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Druga kadencja  
Wójta Gminy Białogard

Mieszkańcy Gminy Białogard 
zdecydowali w wyborach samo-
rządowych i już po raz drugi ob-

darowali zaufaniem Pana Jacka 
Smolińskiego powierzając mu 
najwyższe stanowisko w samo-
rządzie gminnym – Wójta Gminy 
Białogard.

Jacek Smoliński ma 45 lat, 
z zawodu magister ekonomii.  
Jest rodowitym mieszkańcem 
gminy Białogard. Przez dwie 
kadencje, w latach 2006-2010 i 
2010–2014 sprawował mandat 
radnego. W latach 2014 – 2018 
wybrany na wójta gminy. Je-
den z pierwszych wolontariuszy  

Szlachetnej paczki. Miłośnik 
sportów i rzeźbiarstwa w drew-
nie. Autor i inicjator wielu pro-
jektów realizowanych z myślą o 
mieszkańcach gminy. Uparty w 
dążeniu do osiągnięcia zamie-
rzonego celu, zwolennik ugo-
dowego rozwiązywania proble-
mów. 

W takim telegraficznym skró-
cie można przedstawić osobę 
Pana Jacka Smolińskiego tym, 
którzy nie mieli jeszcze sposob-
ności poznać go osobiście.

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Białogard
19 listopada 2018 r. w Urzędzie 

Gminy Białogard odbyła się inau-
guracyjna sesja nowo wybranej 
Rady. Ma ona szczególne znacze-
nie, gdyż to w jej trakcie zostały 
powołane władze Rady Gminy 
Białogard.

Radni po odczytaniu roty: 
„Wierny konstytucji i prawu Rze-
czypospolitej Polskiej ślubuję 
uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i 
uczciwe, mając na względzie do-
bro mojej gminy i jej mieszkań-
ców”, wywołani kolejno, wypo-
wiedzieli słowo „Ślubuję”. 

Tego dnia nowo wybrany na 
drugą już kadencję, Wójt Gminy 
Białogard Pan Jacek Smoliński 

złożył uroczyste ślubowanie.
Ponadto w programie pierwszej 

sesji znalazły się punkty doty-
czące wyboru Przewodniczącego 
i Wiceprzewodniczącego Rady  
Gminy oraz ustalone zostały skła-
dy komisji stałych Rady Gminy 
Białogard. 

Przewodniczącym Rady została 
Pani Aneta Drąg zaś wiceprze-
wodniczącym Pan Marcin Pender. 

Rada Gminy Białogard liczy  
15 radnych, wśród których zna- 
lazło się trzech radnych poprzed-
niej kadencji. 

Gratulujemy wszystkim. 
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Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce kolejny, to już trzeci, a jednak pierwszy w nowym 2019 r. numer kwartalnika „Wieści z gminy Białogard”.

Misją „Wieści”, jako gazety samorządowej, jest przede wszystkim niesienie rzetelnej informacji mieszkańcom zarówno o inicjatywach jak  
i działaniach podejmowanych przez władze samorządowe na terenie gminy. Zaletą takiej gazety jest fakt, iż nie musi utrzymywać konwencji  

gazet komercyjnych stawiających na pierwszym miejscu na sensacyjne newsy. Kształtuje natomiast tożsamość wspólnoty samorządowej,  
ułatwia integrację i wymianę informacji między mieszkańcami a władzą. Na stronach „Wieści” możemy pozwolić sobie na przedstawienie  
podejmowanych przez władze samorządowe działań, wspierać działania szkół, bibliotek gminnych czy upowszechniać zadania publiczne  

wykonywane wspólnie z mieszkańcami poszczególnych sołectw.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury i czując jeszcze atmosferę nie tak dawno przeżytych Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku  
pragniemy wszystkim naszym czytelnikom złożyć najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Niech Rok 2019 okaże się  
szczodrym i łaskawym we wszystkie wyżej wspomniane dary. Wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów, sukcesów w pracy, życiu osobistym   

oraz podejmowania samych  trafnych decyzji w trudnych sytuacjach.

Zespół redakcyjny „Wieści”. 
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kolejne inwestycje drogowe
Poprawa infrastruktury 

drogowej jest jednym z naj-
ważniejszych zadań mają-
cych na celu podniesienie 
standardu życia mieszkań-
ców Gminy. W grudniu 2018 
r., dzięki dofinansowaniu ze 
strony Nadleśnictwa Biało-
gard udało nam się zreali-
zować kolejne inwestycje 
drogowe w Przegonii, Trze-
bielach i Zaspach Małych.

