacji projektowej 
drugi zaś to roboty budow-
lane oraz zakup wyposaże-
nia. Pierwszy etap zostanie 
zrealizowany jeszcze w tym 
roku, a od przyszłego roku 
wiosną ruszą roboty budow-
lane. 
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inFOrmACA GminneGO OŚrOdKA POmOCy  
sPOŁeCznej W BiAŁOGArdzie

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ
W 2018 ROKU  

miesiące październik - grudzień

CmenTArz - miejsCe  
sPOCzynKu zmArŁyCH

„Cmentarz jako miejsce wiecznego spoczynku zmarłych posiada charakter sakralny  
i powinien być otoczony religijną czcią i szacunkiem. Ponieważ stan, w jakim się znajduje, 
jest świadectwem poziomu wiary i kultury miejscowej ludności, dlatego winien być przed-
miotem szczególnej troski i opieki ze strony duszpasterzy i wiernych”.

(Z Instrukcji o Cmentarzach Grzebalnych  
wydanej przez Biskupa Toruńskiego)

W prawie każdym mie-
ście i większej miejscowo-
ści znajduje się cmentarz 
komunalny, na którym  
może zostać pochowany 
każdy zmarły – zarów-
no ateista, jak i osoba 
wierząca (obojętnie w 
którą z religii).  Ten typ 
cmentarzy zakładany jest 
przez gminy i jest przez 
nie zarządzany. Gmina 
Białogard jest właścicie-
lem Cmentarzy Komu-
nalnych w miejscowości 
Białogórzyno, Byszyno 
oraz Podwilcze.  Przyjmo-
wanie Interesantów oraz 
załatwienie spraw formal-
no - organizacyjnych nie-
zbędnych do pochowania 
na  cmentarzach, jak też 
innych spraw związanych 
z działalnością cmentarzy 
odbywa się w biurze Za-
rządcy, które znajduje się 
w budynku Urzędu Gmi-
ny w Białogardzie przy ul. 
Wileńskiej 8 pokój nr 6, 
czynne od poniedziałku 
do piątku od godz. 7.00 
do godz. 15.00. 

Za korzystanie z cmen-
tarzy pobierane są opłaty 
na podstawie Uchwały nr 

IX/50/2015 Rady Gminy 
Białogard  z dnia 29 maja 
2015 w sprawie ustale-
nia opłat za korzystanie z 
cmentarzy komunalnych 
w miejscowościach Biało-
górzyno, Byszyno, Podwil-
cze. 

Opłata za miejsce po-
chówku wynosi odpo-
wiednio:
•	453,60 zł za plac pod 

grób ziemny pojedynczy 
bez prawa murowania,

•	680,40 zł za plac pod 
grób ziemny podwójny 
w pionie (głębinowy) 
bez prawa murowania,

•	907,20 zł za plac pod 
grób ziemny rodzinny 
bez prawa murowania,

•	216 zł za plac pod grób 
pojedynczy ziemny dla 
dzieci do lat 6.
Opłata za miejsca pod 

grób ziemny przeznaczo-
ny na pochowanie zwłok 
oraz  za przedłużenie 
okresu jego użytkowania 
pobierana jest na okres 
20 lat. Po tym czasie bez 
wezwania administrato-
ra cmentarza należy po-
nownie  wnieść stosowne 
opłaty. W przypadku nie 

przedłużenia opłaty na 
następne 20 lat za miej-
sce pod grób kwalifikuje 
się on do likwidacji. Do-
puszcza się możliwość 
uiszczenia opłaty na 10 
lat za rezerwację miejsc 
grzebalnych oraz za utrzy-
manie grobu na następne 
lata. 

Należy także pamiętać, 
że za wykonanie prac 
ziemnych, kamieniarskich 
i budowlanych uiszcza 
się opłatę za wjazd na 
cmentarz w wysokości 
86,10 zł.  na jeden ściśle 
określony grób. W przy-
padku wykonywania prac 
jednocześnie przy  kilku 
grobach, wymagane jest 
wniesienie opłaty na każ-
dy z nich. Wszelkie prace 
budowlane i renowacyj-
ne na terenie cmentarzy 
mogą być wykonywane 
zachowaniem ogólnych 
norm obowiązujących na 
cmentarzu oraz stosowa-
nych przepisów prawa. 
Pozostały po remoncie lub  
rozbiórce gruz ze starego 
pomnika jest odpadem  i 
należy wywieźć  go z tere-
nu cmentarza. 

Miesiąc: Wyrównania:

Bieżące

Dodatki  
Mieszkaniowe
+ Energetyczne

Fundusz  
Alimentacyjny
+ Świadczenia 

Rodzinne

Świadczenie 
Wychowawcze

500 +

Zasiłki Stałe + 
Pomoc  

Finansowa

Październik 10 10 22 25 26

Listopad 9 9 22 26 27

Grudzień 7 7 18 19 20

STAWKI ZA WODĘ I ŚCIEKI W LATACH 2006 – 2018

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

WODA 4,21 5,20 6,10 6,10 6,26 11,80 14,98 15,64 15,83 15,83 15,47 13,12 13,12

ŚCIEKI 9,29 6,99 10,72 10,72 10,92 23,43 33,50 34,27 33,66 33,93 32,85 29,80 29,31

RAZEM 13,50 12,19 16,82 16,82 17,18 35,23 48,48 49,91 49,49 49,76 48,32 42,92 42,43

nieustanna walka o obniżenie stawek
W poprzednim numerze 

„Wieści z gminy Białogard” 
przedstawiliśmy Państwu 
jak wygląda sytuacja w 
Gminie Białogard dotyczą-
ca stawek za dostawę wody 
i odprowadzenie ścieków. 
Nadal czekamy na decyzję 
Wód Polskich w sprawie za-
twierdzenia bądź odmowy 
zatwierdzenia proponowa-
nych przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągowe RWiK Sp. z 
o.o. nowych taryf  dla zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzenia 
ścieków na 2018 r. 

Warto przypomnieć, że 

mieszkańcy płacą z własnej 
kieszeni: 
•	woda 8,45 zł/m3; ścieki 

9,46 zł/m3 – łącznie  17,91 
zł/m3 (a nie 42,43 zł/m3)

•	dopłata z budżetu gminy 
zaś to:

•	woda 4,67 zł/m3; ście-
ki 19,85 zł/m3 – łącznie 
24,52 zł/m3. 

Dla zobrazowania poniżej 
przedstawiamy tabelarycz-
ne zestawienie stawek za 
lata od 2006 do 2018 r. 

Jeszcze raz podkreślam, 
że działania w kierunku 
zmiany stawek na niższe 
nadal będą podejmowane.

KOnKurs rOzsTrzyGniĘTy!

W sierpniu 2018 r. 
został ogłoszony kon-
kurs pod hasłem „Nowy 
system segregacji  
w Gminie Białogard”, któ-
rego celem było rozpo-
wszechnienie wśród miesz-
kańców Gminy Białogard 
i właścicieli nieruchomo-
ści położonych na terenie 
Gminy Białogard informacji  

o nowych zasadach segre-
gacji, które to obowiązywa-
ły będą na terenie Gminy 
Białogard od stycznia 2019 
r.

W konkursie wzięło 
udział 5 sołectw.

W dniu 22 września br. 
w czasie odbywających się 
Dożynek Gminnych w Na-

sutowie ogłoszone zostały 
wyniki konkursu.
•	 I miejsce  zdobyło Sołec-

two Rarwino;
•	 II miejsce: Sołectwo Na-

sutowo;
•	 III miejsce: Sołectwo Pod-

wilcze;
•	 IV miejsce: Sołectwo Ro-

ścino i Sołectwo Lulewi-
ce.
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nAjŁAdniejszy WienieC dOŻynKOWy
Dożynki - największe w 

roku święto rolników - bę-
dące ukoronowaniem ich 
całorocznego trudu - ob-
chodzone po zakończeniu 
wszystkich najważniejszych 
prac polowych i zebraniu 
plonów, a głównie plonu 
zbóż - zachowane w Polsce 
do dzisiejszych czasów są 
dziękczynieniem za zebrane 
plony.

W czasie tegorocznych 
obchodów Gminnych Do-
żynek w Nasutowie odbył 
się konkurs na najładniej-
szy winiec dożynkowy. 
Celem tego konkursu było 
kultywowanie żywych i 
cennych aspektów życia 

mieszkańców wsi, popu-
laryzacja tradycji ludowej  
i twórczości artystycz-
nej, prezentacja bogac-
twa plonów wplecionych 
w wieniec dożynkowy. W 
konkursie udział brały So-
łectwa Lulewice oraz Klępi-
no Białogardzkie i Stowa-
rzyszenie Kobiet Wiejskich 
„Liderka”. 

Wieńce oceniane były 

pod względem zastosowa-
nych materiałów, wyglądu 
zewnętrznego oraz sposo-
bu prezentacji czyli poprzez 
ośpiewanie bądź  opowie-
dzenie historii powstania 
danego wieńca. Oceny wień-
ców dożynkowych dokonała 
Komisja Konkursowa, która  
jednogłośnie przyznała I 
miejsce dla Stowarzyszenia 
Kobiet Wiejskich „Liderka”, 
II miejsce dla Sołectwa Lu-
lewice, a III miejsce dla So-
łectwa Klępino Białogardz-
kie. Zwycięscy otrzymali 
nagrody w postaci czeków 
pieniężnych ufundowanych 
przez Bank Spółdzielczy w 
Białogardzie.  

dOŻynKi Gminne 2018 - nasutowo
„Pragnę z tego miejsca 

podziękować  za to, co go-
spodarze z pól zdołali zebrać 
pomimo różnych przeci-
wieństw, dziękujemy za de-
terminację i wytrwały trud 
nieodmiennie towarzyszący 
pracy rolnika.  Mamy świa-
domość, że pogoda i tego 
roku nie była  łaskawa, nisz-
cząca susza zaprzepaściła 
nadzieję na piękny, urodzaj-
ny plon. Tym bardziej pragnę 
z tego miejsca podziękować 
Wam i Waszym rodzinom 
za  włożony wysiłek w zbiór 
zboża, z którego ziaren po-
wstaje mąka, a z niej  CHLEB 
owoc tej pracy. To  tradycja 
nas współtworzy, niosąc 
nam i zakorzeniając w nas 
wartości, które wyznawały, 
i którymi żyły pokolenia na-
szych przodków. 

Świętujmy więc Dożynki, 
by w ten sposób wyrazić 
szacunek i wdzięczność lu-
dziom rolniczego trudu, pra-
cy wykonywanej na pożytek 
własny i innych”. 

Tymi słowami Wójt Gmi-
ny Białogard Jacek Smoliń-
ski podziękował rolnikom  
w czasie uroczystości dożyn-
kowych, jakie miały miej-
sce w dniu 22 września br.  
w miejscowości Nasutowo, 
a które odbyły się dzięki ol-
brzymiemu zaangażowaniu 
pracowników Urzędu Gmi-
ny Białogard i świetlic wiej-
skich,  pracownic Gminnej 
Biblioteki Publicznej i jej filii, 
Państwowej Straży Pożar-
nej  w Białogardzie, OSP w 
Kościernicy, w Białogórzynie 
i w Stanominie,  sołectwa 
Nasutowo oraz wielu innych 

osób i co istotne dzięki hoj-
ności sponsorów wymienio-
nych poniżej.

Za Państwa obecność, za 
obecność wszystkich osób 
zaproszonych i tych którzy 
zechcieli zaproponowaną 
przez nas formą podzięko-
wać i świętować DZIĘKUJE-
MY.

Dziękujemy księżom ce-
lebrującym mszę świętą, 
Panu Pawłowi Mielcarkowi 
wraz z Chórem Kameral-
nym Bel Canto, uczniom Ze-
społu Szkół w Stanominie, 
którzy swoją piękną „nutą” 
wraz z nauczycielem Pa-
nem Tomaszem Trybusiem 
uświetnili uroczystość, Pani 
Aleksandrze Januszewskiej 
oraz Pani Dorocie Oszkiel 
i pracownikom Stowarzy-
szenia Integracji Społecznej 
„Droga” z Karlina, Panu Pio-
trowi Kozickiemu, Pani Bo-
gusławie Bachorskiej wraz 
z zespołem „SINIAKI” z Sińc, 
Kamili Berkieta i Zuzi Lachs 
oraz wielu innym osobom, 
sympatykom  naszej Gminy,  
na których zawsze można 
liczyć. 

Lista sponsorów 
•	BANK SPÓŁDZIELCZY W 

BIAŁOGARDZIE Prezes IRE-
NEUSZ GÓRSKI

•	ARRIVA BUS Transport Pol-
ska Toruń/ Oddział Kosza-
lin

•	Polana Sp. z o.o.  Żelimu-
cha; PIOTR WIŚNIEWSKI, 
MARIUSZ SARNACKI, DA-
NIEL SARNACKI

•	Ośrodek Hodowli Pstrąga 
w Czarnowęsach MARIUSZ 
ENGLER I DARIUSZ KNIOŁA

•	Mieleńska Lokalna Gru-

pa Rybacka – KRZYSZTOF 
SZPAKIEWICZ I BOGU-
SŁAW ADAMÓW

•	ATF Sp. Z o.o. Sp.k . 
AGNIESZKA I TOMASZ 
FIUK

•	Goodvalley Agro S.A. z 
Przechlewa,  wielkie dzię-
ki dla MACIEJA OSTROW-
SKIEGO

•	Zachodniopomorska Izba 
Rolnicza w Szczecinie

•	PKS GRYFICE
•	GS Koszalin – LILLA RAWA; 

RYSZARD KLIMCZAK
•	JAN KRUSZEWSKI Zakład 

Usług Drogowo-Mostowo 
Transportowych w Redli-
nie

•	PUB WODNIK Białogard
•	Koło Łowieckie „Żerań” 

SZCZEGÓLNE PODZIE-
KOWANIA DLA PANI GE-
NOWEFY ZAWIŚLAK Z 
BUKÓWKA

•	Koło Łowieckie „Daniel”
•	Koło Łowieckie „Bielik”
•	MARIOLA GIEC Gospodar-

stwo Agro-Turystyczne 
Białogórzyno

•	MARTRANS Firma Trans-
portowo-Usługowa Mario-
la Giec, Białogórzyno

•	PAŃSTWO BAZYLIŃSCY 
Grill Bar „ U Bazyla”

•	ANDRZEJ GIRCZYS Zajazd 
Zagłoba w Przegonii 

•	Sieć sklepów KAUFLAND

KOnKurs nA nAjCieKAWsze  
sTOisKO dOŻynKOWe

Dożynki gminne to rów-
nież okazja do nagrodzenia 
wysiłków i starań uczestni-
ków pragnących pokazać i 
wyeksponować swoją pra-
cę. 