W Trzebielach wykonano 
nawierzchnię z płyt drogo-
wych i kostki betonowej 
na długości 141 mb wraz 
z obustronnymi poboczami 
z kruszywa łamanego. Za 
nowo powstałą nawierzch-
nią z płyt wykonano profi-
lowanie i wyrównanie kru-
szywem nawierzchni drogi 
na długości 429 mb. Łączny 
koszt to 80.430,00 zł z cze-
go dofinansowanie z Nadle-

śnictwa Białogard wyniosło 
50.000,00 zł. Prace wykonał  
podmiot zewnętrzny. 

W sołectwie Byszyno, w 
miejscowości Przegonia rów- 
nież zmodernizowano gmin-
ną drogę z wykorzystaniem 
płyt drogowych i kostki beto- 
nowej. Przyznane środki w 
wysokości 50 tys. zł przezna- 
czono na zakup materiałów, 

roboty budowlane wykona-
no we własnym zakresie.

Z kolei dzięki współpracy 
z Nadleśnictwem Białogard  
w Zaspach Małych wyre-
montowano nawierzchnię 
szutrową. Dofinansowanie 
wyniosło 40 tys. zł, również 
przy tym zadaniu Gmina 
odpowiadała za wykonanie 
prac własnymi siłami.

Strefa rekreacji w Białogórzynie
Już w 2019 r. w Białogó-

rzynie zrealizowany będzie, 
kolejny w naszej gminie 
projekt unijny. 17 grudnia 
2018 r. Wójt  – Jacek Smo-
liński podpisał umowę o 
dofinansowanie projektu: 
„Budowa Strefy Rekreacyj-
nej”. Umowa z Marszałkiem 

Województwa Zachodnio-
pomorskiego – Jarosławem 
Rzepą, została podpisana 
na Zamku Książąt Pomor-
skich w Szczecinie. Koszt 
całego przedsięwzięcia to 
159 tys. zł z czego dofinan-
sowanie z Programu Ry-
bactwo i Morze 2014-2020 

wyniesie 123 tys. zł, Gmina 
zaś zabezpieczy w swoim 
budżecie na ten cel około 
36 tys. zł.

Głównym celem opera-
cji jest stworzenie wielo-
pokoleniowego miejsca 
służącego do rekreacji dla 
mieszkańców i poprawia-
jącego infrastrukturę tu-
rystyczną miejscowości. 
Mieszkańcy zyskają atrak-
cyjną przestrzeń do ak-
tywnego wypoczynku oraz 
wspólnych integracyjnych 
spotkań, turyści natomiast 
przyjazne miejsce do od-
poczynku pośród natury.  
W ramach projektu powsta-
nie przyjazna i atrakcyjna 
strefa z wiatą piknikową i 
grillem oraz plac zabaw wy-
posażony między innymi w 
zjazd linowy.

Gruszewo wyposażone 
 w nową altanę

Altana w miejscowości 
Gruszewo została postawio-
na w ramach poddziałania 
19.3 „Przygotowanie i re-
alizacja działań w zakresie 
współpracy z lokalną grupą 
działania” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 
Projekt współpracy nosi 

tytuł „Strefy Aktywności 
Społecznej”. W jego ra-
mach na terenie działa-
nia Stowarzyszenia Lokal-
nej Grupy Działania „Siła  
w Grupie” powstało 8  

altan wyposażonych w ma-
teriały informacyjno-pro-
mocyjne. A co się z tym 
wiąże przeszkolonych zo-
stało 8 animatorów cza- 
su wolnego i zorganizowa-
nych 8 imprez otwarcia Stref 
Aktywności Społecznej. 

Ostatnie pożegnanie emerytowanej szefowej  
Urzędu Gminy Białogard

Kierowała Urzędem Gminy Białogard przez 14 lat. Sprawowała funkcję Sekretarza Gminy i Za-
stępcy Wójta. Znajomi, koleżanki, współpracownicy wspominają ją jako serdeczną, troskliwą i ciepłą 
osobę. Zmarła po ciężkiej chorobie.  Teresę Stanisławczyk pożegnaliśmy w sobotę 29 grudnia 2018 r. na 
cmentarzu komunalnym w Byszynie. 

Przez 31 lat była pracownikiem administracji samorządowej. W 2007 roku została członkinią Sto-
warzyszenia Kobiet Wiejskich „Liderka”. Była matką, babcią, osobą niezwykle aktywną, członkiem 
Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej. Zawsze elegancka „kobieta z klasą”. W 2003 roku ode-
szła z Urzędu na zasłużony wypoczynek, jednak nadal udzielała się społecznie. Po odejściu na emery-
turę sprawowała mandat radnej gminy i przewodniczyła Komisji Oświaty. Kochała ogród, który był 
jej azylem.