Jedyne w swoim rodza-
ju stoiska owocowo – wa-
rzywno – kwiatowe z roku 
na rok przyciągają swym 
pięknem i coraz to nowy-
mi elementami dekoracyj-
nymi. Stoiska towarzyszą 
dożynkom gminnym, a 
tradycję tę  podtrzymują 
nie tylko Sołtysi wspólnie 
z grupą mieszkańców ale  
i nasza rodzima „LIDER-
KA” czy Panie Świetli-
czanki i Bibliotekarki 
mocno zaangażowane  
w w/w przedsięwzięcie. 
Przygotowanie wystawy 

wymaga ogromnego wysił-
ku zarówno przed jak i w 
dniu święta plonów.

Jest to nie tylko okazja 
do prezentacji najdorod-
niejszych owoców ziemi ale 
również   możliwość poka-
zania ciekawych prac  ręko-

dzielniczych.
Wysiłki zostały nagro-

dzone i tak: I miejsce  za-
jęło - Sołectwo Rychówko, 
II miejsce - Kółko Rolnicze 
Łęczno, a  III miejsce - Świe-
tlice i biblioteki Gminy Bia-
łogard.  GRATULUJEMY!

Konkurs na najciekawszy film o Gminie Białogard

Wójt Gminy Białogard  
ogłosił konkurs na najcie-
kawszy film o Gminie Biało-

gard.  Rozstrzygnięcie tego 
konkursu nastąpiło w dniu 
22 września br. w trakcie 

trwania uroczystości dożyn-
kowych „Dożynki Gminne 
Nasutowo 2018”.

Pierwsze miejsce zdobył 
film pt.: „Nasza miejsco-
wość i okolice”, którego au-
torem są Patrycja Krzemiń-
ska i Filip Trela z Czarnowęs. 
I oni otrzymali główna na-
grodę PLAY STATION. Drugie 
zaś miejsce to prezentacja 
pt; „Gmina Białogard – Mój 
dom”, którego autorem jest 
Jakub Raczyński z Rogowa. 
I to on otrzymał nagrodę 
w postaci zestawu książek. 
GRATULUJEMY!

KOnKurs nA PLAKAT PrOFiLAKTyCzny  
z HAsŁem z zAKresu PrOFiLAKTyKi uzALeŻnieŃ
We wrześniu 2018 r.  

Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alko-
holowych ogłosiła konkurs, 
którego tematem było 
stworzenie plakatu profi-
laktycznego z zakresu profi-
laktyki uzależnień z hasłem 
(alkohol, papierosy, narko-
tyki, dopalacze, przemoc) 
zaś celem:
•	 propagowanie profilakty-

ki uzależnień od substan-
cji psychoaktywnych,

•	 propagowanie zdrowego 
stylu życia bez nałogów,

•	 uświadomienie szkodli-
wego wpływu używek na 
organizm człowieka,

•	 rozwijanie kreatywności 
uczestników.

Konkurs skierowany był 
do dzieci i młodzieży z 
terenu Gminy Białogard 
z podziałem na 3 grupy 
wiekowe: klasy I-III szkoły 
podstawowej, klasy IV-VIII 
szkoły podstawowej, oraz 
prace zbiorowe (świetlice, 
biblioteki). 

Rozstrzygnięcie konkur-
su nastąpiło podczas uro-
czystości dożynkowych 22 
września w miejscowości 
Nasutowo, gdzie komisja 
konkursowa wyłoniła laure-
atów w każdej z ww grup:
Grupa I 
•	I miejsce Oliwia Stefanow-

ska;
•	II miejsce Leonard Dudkie-

wicz;

•	II miejsce Nikola Łączkow-
ska;

•	III miejsce Antonina Mac-
kiewicz.

Grupa II
•	I miejsce  Karol Stefanow-

ski;
•	II miejsce Wojciech Kęp-

ski;
•	II miejsce Amelia Dziubiń-

ska.
Grupa III
•	I miejsce Świetlica Lule-

wice;
•	II miejsce Rarwino.
Wszyscy laureaci otrzymali 
nagrody rzeczowe sfinan-
sowane ze środków Gmin-
nej Komisji Rozwiązywa- 
nia Problemów Alkoholo-
wych.
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DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO  
NA DRODZE – NOSIMY ODBLASKI

W Szkole Podstawowej 
w Stanominie zadbaliśmy 
o bezpieczeństwo dzieci na 
drogach dołączając się do 
ogólnopolskiej akcji edu-
kacyjnej PZU „Odblaski”. 
W ramach akcji uczniowie 
z klas I-III uczestniczyli 

w zajęciach profilaktycz-
nych przeprowadzonych 
przez pedagoga szkolnego. 
Celem zajęć było uświa-
domienie uczniom, jak 
ważne dla ich bezpieczeń-
stwa na drodze jest no-
szenie odblasków. Każde 

dziecko otrzymało odblask  
z Niestraszkiem, który łą-
czy bezpieczeństwo w ru-
chu drogowym z bajkowym 
światem do którego dzieci 
tak chętnie się przenoszą.

 Marzena Potaczek  
– pedagog szkolny

SzKOŁy

nA PLenerze rzeŹBiArsKim  
W sTAnOminie

Korzystając z zaprosze-
nia Wójta Gminy Białogard 
– Pana Jacka Smolińskiego 
uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Stanominie od-
wiedzili w dniu 21 września 
2018 r.   plener rzeźbiarski. 
Obserwowali, jak powstają 
rzeźby. Otrzymali również 
zadanie polegające na od-
gadnięciu - jakie ginące 
zawody przedstawiają wy-
rzeźbione postacie? Mieli 
też okazję porozmawiać o 
sztuce. Zajęcia tego typu są 
elementem programu we-
wnątrzszkolnego systemu 
doradztwa zawodowego, 
który obowiązuje w szkole 
od tego roku szkolnego.

Viii ŚWiATOWy dzieŃ TABLiCzKi  
mnOŻeniA

W dniu 28 września 
2018r. w Szkole Podstawo-
wej w Kościernicy obcho-
dzony był VIII Światowy 
Dzień Tabliczki Mnożenia. 
Cała szkoła zamieniła się w 
jedną wielką tabliczkę mno-

żenia. W szatniach, klasach, 
toaletach i na korytarzach z 
każdego punktu „zerkały na 
uczniów, rodziców, nauczy-
cieli i pracowników „tablicz-
kowe przykłady”. W trakcie 
obchodów uczniowie zosta-

li poddani tabliczkowemu 
egzaminowi, który na celu 
miał wyłonienie Szkolnego 
Eksperta Tabliczki Mnoże-
nia. 

Do I etapu przystąpili 
wszyscy uczniowie z kl. III 
- VIII. Polegał on na rozwią-
zaniu, w jak najkrótszym 
czasie i bezbłędnie pięciu 
przykładów tabliczkowych. 
Etap ten pozwolił wyłonić 
Klasowych Ekspertów TM, 
którzy awansowali do etapu 
II. Ten etap był już odrobinę 
trudniejszy, przed uczest-
nikami stanęły łamigłówki 
matematyczne. Do II eta-
pu przystąpiło 21 uczniów, 
spośród których wyłonio-
nych zostało sześciu Szkol-
nych Ekspertów TM. Zostali 
nimi: Hanna Kaczmarek, 
Maciej Czerwiński, Patryk 
Lewandowski, Oliwier Lan-
gner, Borys Kupis, Dominika 
Langner.

Serdecznie gratulujemy!!!  

ŚWIĘTO W PRZEDSZKOLU – CZYLI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANOMINIE
20 września 2018 r. 

wszystkie dzieci z oddzia-
łów przedszkolnych przy 
Szkole Podstawowej w 
Stanominie wzięły aktyw-
ny udział w obchodach 
Ogólnopolskiego Dnia 
Przedszkolaka. Dzieci z 
obu grup przedszkolnych: 
przygotowały plakaty, 
własnoręcznie dekorowa-

ły Ordery Przedszkolaka, 
uczestniczyły w tańcach 
grupowych oraz w parach 
i tańcu z balonem. Rodzice 
przedszkolaków przygo-
towali słodki poczęstunek 
oraz drobne upominki.  

W dzisiejsze święto 
włączył się także dyrek-
tor szkoły – Pan Krzysz-
tof Skrzycki, który złożył 

przedszkolakom życzenia. 
Dzieci otrzymały także ży-
czenia od rodziców i na-
uczycieli. Na koniec dnia 
dzieci ze starszej grupy 
przedszkolnej dostały za-
czarowany balonik, który 
spełnia życzenia. Baloniki 
zostały puszczone w górę, 
aby spełniły wszystkie 
dziecięce marzenia. 

Dziękujemy bardzo ro-
dzicom za włączenie się 
w obchody święta przed-
szkolaków.

WYCHOWAWCY GRUP 
PRZEDSZKOLNYCH:
IWONA MADEJSKA- 

-ZALEWSKA
MAŁGORZATA  

SZYPERSKA 

OBCHOdy 100-LeCiA OdzysKAniA  
Przez POLsKĘ niePOdLeGŁOŚCi  

W szKOLe POdsTAWOWej W sTAnOminie

W związku z przypadają-
cą w tym roku setną roczni-
cą odzyskania przez Polskę 
niepodległości uczniowie 
Szkoły Podstawowej w 
Stanominie przystąpili do 
realizacji projektu edu-
kacyjno-wychowawczego 
związanego z tym ważnym 
wydarzeniem historycznym. 
Pierwszym jego elementem 
było włączenie się w akcję 
organizowaną przez In-
stytut Pamięci Narodowej 
„Mój pierwszy zeszyt”. 

Każdemu pierwszo-
klasiście dyrektor szkoły 
- Krzysztof Skrzycki wrę- 
czył symboliczny ołówek 
oraz zeszyt z wizerunkiem 
Józefa Piłsudskiego uważa-
nego za ojca niepodległo-
ści.
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TABLiCe inTerAKTyWne  
W szKOLe POdsTAWOWej W sTAnOminie

W ramach Programu „Ak-
tywna Tablica” do szkoły 
zostały zakupione 2 nowe 
tablice interaktywne, które 
wzbogacą proces naucza-
nia. Udział szkoły w pro-
gramie możliwy był dzięki 
dofinansowaniu otrzyma-
nym z organu prowadzące- 
go szkołę – Gminy Biało-
gard.

ROZPOCZĘCIE  
ROKU SZKOLNEGO

W dniu 3 września w 
Szkole Podstawowej im. 
ppor. Ryszarda Kuleszy w 
Kościernicy, jak we wszyst-
kich polskich szkołach za-
brzmiał pierwszy po waka-
cjach dzwonek.

Dyrektor szkoły, Agniesz-
ka Zasztowt, serdecznie 
powitała uczniów, rodziców, 
nauczycieli i pracowników 
szkoły. W apelu inaugu-
rującym rok szkolny wziął 
udział Wójt Gminy Biało-
gard, Pan Jacek Smoliński, 
życząc wszystkim uczniom 
wysokich wyników w nauce, 
rodzicom zadowolenia z 
własnych pociech, a nauczy-
cielom zadowolenia z pracy. 

Pani Dyrektor zauważy-
ła, że jeszcze tak niedaw-
no staliśmy w tym samym 
miejscu, aby podziękować 
i życzyć sobie udanego wy-
poczynku. Teraz wróciliśmy 
po dwumiesięcznej prze-
rwie, opaleni, z uśmiecha-
mi na twarzach, ale przede 
wszystkim wypoczęci i go-
towi do dalszej pracy.

Szczególnie serdecznie 
przywitała uczniów klasy I, 
którzy rozpoczynają wspa-
niałą przygodę edukacyjną, 
życząc im aby szybko po-
czuli się w tej szkole dobrze 
i bezpiecznie i aby starsi ko-
ledzy otoczyli ich przyjaźnią 
i opieką.

Uczniom uświadomiła, 
że przed Nimi rok wytę-
żonej pracy, wielu zadań i 
obowiązków, ale i z pewno-
ścią możliwości odnoszenia 
sukcesów i pokonywania 
trudności. Jaki będzie ten 
nowy rok, w największej 
mierze zależy od samych 
uczniów, od Ich postaw, 
motywacji do pracy i podej-
ścia do obowiązku, jakim 
jest szkoła. Zaznaczyła, że 
już teraz pracują na swoją 
przyszłość, a nauczyciele 
starają się Ich wspierać w 
tym zadaniu i pokazywać 
odpowiednią drogę. 

Pani Dyrektor chciała-
by, aby priorytetowym za-
daniem dla uczniów było 
osiąganie jak najwyższych 

wyników w nauce, zarów-
no z poszczególnych przed-
miotów, jak i na egzaminie 
ósmoklasisty, osiąganie suk- 
cesów w konkursach, godne 
reprezentowanie szkoły w 
każdym miejscu i każdej sy-
tuacji oraz rozwijanie zain-
teresowań i zdolności, któ-
re przecież każdy posiada. 
Przypomniała, że muszą pa-
miętać, że uczniami są nie 
tylko w szkole, ale także kie-
dy przebywają na boisku, na 
wycieczce, podczas zabawy 
i wszędzie obowiązują takie 
same zasady zachowania.

Na koniec życzyła wszyst-
kim uczniom, aby czas spę-
dzany w szkole był radosny, 
ale i pracowity, bo wtedy 
osiągniecie dużo sukcesów. 
Nauczycielom życzyła jak 
najmniej kłopotów, pro- 
blemów z uczniami, zdrowia 
i wielu powodów do satys-
fakcji. Rodzicom zaś zado-
wolenia ze swoich dzieci, 
dobrej współpracy ze szkołą, 
z nauczycielami, wychowaw-
cami oraz dyrekcją.

„BOHATerOn – WŁĄCz HisTOriĘ!”
Akcja „BohaterON – Włącz 

historię!” to  ogólnopolska 
kampania o tematyce histo-
rycznej mająca na celu upa-
miętnienie i  uhonorowanie 
uczestników powstania 
warszawskiego poprzez wy-
syłanie im kartek. W dwóch 
poprzednich edycjach po-
wstańcy otrzymali ponad 
200 tysięcy kartek i  listów. 
W  tym roku również nasi 
uczniowie włączyli się w tę 
akcję. Pod kierunkiem na-

uczycieli języka polskiego 
i wychowawców pisali ży-
czenia i podziękowania  dla 
powstańców. Dzięki zaan-

gażowaniu uczniów Szko-
ły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Rogowie  po-
wstało aż 114 takich kartek. 

PierWszy zeszyT dLA uCzniÓW i KLAsy szKOŁy POdsTAWOWej 
IM. JANA BRZECHWY W ROGOWIE

Dnia 13 września 2018r 
uczniowie klasy pierwszej 
otrzymali swój pierwszy 
zeszyt w ramach projektu 
edukacyjnego z Instytutu 
Pamięci Narodowej z wi-
zerunkiem Ojców Niepod-
ległości w nawiązaniu do 
100-lecia odzyskania Nie-
podległości. Uczniowie są 
bardzo wdzięczni i zadowo-
leni z otrzymanych zeszytów.