W sobotę pożegnali ją rodzina, sąsiedzi, koleżanki i koledzy oraz byli współpracownicy. Teresa Sta-
nisławczyk  miała 70 lat. 

delegacja mieszkańców Rowa  
w Rogowie Gmina Białogard

W dniach 12-14 paździer-
nika 2018 roku gościła w 
naszej gminie delegacja 
z miejscowości Rowa w 
Niemczech. Rowa jest to 
partnerska miejscowość 
Rogowa i główny ciężar or-
ganizacji wizyty przyjęli na 
siebie mieszkańcy Rogo-
wa. W ramach wizyty nasi 
goście zwiedzili Koszalin, 
gdzie przewodniczka PTTK 
opowiedziała zarówno o 
historii miasta, jak i o cza-
sach współczesnych. Obej-
rzeliśmy tereny rekreacyjne 
oraz inwestycyjne, a na-
stępnie zaczęliśmy część hi-
storyczną naszego wypadu. 

Wycieczka odwiedziła 
między innymi Sanktu-
arium Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej znajdujące się 
na Górze Chełmskiej, Park 
Książąt Pomorskich wraz 
ze wszystkimi atrakcjami 
historycznymi i przyrod-
niczymi oraz Filharmonię 
Koszalińską i Domek Kata. 
Zwiedzanie zakończyli-
śmy na placu przed Urzę-
dem Miasta, gdzie pani 
przewodnik opowiedziała 
o Katedrze Niepokalane-
go Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny i o koszaliń-
skim ratuszu. Po powrocie 
i odpoczynku odbyło się 
spotkanie integracyjne. W 

remizie OSP w Rogowie 
przygotowano poczęstu-
nek i miejsce do tańca. 
Omówiono problemy nur-
tujące nasze małe spo-
łeczności, szczególnie pod 
kątem utrzymania dobrych 
kontaktów i wymiany part-
nerskiej między naszymi 
miejscowościami. 

W spotkaniu uczestniczyli 
mieszkańcy Rowa i Rogowa, 
strażacy ochotnicy, a także 
Radna Rady Gminy Biało-
gard pani Aneta Drąg oraz 
Wójt Gminy Białogard pan 
Jacek Smoliński. 

Następnego dnia przy-
szedł czas na zwiedzanie 
najciekawszych miejsc 
w naszej gminie. Dzięki 
uprzejmości pani Danuty 
Wąsowskiej, opiekunki Sali 
Tradycji Rybackiej w Czar-
nowęsach, mogliśmy obej-
rzeć pomieszczenia i wypo 
sażenie oraz posłuchać w 
jaki sposób prowadzone 
są zajęcia. Następnie zwie-
dziliśmy Ścieżkę Eduka-
cyjno-Przyrodniczą, która 
prowadzi do urokliwego 
miejsca, w którym znaj-
duje się „ławka diabła”. 
Aura nam dopisała, ciepło 
i słoneczna pogoda sprzy-
jała spacerowi. Podczas 
zwiedzania pani Danuta 
opowiadała o otaczającej 

nas przyrodzie, prezentu-
jąc i objaśniając informa-
cje zawarte na tablicach 
umieszczonych na trasie 
ścieżki edukacyjnej. Nato-
miast Wójt Gminy Biało-
gard pan Jacek Smoliński 
sprawdził wiedzę o rybach 
Burmistrza Gminy Holldorf 
pana Mario Borghardta, 
który jest zapalonym węd-
karzem. 

W spacerze towarzyszy-
ły nam także: Radna Rady 
Gminy Białogard pani Ma-
rzena Moraczewska oraz 
Sołtys Czarnowęs pani 
Beata Moraczewska. Z 
Czarnowęs udaliśmy się 
do Rogowa, gdzie goście 
otrzymali torby z poda-
runkami, którymi były 
swojskie wyroby oraz lo-
kalna wędzona rybka. Po-
żegnaliśmy naszych gości 
i przy akompaniamencie 
strażackiej syreny miesz-
kańcy Rowa odjechali do 
Niemiec. 

Spotkanie udało się zre-
alizować dzięki środkom 
pochodzącym z Funduszu 
Sołeckiego. 

Wszystkim, którzy po-
mogli w organizacji wyda- 
rzenia serdecznie dzięku-
jemy.

Autor  
Przemysław Zawadzki
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Własność gruntu zamiast użytkowania wieczystego
Od 1 stycznia 2019 roku 

grunty pod budynkami 
wielorodzinnymi i domami 
jednorodzinnymi oddane 
w użytkowanie wieczyste  
z mocy prawa ulegną  
przekształceniu we wła-
sność.

Co to oznacza? 
W dniu 5 października 

2018 r. weszła w życie usta-
wa o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w pra-
wo własności tych gruntów. 
Wiąże się to z całkowitą 
likwidacją instytucji użyt-
kowania wieczystego w na- 
szym kraju. Oznacza to, 
że od 1 stycznia 2019 r. z 
własnością lokalu miesz-
kalnego lub domu jednoro-
dzinnego będzie mogło być 
związane wyłącznie prawo 
własności gruntu.

Przekształcenie użytko-

wania wieczystego nastę-
puje z mocy ustawy.

Użytkownicy wieczy-
ści stali się właścicielami 
gruntu z mocy prawa. Naj-
później w ciągu roku od 
dnia przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego 
we własność właściciele 
gruntu otrzymają stosowne 
zaświadczenia, które wysy-
łane będą na adres wska-
zany w ewidencji gruntów 
i budynków. Jeżeli zaś ko-
muś zależy na czasie, może 
złożyć wniosek o wydanie 
zaświadczenia w terminie 
4 miesięcy. Zaświadczenie 
dostaną także sądy pro-
wadzące księgi wieczyste. 
Współużytkownicy wieczy-
ści nie zapłacą ani złotówki 
za wpis do księgi. 

Kogo obejmuje prze-
kształcenie użytkowania 
wieczystego?

Ustawa obejmuje więc 

tylko te grunty, na których 
posadowione są domy jed-
norodzinne oraz budynki 
wielorodzinne, w których 
co najmniej jedno miesz-
kanie ma wyodrębnioną 
własność. Współwłasnością 
gruntu objęci zostaną nie 
tylko właściciele mieszkań, 
ale i lokali handlowych oraz  
usługowych w tych budyn-
kach.

Jakie koszty przekształ-
cenia użytkowania wieczy-
stego poniesiemy?

Zgodnie z ustawą, przez 
okres 20 lat (do końca mar-
ca każdego roku) współ-
użytkownicy wieczyści 
winni uiszczać tzw. opłatę  
przekształceniową, której 
wysokość  równa jest wyso-
kości opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego 
obowiązującej w dniu prze-
kształcenia, czyli 1 stycznia 
2019 r.

„tRoPem WIlczym. BIeG PamIęcI ŻołnIeRzy Wyklętych” 

W 2011 roku, dzień 1 
marca został ustanowiony 
świętem państwowym - Na-
rodowym Dniem Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”.

3 Marca 2019 roku Funda-
cja Wolność i Demokracja po 
raz siódmy zorganizuje pro-
jekt „Tropem Wilczym. Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych”. Celem projektu jest 
oddanie hołdu żołnierzom 
polskiego podziemia anty-
komunistycznego działają-
cego w latach 1944 – 1963 
w obrębie przedwojennych 
granic RP. – tzw. Żołnierzom 

Wyklętym, poszerzanie i 
popularyzacja wiedzy na 
temat Żołnierzy Wyklętych 
w Polsce i za granicą, pro-
mocja aktywności fizycznej 
i zdrowego stylu życia, a w 
szczególności popularyzacja 
idei biegania.

Bieg odbędzie się 3 marca 
2019  roku nad Byszyńskim 
jeziorem koło Wygody, nie-
zależnie od warunków at-
mosferycznych. 

Zaczynamy już o godz. 
10:00 dystansem 10 km, 
godz. 11:00 – 5 km, a go-
dzina 12:00 zarezerwowana 
jest na dystans rodzinny, 
który wynosi 1963 metry i 
wskazuje na datę śmierci 
ostatniego Żołnierza Wyklę-
tego - Józefa Franczaka ps. 
„Lalek”. 

Zapisy przyjmowane będą 
od 21 stycznia do 22 lutego 
br. w Urzędzie Gminy Biało-
gard pok. 17 lub pod nr tel. 
94 312 04 54 ( w godz. od 8 
do 14), ilość miejsc ograni-
czona. Zapraszamy.

kto wybiera sołtysa?
Sołtys to organ wyko-

nawczy w sołectwie, powo-
ływany jest przez zebranie 
wiejskie wspierany w swej 
działalności przez radę so-
łecką.

Wybierany jest w głoso-
waniu tajnym, bezpośred-
nim, spośród nieograni-
czonej liczby kandydatów, 
przez stałych mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do 
głosowania. 

Wybór sołtysa jest jed-
nym z głównych zadań ze-
brania wiejskiego.