Wychowawca Joanna Chajmik

WyBOry sAmOrzĄdu uCzniOWsKieGO
W dniu 3 października 

2018r. Szkoła Podstawowa 
w Kościernicy zamieniła się  
w lokal wyborczy. Odby-
ły się wybory Samorządu 
Uczniowskiego.

Kandydaci na Przewodni-
czącego SU, przekonywali 
swoich wyborców w kam-
paniach wyborczych przez 

ostatnie dwa tygodnie, aż 
przyszedł ten ważny dzień 
wyborów, które odbyły się 
na wzór wyborów państwo-
wych. 

Była komisja, byli mę-
żowie zaufania, były kar-
ty do głosowania i wy-
bory demokratyczne. 
Uprawnionymi do gło-

sowania byli uczniowie 
kl. I-VIII oraz nauczyciele. 
Zaraz po zamknięciu „lokalu 
wyborczego” nastąpiło obli-
czenie frekwencji, zliczenie 
wyników głosowania, spo-
rządzenie protokołu. Wyniki 
głosowania uczniów ogłosi-
ła Pani Dyrektor Agnieszka 
Zasztowt.

GrA TerenOWA dLA KLAs i-Viii   
szKOŁy POdsTAWOWej 

IM. JANA BRZECHWY W ROGOWIE Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA  
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

21 września 2018r. 
uczniowie klas I – VIII ko-
rzystając z dobrej pogody 
wzięli udział w grze tereno-
wej pod nazwą Patrolowy 
Bieg Niepodległościowy. 
Organizatorem tej gry była 
pani Grażyna Wołkowska.

O godzinie 7.45 wszyscy 
uczestnicy zabawy stawili 
się na miejsce zbiórki, gdzie 
zostali zapoznani z zasada-
mi tej gry. Następnie zosta-
li podzieleni na sześć grup 
patrolowych (biali, czerwoni, 
żółci, zieloni, niebiescy, fio-
letowi) tak, aby do każdego 
patrolu należeli uczniowie 
z różnych klas. Każdy patrol 
otrzymał wstążeczki ze swo-
im kolorem, które zostały za-
wiązane na rękach. Dowód-
cą każdego patrolu został 
najstarszy uczeń. Następnie 
dowódcy patroli otrzymali 
od pani Grażyny Wołkow-
skiej karty patrolowe, mapy 
terenu wokół szkoły oraz 
plany parteru dolnego i gór-

nego z zaznaczonymi miej-
scami zadań patrolowych.

Patrole miały do wykona-
nia dziesięć różnorodnych 
zadań. Musieli wykazać się 
dobrą znajomością hymnu 
polskiego, celnością w rzu-
cie woreczkiem do wiadra 
lub piłką do kosza, a nawet 
zdolnościami plastycznymi 
podczas tworzenia koty-
lionu czy układania napisu 
„11 listopada” z szyszek i 
patyków. Zadaniem patroli 
było również zaśpiewanie 
pieśni patriotycznej innej 
niż hymn, rozwiązanie krzy-
żówki historycznej, ułoże-
nie puzzli z mapą Polski po 
odzyskaniu niepodległości 
w 1918 r., a także przenie-
sienie rannego z punktu A 
do punktu B. Każdy patrol 
miał policzyć: ile jest obec-
nie rosnących, koło placu 
zabaw, dębów, ile jest pni 
po ściętych drzewach i ile 
było wszystkich dębów. 
Nie było to jedyne zadanie 

matematyczne. Uczniowie 
za pomocą szyfru ułamko-
wego musieli zaszyfrować 
„JESTEM POLAKIEM”.

Wszystkie patrole świet-
nie poradziły sobie z za-
daniami patrolowymi. Na 
szczególne wyróżnienie za-
sługują uczniowie klasy VIII i 
VII, którzy wspaniale spisali 
się jako dowódcy patroli!

Na zakończenie impre-
zy na uczestników czekała 
kiełbaska z grilla i chlebek. 
Uwieńczeniem wszystkich 
zmagań było podsumo-
wanie Patrolowego Biegu 
Niepodległościowego i wrę-
czenie nagród. Patrolowy 
Bieg Niepodległościowy był 
świetną okazją do pozna-
wania nowych pojęć, nauki 
pracy w zespole, odpowie-
dzialności, rozwoju orien-
tacji w terenie, a nawet 
umiejętności liczenia. Przy 
takiej zabawie czas płynie 
szybciej.

Grażyna Wołkowska

POdziĘKOWAnie dLA PAnA  
TOmAszA TryBusiA OrAz uCzniÓW szKOŁy 

POdsTAWOWej W sTAnOminie
Dyrektor Szkoły Pod-

stawowej w Stanominie – 
Krzysztof Skrzycki przekazał 
podziękowanie od Wójta 

Gminy Białogard – Pana 
Jacka Smolińskiego dla 
uczniowskiego Chóru oraz 
ich opiekuna Pana Tomasza 

Trybusia za uświetnienie 
obchodów tegorocznego 
Święta Plonów „Dożynki 
Gminne – Nasutowo 2018”.
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zajęcia sportowe z elementami zapasów  
w szkole Podstawowej w stanominie

Zgodnie z zainteresowa-
niami uczniów z inicjaty-
wy dyrektora szkoły Pana 
Krzysztofa Skrzyckiego 
w szkole będą odbywa-
ły się zajęcia sportowe  
z elementami zapa-
sów.  Zajęcia przeznaczone 
są dla dzieci (dziewcząt  
i chłopców) od 7 roku ży-
cia, i będą prowadzone 
dwa razy w tygodniu przez 
trenera Klubu AKS Biało-
gard.  Uczniowie mieli już 
okazję zobaczyć umiejętno-
ści młodych zapaśników, a 
nawet spróbować wykonać 
niektóre ćwiczenia.

inauguracja  roku szkolnego 2018/2019  
w szkole Podstawowej w stanominie

3 września Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Stanominie - 
Krzysztof Skrzycki uroczyście 
ogłosił rozpoczęcie nowego 
roku szkolnego 2018/2019. 
Gorąco powitał uczniów, ro-
dziców i pracowników szkoły 
oraz złożył z tej okazji życze-
nia:

„Życzę wszystkim uczniom, 
aby czas spędzany w szkole 
był radosny, ale i pracowity, 
bo wtedy osiągniecie dużo 
sukcesów. Nauczycielom i 
pracownikom szkoły życzę 
jak najmniej kłopotów, pro-
blemów z uczniami, zdrowia 
i wielu powodów do satys-
fakcji. Rodzicom zaś zado-
wolenia ze swoich dzieci, 
dobrej współpracy ze szkołą, 
nauczycielami i wychowaw-
cami”. W uroczystości rozpo-
częcia roku szkolnego uczest-
niczył Wójt Gminy Białogard 
Pan Jacek Smoliński, który 
również z tej okazji złożył 
życzenia uczniom, pracowni-
kom szkoły oraz rodzicom.

 „nArOdOWe CzyTAnie – 2018”  
- GMINNA BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA W STANOMINIE
To już siódma edycja ak-

cji Narodowe Czytanie. Za-
inaugurowana przez Parę 
Prezydencką tegoroczna 
odsłona Narodowego Czy-
tania odbywa się w roku 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

26 września 2018 frag-
menty „Przedwiośnia” St. 
Żeromskiego oraz wybrane 
teksty z „Antologii Niepod-
ległości” w dobranej scene-
rii czytali publicznie ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w 
Stanominie, nauczyciele i 
bibliotekarze Gminy Biało-
gard. 