Zebranie, na którym ma 
być dokonany wybór sołty-
sa i członków rady sołec-
kiej zwołuje wójt gminy. 
Określa on również miejsce, 
godzinę i dzień zebrania, a 
także wyznacza porządek 

zebrania.
Choć kompetencje sołty-

sa określone są indywidual-
nie dla każdego sołectwa w 
jego statucie, wśród zadań 
sołtysa można wskazać:
1) reprezentowanie miesz-
kańców na zewnątrz;
2) zwoływanie zebrań wiej-
skich oraz posiedzeń rady 
sołeckiej;
3) pobieranie podatków i 
opłat lokalnych;
4) wykonywanie uchwał 
zebrania wiejskiego, rady 
gminy i zarządzeń wójta,
5) prawo zgłaszania na se-
sjach rady gminy wniosków 
w imieniu zebrania wiej-
skiego,
6) wykonywanie powierzo-
nych mu przepisami prawa 
zadań z zakresu admini-

stracji publicznej,
7) informowanie miesz-
kańców sołectwa w spo-
sób zwyczajowo przyjęty  
o wszystkich sprawach 
istotnych dla gminy i sołec-
twa.

Wykonując swoje obo-
wiązki sołtysa wspomaga 
rada sołecka, składająca 
się z 3 do 5 osób. Rada ma 
najczęściej charakter opi-
niodawczy i doradczy. Jej 
posiedzenia zwołuje sołtys 
i on też im przewodniczy.

Wójt Gminy Białogard 
ogłasza wybory Sołtysów 
oraz Rad Sołeckich we 
wszystkich sołectwa Gmi-
ny Białogard.

Wybory odbędą się pod-
czas zebrań wiejskich w na-
stępujących terminach:

Radni Gminy Białogard kadencji 2018/2023
Lp. Nazwisko i Imię  Okręg wyborczy nr/miejscowości

1 Przewodniczący Rady Gminy 14 Dębczyno, RogowoDrąg Aneta

2
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

6 Białogórzynko, Białogórzyno,  
Nosówko, Stajkowo, Wronie GniazdoPender Marcin

3 Chilmańska Aneta 5 Buczek, Żeleźno
4  Dudkiewicz Bernard 12 Gruszewo, Łęczno
5 Grabias Małgorzata 4 Dargikowo, Pomianowo
6 Kłys Radosław 7 Kościernica, Pustkowo, Pękanino

7 Krzemińska Agnieszka 3 Klępino Białogardzkie, Moczyłki, 
Żytelkowo

8 Majewska Emilia 1 Lulewice, Lulewiczki, Żelimucha
9 Mazik Małgorzata 11 Rychówko
10 Moraczewska Marzena 13 Czarnowęsy, Nawino
11 Mydlak Krzysztof 15 Byszyno, Góry, Rzyszczewo
12 Nazarkiewicz Ewa 9 Podwilcze, Rarwino, Rychowo
13 Smolińska Daria 8 Nasutowo, Zagórze
14 Sorys Marcin 10 Stanomino
15 Suszyńska Anna 2 Redlino, Rościno