By ośmielić uczniów „na 
pierwszą linię frontu” wy-
słaliśmy:
•	Panią Alicję Kubiś – Sekre-

tarza Gminy Białogard, 
•	Panią Ewę Juszczyk-Lachs 

– Dyrektora Gminnej Bi-
blioteki Publicznej, 

•	Pana Krzysztofa Skrzyc-

kiego – Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Stanomi-
nie.  

Obejrzeliśmy również 
fragmenty filmu w reżyse-
rii Filipa Bajona. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali za-
kładki do książek z piecząt-
ką Narodowe Czytanie i na-
zwą biblioteki, wykonane 
na zajęciach w bibliotece.

Dziękujemy  uczestnikom 
za udział i wspaniałą at-
mosferę.

Barbara Kacprowska 
Elżbieta Kussowska

xxxxxxxxxxxxxxx

„drzewko niepodległości” 
dla niepodległej

8 października 2018 r. 
uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy 
w Rogowie uczestniczyli w 
symbolicznym zasadzeniu 
„Drzewka Niepodległości” 
na terenie administracyj-
nym szkoły. Cała akcja o 
wymiarze patriotycznym 
związana była z obchoda-
mi 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości 
w 1918 r. Pomysłodawcą i 
koordynatorem przedsię-
wzięcia, które swoim zasię-
giem objęło wszystkie szko-
ły w Gminie Białogard, był 
nauczyciel historii Tomasz 
Bohdziewicz. Patronat nad 

akcją objęły Lasy Państwo-
we Nadleśnictwo Białogard, 
które dostarczyły sadzonki 
drzew. 

Uroczystego zasadze-
nia jarzębu pospolitego w 
obecności Dyrektor Szkoły 
Elżbiety Trzcińskiej, pra-
cownika nadleśnictwa 
– Katarzyny Stypuły oraz 
reprezentacji uczniów z sa-
morządów klasowych doko-
nał Wójt Gminy Białogard 
Jacek Smoliński. 

Tomasz Bohdziewicz
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zmiany w systemie gospodarowania 
odpadami komunalnymi od 1.01.2019 r.

W związku z konieczno-
ścią dostosowania aktów 
prawa miejscowego do 
Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z 29 grudnia 
2016 r. w sprawie szcze-
gółowego sposobu zbie-
rania wybranych frakcji 
odpadów (Dz. U. 2017.19 
z 04.01.2017 r.) oraz do 
uchwały Sejmiku Woje-
wództwa Zachodniopo-
morskiego z 27.12.2016 
r. w sprawie uchwalenia 
aktualizacji Planu Go-
spodarki Odpadami dla 
Województwa Zachod-
niopomorskiego na lata 
2016-2022 z uwzględnie-
niem perspektywy na lata 
2023-2028, Rada Gminy 
Białogard w dniu 31 stycz-
nia 2018 r. podjęła uchwa-
łę Nr XLVII/286/2018 
w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy 
Białogard oraz uchwałę Nr 
XLVII/287/2018 w sprawie 
określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie 
odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospo-
darowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nierucho-
mości opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komu-
nalnymi.

W związku z powyższym 
w 2019 r. będą obowiązy-
wały następujące zasady 
zbierania wybranych frakcji 
odpadów komunalnych:

- odpady metali, w tym 

odpady opakowaniowe z 
metali, odpady tworzyw 
sztucznych, w tym odpady 
opakowaniowe tworzyw 
sztucznych, oraz odpady 
opakowaniowe wielomate-
riałowe, będą gromadzone 
w pojemniku lub worku żół-
tym, oznaczonym napisem 
„Metale i tworzywa sztucz-
ne”;

- odpady ze szkła, w tym 
odpady opakowaniowe ze 
szkła, będą gromadzone w 
pojemniku lub worku zielo-
nym oznaczonym napisem 
„Szkło”;

- odpady z papieru, w tym 
tektury, odpady opakowa-
niowe z papieru i odpady 
opakowaniowe z tektury, 
będą gromadzone w pojem-
niku lub worku niebieskim, 
oznaczonym napisem „Pa-
pier”;

- odpady ulegające bio-
degradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpa-
dów – będą gromadzone w 
pojemniku lub worku brą-
zowym, oznaczonym napi-
sem „Bio”.

Tekstylia, które dotych-
czas były zbierane w po-
jemniku lub worku żółtym, 
będą odbierane 2 razy w 
roku podczas odbioru od-
padów wielkogabaryto-
wych i zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicz-
nego, ponadto mieszkańcy 
będą mieli możliwość prze-
kazania wszystkich frakcji 
odpadów zbieranych selek-
tywnie do PSZOK.

Istotną zmianą w Regula-
minie utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gmi-
ny Białogard jest koniecz-
ność gromadzenia w osob-
nym, niebieskim pojemniku 
lub worku, oznaczonym na-
pisem „Papier”, odpadów 
z papieru, w tym tektury, 
odpadów opakowaniowych 
z papieru i odpadów opa-
kowaniowych z tektury. Ta 
frakcja będzie odbierana z 
częstotliwością raz na dwa 
miesiące z obszarów zabu-
dowy zagrodowej i jednoro-
dzinnej oraz stosownie do 
potrzeb jednak nie rzadziej 
niż jeden raz na dwa mie-
siące z obszarów zabudowy 
wielorodzinnej.

Pozostałe uregulowania, 
dotyczące systemu go-
spodarowania odpadami 
komunalnymi na terenie 
Gminy Białogard nie zostały 
zmienione.

W sierpniu 2018 r. został 
ogłoszony konkurs pod ha-
słem „Nowy system segre-
gacji w Gminie Białogard”, 
którego celem było rozpo-
wszechnienie wśród Miesz-
kańców Gminy Białogard i 
właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gmi-
ny Białogard informacji o 
nowych zasadach segrega-
cji, które od stycznia 2019 
r. będą obowiązywały na 
terenie Gminy Białogard. W 
konkursie wzięło udział 5 
sołectw. I miejsce zajęło so-
łectwo Rarwino, II miejsce 
zajęło sołectwo Nasutowo, 
III miejsce zajęło sołectwo 
Podwilcze, IV miejsce zajęły 
sołectwa: Rościno, Lulewi-
ce.

Zbieramy makulaturę 
- Ratujemy lasy

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Białogard, w związ-
ku z obowiązkiem osiągnię-
cia przez Gminę Białogard 
w 2019 r. znacznie wyższe-
go niż w latach ubiegłych,  
określonego przez Ministra 
Środowiska poziomu recy-
klingu, przygotowania do 
ponownego użycia papieru, 
metali, tworzyw sztucznych 
i szkła, przypominam o ko-
nieczności przekazywania 
do odbioru wszystkich od-
padów komunalnych. 

Nieosiągnięcie określone-

go przepisami prawa pozio-
mu oznacza dla Gminy wy-
sokie kary finansowe, które 
zostaną pokryte ze środków 
z opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,  
wnoszonych przez Miesz-
kańców.

Pamiętajmy: duża ilość 
odpadów segregowanych 
= osiągnięcie wymaganego 
poziomu!

Przypominam o możliwo-
ści pozbycia się selektywnie 
gromadzonych odpadów 
komunalnych 

w Punkcie Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komu-
nalnych, ul. Ustronie Miej-
skie 1 w Białogardzie - Za-
kład Wywozu Nieczystości 
„Ład-San”. 