Lp Sołectwo data godz. miejsce

1 Gruszewo 30 stycznia 2019 r. 17.00 autobus

2 Nawino 30 stycznia 2019 r. 18.30 autobus

3 Białogórzyno 4 lutego 2019 r. 17.00 świetlica

4 Żeleźno 4 lutego 2019 r. 18.30 świetlica

5 Byszyno 5 lutego 2019 r. 17.00 świetlica

6 Czarnowęsy 5 lutego 2019 r. 18.30 świetlica

7 Pękanino 7 lutego 2019 r. 17.00 autobus

8 Pustkowo 7 lutego 2019 r. 18.30 autobus

9 Buczek 11 lutego 2019 r. 17.00 świetlica

10 Pomianowo 11 lutego 2019 r. 18.30 biblioteka

11 Dargikowo 12 lutego 2019 r. 17.00 świetlica

12 Klępino Białogardzkie 12 lutego 2019 r. 18.30 świetlica

13 Dębczyno 14 lutego 2019 r. 17.00 świetlica

14 Rogowo 14 lutego 2019 r. 18.30 szkoła

15 Lulewice 18 lutego 2019 r. 17.00 świetlica

16 Lulewiczki 18 lutego 2019 r. 18.30 Świetlica w Lulewicach

17 Góry 19 lutego 2019 r. 17.00 Hubertówka

18 Rzyszczewo 19 lutego 2019 r. 18.30 pomieszczenie sołeckie

19 Podwilcze 21 lutego 2019 r. 17.00 biblioteka

20 Rarwino 21 lutego 2019 r. 18.30 świetlica

21 Rychowo 25 lutego 2019 r. 17.00 autobus

22 Zagórze 25 lutego 2019 r. 18.30 autobus

23 Redlino 26 lutego 2019 r. 17.00 świetlica

24 Rościno 26 lutego 2019 r. 18.30 świetlica

25 Stanomino 28 lutego 2019 r. 17.00 biblioteka

26 Nasutowo 28 lutego 2019 r. 18.30 świetlica

27 Łęczno 11  marca 2019 r. 17.00 świetlica

28 Rychówko 11  marca 2019 r. 18.30 pomieszczenie sołeckie  
w Sińcach

29 Moczyłki 12  marca 2019 r. 17.00 autobus

30 Żytelkowo 12  marca 2019 r. 18.30 Świetlica w Klępinie  
Białogardzkim

31 Żelimucha 14 marca 2019 r. 17.00 pomieszczenie sołeckie

32 Nosówko 15  marca 2019 r. 17.00 świetlica

33 Kościernica 15  marca 2019 r. 18.30 świetlica

http://www.infor.pl/prawo/gmina/dzialalnosc-gospodarcza/
http://www.infor.pl/prawo/gmina/podatki-i-oplaty/
http://www.infor.pl/prawo/gmina/podatki-i-oplaty/
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Podzielone zdania na temat przeniesienia siedziby szkoły.
Wiele emocji wzbudza w 

ostatnim czasie temat Szko-
ły Podstawowej w Kościer-
nicy. Spotkania z mieszkań-
cami, pracownikami szkoły, 
dyskusje wśród radnych, 
podzielone zdania co do 
dalszych losów szkół z tere-
nu naszej gminy – „ trudny 
orzech do zgryzienia”.

Pragnę jednak przedsta-
wić Państwu poniżej aspek-
ty jakie włodarze naszej 
gminy muszą wziąć również 
pod uwagę.     

Zgodność działań z zapi-
sami ustawy Prawo oświa-
towe.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 
i 9 ustawy z dnia 24 maja  
2018 r. Prawo oświatowe  
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 
r., poz. 996) szkoła pro-
wadzona przez jednostkę 
samorządu terytorialnego 
może zostać przeniesiona 
(zmiana jej adresu) co  sta-
nowi jej przekształcenie. Za-
warta norma wskazuje, że 
szkoła publiczna może być 
przekształcona z końcem 
roku szkolnego przez organ 
prowadzący tę szkołę. W jej 
świetle, organ prowadzą-
cy jest obowiązany, co naj-
mniej na 6 miesięcy przed 
terminem przekształcenia 
zawiadomić o zamiarze 
przekształcenia szkoły: ro-
dziców uczniów, właściwego 
kuratora oświaty oraz organ 
wykonawczy samorządu 
terytorialnego właściwy do 
prowadzenia szkół danego 
typu.

O zamiarze przeniesie-
nia Szkoły powiadomiony 
zostanie Zachodniopomor-
ski Kurator Oświaty oraz w 
skuteczny sposób nastąpi 
powiadomienie rodziców 

uczniów (do każdego rodzi-
ca zostanie skierowane pi-
smo wraz z kopią uchwały 
intencyjnej za poświadcze-
niem odbioru).

Zasadność przeniesienia 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Kościernicy im. ppor.
Ryszarda Kuleszy

A. Stan obecny
Szkoła Podstawowa w Ko-

ściernicy  powstała w 1956r., 
a w 1987r. rozbudowano ją 
o cztery sale lekcyjne. Wy-
posażona jest w 12 sal lek-
cyjnych  i przygotowana na 
przyjęcie 270 uczniów.  Do 
szkoły uczęszczają dzieci z  
Kościernicy oraz okolicznych 
wsi:  Pękanino, Pękanin-
ko, Pustkowo, Pustkówko, 
Strzelec, Leśniki, Nosówko, 
Stajkowo, Białogórzyno, Bia-
łogórzynko, Żeleźno, Pomia-
nowo, Buczek, Zaspy Małe, 
Redlino, Lulewice, Lulewicz-
ki, Żelimucha, które dowo-
żone są autobusami.

W szkole działa biblioteka 
szkolna. Działalność rekre-
acyjno - sportowa odbywa 
się na świeżym powietrzu 
i w zastępczej sali gimna-
stycznej. 

B. Przyczyny przeniesie-
nia  Szkoły Podstawowej 
w Kościernicy do budynku 
szkoły w Pomianowie to:

1) poprawa warun-
ków kształcenia zarówno 
uczniom jak i nauczycielom 
– wyższy standard budynku 
szkoły w Pomianowie, prze-
stronny obiekt wyposażony 
w 14 klas lekcyjnych oraz 
salę sportową z przynależ-
nymi pomieszczeniami prze-
bieralni, boisko sportowe, 

2) dostosowanie sieci 
szkół do realnych potrzeb 
wynikających z zachodzą-

cych zmian demograficz-
nych oraz wprowadzonej 
reformy oświatowej, w wy-
niku której wygaszane są   
gimnazja,

3)  optymalizacja kosz-
tów kształcenia z uwagi 
na pogarszającą się relację 
między wysokością części 
oświatowej subwencji ogól-
nej a rzeczywistymi koszta-
mi kształcenia oraz stanem 
finansów jednostki samo-
rządowej,

4) racjonalizacja wyko-
rzystania obiektów funk-
cjonujących w sieci szkół - 
zbyt mała liczba  dzieci dla 
tworzenia i utrzymywania 4 
szkół podstawowych.

C. Jakość edukacji.
W szkole podstawowej w 

Pomianowie prowadzone  
będą zajęcia dydaktyczno
-wychowawcze i opiekuńcze 
klas I – VIII oraz oddziałów 
przedszkolnych.

Nauka  odbywała się bę-
dzie w systemie jednozmia-
nowym. Szkoła przygoto-
wana jest na przyjęcie 350 
uczniów.

Ze względu na malejącą 
sukcesywnie liczbę dzie-
ci urodzonych w Gminie  
uczęszczających do Szkół 
Podstawowych w Kościer-
nicy, Stanominie i Rogo-
wie,  funkcjonują już klasy 
pojedyncze w danych rocz-
nikach, których liczba nie 
przekracza 10 uczniów.  

Przy założeniu funkcjo-
nowania na terenie gminy 
4 szkół podstawowych (SP 
Kościernica, SP Rogowo, SP 
Stanomino, SP Pomianowo), 
a co za tym idzie zmianie 
sieci szkół – obwodów, w 
SP Kościernicy w dwóch kla-
sach uczyłoby się po trzech 

uczniów. 
Przy malejącej liczbie 

uczniów wzrastają koszty 
utrzymania szkoły. Przenie-
sienie szkoły w Kościernicy 
do budynku szkoły w Po-
mianowie oraz zmiana sieci 
szkół gminnych, spowodu-
je zwiększenie liczebności 
uczniów o 43 (ze 133 na 
176). O jeden oddział zwięk-
szy się liczba klas ( z 9 na 
10). 

D. Warunki w jakich 
uczniowie będą się uczyć 
po przeniesieniu siedziby 
szkoły i zmianie sieci szkół 
na terenie gminy.

Wszyscy uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Kościer-
nicy  od 1 września 2019 r. 
uczęszczać będą do budyn-
ku szkoły  w Pomianowie.

Szkoła Podstawowa w  
Pomianowie posiada sale 
lekcyjne wyposażone w 
projektory, tablice multime-
dialne, telewizory, nowocze-
sne pomoce dydaktyczne, 
pracownię komputerową, 
bibliotekę, gabinet lekar-
ski, stołówkę. Ze względu 
na wydłużony etap nauki w 
szkole podstawowej, szkoła 
już posiada pracownię bio-
logiczną, chemiczną czy też 
językową.

Szkoła posiada stały do-
stęp do internetu oraz do-

skonałą bazę sportową, 
składającą się z pełnowy-
miarowej hali sportowej z 
wyposażeniem.

Wykwalifikowana kadra 
pedagogiczna (to ci sami 
pracownicy – nauczycie-
le, którzy pracują w chwili 
obecnej w budynku szkoły 
w Kościernicy) zapewnia 
odpowiedni poziom naucza-
nia, wychowania i opieki.  

E. Organizacja dowożenia 
uczniów do szkoły.

Gmina organizuje dowóz 
uczniów do szkoły. Dowóz 
odbywa się i nadal będzie 
realizowany,  autobusami w 
obecności opiekuna.  Praca 
świetlicy jest również dosto-
sowana do odjazdów auto-
busów.

F. Sytuacja pracowników 
Szkoły Podstawowej w Ko-
ściernicy.

Wszyscy pracownicy pe-
dagogiczni oraz  pracownicy 
obsługi Szkoły Podstawowej  
w Kościernicy zosta-
li poinformowani o za-
miarze zmiany siedziby 
szkoły i nadal pozostają  
w stosunku pracy z obec-
nym pracodawcą.

G. Budynki i teren Szkoły 
Podstawowej w Kościernicy.

Budynek Szkoły wraz 
z działką pozostają wła-

snością Gminy Białogard. 
Przewiduje się przekazanie 
terenu i budynku Szkoły 
Podstawowej w Kościernicy 
do zagospodarowania przez 
Radę Gminy, z przeznacze-
niem na utworzenie przed-
szkola  lub/i żłobka lub inną 
działalność. 

Cały proces zmiany siedzi-
by (przekształcenia)  Szkoły 
Podstawowej w Kościernicy 
przyczyni się do realizacji 
zapisów ustawy o finan-
sach publicznych obligujący 
gminę do dokonywania wy-
datków w sposób celowy i 
oszczędny przy zachowaniu 
podwyższonego poziomu 
świadczonych usług.