 Przypominam również o 
trwającym konkursie „ZBIE-
RAMY MAKULATURĘ - RA-
TUJEMY DRZEWA”, którego 
szczegóły zamieszczone 
są na stronie internetowej 
Gminy Białogard (www.
gmina-bialogard.pl).

Wójt Gminy Białogard 
Jacek Smoliński

TOWaRZYSKI TURNIEJ  
BOWLINGOWY

W dniu 29 sierpnia 2018 
roku na pożegnanie wa-
kacji, w hali Homanit w 
Karlinie, pomiędzy Sołec-
twem Rościno a Sołec-
twem Lulewice, odbył się 
towarzyski turniej bow-
lingowy. Wszyscy uczest-
nicy bawili się wspaniale, 
niektórzy po raz pierwszy 
próbowali swoich sił  
w kręglach, zabawa była 
przednia.

Anna Suszyńska

europejski Tydzień sportu – eTs 
w szkole Podstawowej im. jana Brzechwy w rogowi

Europejski Tydzień Spor-
tu jest inicjatywą Komisji 
Europejskiej, mającą pro-
mować sport i aktywność 
fizyczną w całej Europie. 
Jest to cykliczna impreza, 
która inspiruje do wszelkie-
go rodzaju twórczych, spor-
towych działań. Powstała 
z myślą o wszystkich, bez 
względu na wiek i poziom 
sprawności. 

Tegoroczny tydzień, tj. od 
23 do 30 września - to już 
czwarta edycja. W tym roku 
do tej ogólnoeuropejskiej 
akcji postanowiła dołączyć 
również nasza „mała wiej-
ska szkółka” - wszakże Ro-
gowo leży także w Europie. 
Obchody zainaugurowali-
śmy apelem oraz zawieszo-
nym w holu głównym du-
żym hasłem informującym 
o przystąpieniu do ETS.

W ramach tego przedsię-
wzięcia zorganizowaliśmy:

- rozgrywki w piłkę nożną 
chłopców,

- rozgrywki w „piłkarzyki” 
w parach mieszanych,

- zawody w biegu na 400 

m dziewcząt i chłopców,
- zawody w biegu na 800 

m dziewcząt i chłopców,
- zabawy i wyścigi w rzę-

dach, gdzie w drużynach 
integracyjnych - uczniowie 
klas starszych - kierowali 
i opiekowali się uczniami 
klas młodszych, 

-  przerwy międzylekcyj-
ne „na sportowo”, podczas 
których uczniowie pod 
opieką nauczycieli mogli 
wykazać się inwencją twór-
czą, sami organizując zaba-
wy, gry i rozgrywki,

- w ostatnim dniu ETS, 
żeby podkreślić, że Polska 
należy do Europy i żeby 
uczcić 100-lecie jej wolno-
ści, odbył się Niepodległo-

ściowy Bieg Sztafetowy, w 
którym wzięło udział 100 
uczniów. 

Ta ogólnoeuropejska 
kampania była realizo-
wana pod hasłem: # Be-
Active (Bądź aktywny), 
co wybrzmiało w gazetce 
ściennej, jako działania 
promujące ETS.

Poprzez zgłoszenie tych- 
że wydarzeń na stronę Mi-
nisterstwa Sportu i Tury-
styki, nasza impreza stała 
się częścią Europejskiego 
Projektu. Jesteśmy dum-
ni i mamy nadzieję, że 
takimi działaniami udo-
wodniliśmy, że jesteśmy 
pełnoprawnymi Europej- 
czykami!!!
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uwaga mieszkańcy Gminy Białogard
Uprzejmie informuję, że 

w październiku 2018 r., w 
terminach określonych w 
niżej zamieszczonym har-
monogramie, odbierane 
będą odpady wielkogaba-
rytowe oraz zużyty sprzęt 
elektryczny i elektronicz-
ny. Ww. odpady należy wy-
stawić przed wejściem na 
posesję (oddzielnie opony, 
oddzielnie zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, 
oddzielnie odpady wielko-

gabarytowe) w widocznym 
miejscu i w sposób umoż-
liwiający swobodny dojazd 
samochodem ciężarowym 
bezpośrednio do miejsca 
ich złożenia. Warunkiem 
odbioru jest prawidłowe 
przygotowanie odpadów i 
zgłoszenie potrzeby odbio-
ru do 8 października 2018 
r. – osobiście w Urzędzie 
Gminy Białogard (pokój nr 
7) lub telefonicznie (tel. 94 
311 01 93).

Odpady wielkogabarytowe 
to np.: meble, dywany, okna, 
opony do samochodów oso-
bowych (do 4 szt.), opakowa-
nia styropianowe po sprzę-
cie, duże zabawki itp.
Zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny to np.: pralki, 
lodówki, kuchenki, telewi-
zory, komputery, drukarki, 
zabawki elektryczne, za-
bawki elektroniczne itp.

Wójt Gminy Białogard
Jacek Smoliński

GOdziny dOWOzu mieszKAŃCÓW  
Gminy BiAŁOGArd dO LOKALi WyBOrCzyCH
Wskazane godziny uzależnione są od liczby osób  

i są godzinami orientacyjnymi

Mieszkańcy chętni do skorzystania z transportu gminnego odbierani będą z przystan-
ków  i odwożeni na przystanki w danych miejscowościach.

Mieszkańcy  
z miejscowości Godziny dowozu/odwozu Lokal wyborczy

Rościno
Trzebiele

Od 10.00 do 11.00  
oraz od 14.00 do 15.00 Świetlica Wiejska 

Redlino 7Lulewiczki
Lulewice
Żelimucha

Od 12.00 do 13.30  
oraz 15.30 do 17.00

Moczyłki
Klępino Białogardzkie
Żytelkowo
Dargikowo

Od 10.00 do 11.30  
oraz 14.30 do 16.00 Gimnazjum  

w Pomianowie, 
Pomianowo 6Zaspy Małe

Buczek
Żeleźno

Od 12.00 do 14.00  
oraz 16.15 do 17.30

Czarnowęsy
Nawino
Gruszewo
Łęczno
Łęczenko
Łęczynko
Żabiniec
Dębczyno

Od 10.00 do 12.00  
oraz 15.00 do 16.30

Szkoła Podstawowa  
w Rogowie,
 Rogowo 63

Góry
Rzyszczewo
Wygoda
Przegonia
Byszyno

Od 12.30 do 14.00   
oraz 16.45 do 17.45

Zagórze
Nasutowo
Kamosowo

Od 10.00 do 11.30  
oraz 14.45 do 16.00

Szkoła Podstawowa  
w Stanominie, 
Stanomino 30 

Rarwino
Podwilcze
Rychowo
Rychówko
Sińce
Laski

Od 12.00 do 14.00  
oraz 16.15 do 17.45

Pustkowo
Nosówko
Stajkowo
Białogórzynko
Białogórzyno
Wronie Gniazdo

Od 10.00 do 12.00  
oraz 14.15 do 16.30

Szkoła Podstawowa  
w Kościernicy, 
Kościernica 28Pękanino

Pękaninko
Pustkówko
Strzelec
Leśniki

Od 12.15 do 13.45  
oraz 16.45 do 17.30

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabaryto-
wych oraz zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego od właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Białogard 

II półrocze, 2018 r.

Data  
odbioru 15.10.2018 r. 16.10.2018 r. 17.10.2018r. 18.10.2018 r. 19.10.2018 r.

miej-
scowo-
ści

Rarwino
Podwilcze
Rychowo
Rychówko
Sińce
Laski
Nawino
Gruszewo
Czarnowęsy
Łęczno

Stanomino
Zagórze
Nasutowo
Kamosowo
Żabiniec
Łęczenko
Łęczynko
Dębczyno
Rogowo

Góry
Liskowo
Rzyszczewo
Wygoda
Byszyno
Przegonia
Moczyłki
Tarpnowo
Dargikowo
Klępino B.
Żytelkowo

Rościno
Redlino
Trzebiele
Żelimucha
Lulewiczki
Lulewice
Leśniki
Ząbki
Strzelec
Kościernica
Pękanino
Pękaninko

Zaspy Małe
Buczek
Pomianowo
Żeleźno
Białogórzyno
Białogórzynko
Stajkowo
Wronie  
Gniazdo
Nosówko
Pustkowo
Pustkówko

Potrzebę odbioru odpadów należy zgłaszać do 8 października 2018 r. w Urzędzie Gminy 
Białogard, pokój nr 7 lub telefonicznie  – nr  tel. 94 311 01 93. 

Odpady będą odbierane od godziny 7:00

O B W I E S Z C Z E N I E  
Wójta Gminy Białogard 

z dnia 18 września 2018 roku 
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Białogard podaje do 
wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz 
możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: 

 

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 Lulewice, Lulewiczki, Żelimucha, Redlino, Rościno, Trzebiele 

Świetlica Wiejska w Redlinie, Redlino 7, 78-200 Białogard 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

2 
Klępino Białogardzkie, Moczyłki, Żytelkowo, Dargikowo, Pomianowo, 

Buczek, Zaspy Małe, Żeleźno 

Gimnazjum im. Ignacego Krasickiego w Pomianowie, Pomianowo 6, 

78-200 Białogard 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

3 

Gruszewo, Łęczno, Łęczenko, Łęczynko, Żabiniec, Czarnowęsy, 

Nawino, Tarpnowo, Dębczyno, Rogowo, Byszyno, Góry, Liskowo, 

Przegonia, Wygoda, Rzyszczewo 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rogowie, Rogowo 63,  

78-200 Białogard 

4 
Kamosowo, Nasutowo, Zagórze, Podwilcze, Rarwino, Rychowo, 

Stanomino, Laski, Rychówko, Sińce 

Szkoła Podstawowa w Stanominie, Stanomino 30,  

78-217 Stanomino 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

5 

Białogórzynko, Białogórzyno, Nosówko, Stajkowo, Wronie Gniazdo, 

Kościernica, Leśniki, Pękanino, Pękaninko, Pustkowo, Pustkówko, 

Strzelec, Ząbki 

Szkoła Podstawowa im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Kościernicy, 

Kościernica 28, 78-200 Białogard 

 
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu 
rentowego o:  
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy;  
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;  
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;  
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Koszalinie II najpóźniej do dnia 8 października 2018 r. 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w 
tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Białogard najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100. 
 
 

Wójt Gminy Białogard 
 

Jacek Wojciech Smoliński 
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 Turniej piłki nożnej
15 września na boisku w 

Redlinie odbył się turniej 
piłki nożnej. Gospodarzy 
reprezentowali mieszkańcy 
Redlina, a gościnnie wy-
stąpili zawodnicy z terenu 
Gminy Białogard wraz z 
Wójtem Jackiem Smoliń-
skim jako gościem.  Roze-
grano kilka partnerskich 
meczy. Kto wygrał, a czy to 
ważne? Ważne, że zabawa 
była przednia!

druŻynOWe zAWOdy sTrzeLeCKie  
W TrÓjBOju sPOrTOWym

W dniu 15 września br. na 
strzelnicy sportowej w Sta-
nominie odbyły się zawody 
strzeleckie w trójboju spor-
towym.

W zawodach wzięło 
udział 13 zespołów trzyoso-
bowych w trójboju drużyno-
wym oraz osoby startujące 
indywidualnie w dwuboju 
strzeleckim z terenu gminy 
Białogard.

Zawody prowadzono w 
klasyfikacji drużynowej i 
indywidualnej. Klasyfikacja 
drużynowa to trójbój strze-
lecki tj. (strzelanie dokład-
ne, rzut granatem, pojedy-

nek strzelecki). Prowadzona 
była również klasyfikacja 
indywidualna obejmująca 
strzelanie dokładne z kbks 
5,6 mm i rzut granatem, w 
której oceniani byli zawod-
nicy startujący w drużynach 
jak również wszyscy chętni 
startujący indywidualnie.

Organizatorami zawo-
dów byli Gmina Białogard 
- finansowanie zadania 
publicznego oraz Zarząd 
koła LOK w Stanominie. W 
klasyfikacji indywidualnej 
za miejsca I-III zawodnicy 
otrzymali medale i dyplo-
my, za  miejsca IV -VI dyplo-

my. W klasyfikacji Ogólnej 
drużynowej za miejsca I -III 
puchary , medale i dyplomy, 
za miejsca IV - VI dyplomy.

Nagrody wręczali Wójt 
Gminy Białogard Jacek 
Smoliński i Przewodniczą-
cy Rady Gminy Białogard 
Kazimierz Gregorczyk. W 
zawodach wzięło udział 64 
uczestników, którzy otrzy-
mali ciepły posiłek i napoje.

Organizator zawodów 
umożliwił strzelanie poza 
konkurencją uczestnikom 
chętnym celem doskona-
lenia swoich możliwości 
strzeleckich.

TO juŻ Vi BieG  
PAmiĘCi GOLGOTy 

15 sierpnia 2018r. już po 
raz VI w Lulewicach odbył 
się Bieg Pamięci Golgoty. 
Dzieci, młodzież i dorośli 
wspólnie pokonywali tra-
sę wokół Lulewic, aby na 
mecie zdobyć medal. Wrę-
czenie pamiątkowych dy-
plomów i nagród odbyło się 
przy ścieżce prowadzącej 
do Golgoty - niezwykłego 
miejsca, które stworzyli 
mieszkańcy.  Radny Walde-
mar Januszewski wraz ze 
świetlicową Panią Barbarą 
Januszewską przygotowali 
słodki poczęstunek w  świe-
tlicy wiejskiej. 

Turniej Sołectw w Nasutowie

Dożynki Gminne  w 
Nasutowie były rów-
nież okazją do roze-
grania tak lubianego  
i cieszącego się dużym 
powodzeniem Gminne-
go  Turnieju Sołectw. To 
nie tylko dobra zabawa 
ale i  współzawodnictwo 
sportowe, popularyzacja 

aktywnego wypoczynku 
oraz integracja miesz-
kańców gminy. Turniej 
odbywał  się na boisku 
sportowym w Nasutowie  
w dniu 22 września br. 
gdzie rozpoczął się prezen-
tacją poszczególnych dru-
żyn sołeckich, których było 
dziewięć.  Zasady prze-

prowadzenia oraz rodzaj  
konkurencji  przedstawiła 
komisja sędziowska. 

Suma punktów uzyska-
nych we wszystkich kon-
kurencjach zadecydowała 
o miejscu sołectwa w kla-
syfikacji drużynowej.   I 
tak: 
•	I miejsce zdobyło sołec-

two Stanomino,
•	II miejsce – Rościno,
•	III miejsce – Rzyszczewo,
i te sołectwa nagrodzone 
zostały nagrodami pie-
niężnymi, które ufundował 
Bank Spółdzielczy w Biało-
gardzie. 

Pozostali otrzymali na-
grody rzeczowe. 
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