Przekształcenie  Szkoły 
Podstawowej w  Kościer-
nicy znajduje powiązanie  
z planowaną siecią szkół 
publicznych w Gminie Biało-
gard i co bardzo ważne nie 
mówimy tu o likwidacji szko-
ły. Przez likwidację należy 
rozumieć całkowite zaprze-
stanie działalności danej 
jednostki. Brak jednoczesnej 
zmiany zakresu działania 
szkoły, nie jest jej likwidacją  
w rozumieniu przepisów 
obowiązującego prawa. 
Zatem likwidacją jest za-
przestanie działania albo 
zmiana zakresu działania. 
Sama zmiana zatem adre-
su nie jest likwidacją szkoły  
w rozumieniu przepisów 
prawa oświatowego.

Pragniemy przede wszyst-
kim kierować się dobrem 
dzieci, uczniów naszych 
szkół oraz pracowników  
jednostek oświatowych 
podległych Gminie Biało-
gard  nie zapominając jed-
nocześnie  o całej społecz-
ności gminy. 

Klasy 
SP Kościernica

I II III IV V VI VII VIII

Liczba oddziałów 
obecnie/po zmianie 
obwodów

1 1 1 1 2/2 1/2 1 1

Ilość uczniów 
obecnie 8 12 16 8

17 
+15
(32)

22 20 15

Ilość uczniów po 
zmianie obwo-
dów (uczniowie 
przejęci ze szkoły w 
Rogowie)

13 
(+5)

24 
(+12)

20 
(+4)

12 
(+4)

34 
(+2)

31 
(+9)

25 
(+5)

17 
(+2)

Ferie zimowe w świetlicach wiejskich Gminy Białogard
Data Godziny Miejscowość

30.01.2019 12.00 - 14.00 Rarwino 7
30.01.2019 15.00 – 17.00 Stanomino
31.01.2019 12.00 - 14.00 Nasutowo
31.01.2019 15.00 – 17.00 Łęczno 8
01.02.2019 12.00 – 14.00 Pomianowo
05.02.2019 12.00 - 14.00 Rościno
05.02.2019 15.00 – 17.00 Redlino 7
06.02.2019 12.00 - 14.00 Lulewice 16
06.02.2019 15.00 – 17.00 Kościernica 7
07.02.2019 12.00 - 14.00 Czarnowęsy 3a
07.02.2019 14.30 -16.30 Byszyno

W tych dniach i godzinach, w świetlicach wiejskich wymienionych w zestawieniu, prze-
prowadzone będą warsztaty  profilaktyczne, których celem jest kształtowanie zacho-
wań prozdrowotnych dzieci i młodzieży poprzez sztukę. Zapraszamy.

Praca w terenie
24 listopada 2018 r. pra-

cownicy Urzędu Gminy Bia-
łogard stawili się do pracy w 
miejscu i stroju odmiennym 
od codziennego. Dwudzie-
stu urzędników porzuciło 
swe biurka, aby stawić czo-
ła naturze i uporządkować 
część kompleksu Pałacowo
-Parkowego w Podwilczu, 
karczując dzikie krzaki i 
sprzątając chrust oraz butel-
ki, puszki, papiery, jednym 
słowem śmieci. 

Również pracownicy z 
ekipy remontowo-budow-
lanej wykonali „kawał” do-

brej roboty. Pogoda w tym 
dniu dopisała. Z satysfakcją, 
zadowoleni, z poczuciem 
dobrze spełnionego obo-

wiązku pracownicy Urzędu 
Gminy Białogard planują już 
kolejny taki owocny dzień 
pracy. 
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„zapobiegajmy pożarom” konkurs rozstrzygnięty!!!!
W piątek 23 listopada 

2018 roku w sali obrad 
Urzędu Gminy Białogard 
odbył się gminny finał 
Ogólnopolskiego Konkur-
su Plastycznego dla dzieci 
i młodzieży pod hasłem 
„Zapobiegajmy Pożarom”. 
Organizatorami był Urząd 
Gminy Białogard oraz Za-
rząd Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Bia-
łogardzie. Oczywiście nie 
udałoby się zorganizować 
konkursu bez zaangażowa-
nia szkół z terenu gminy 
Białogard, które dostarczyły 
prace na finał. Jury w skła-
dzie: Pani Alicja Kubiś – Se-
kretarz Gminy Białogard, 
Panie Stanisława Banaszak, 
Joanna Czupreta i Żaneta 
Szadziewska, bryg. Jacek 
Szpuntowicz -  Komendant 
Powiatowy PSP w Białogar-
dzie oraz mł. bryg. Przemy-
sław Zawadzki – Prezes Za-
rządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Białogardzie, 
wyłoniło po pięć prac z każ-
dej kategorii, które zostaną 
przesłane na etap powiato-
wy konkursu. Prace pozo-
stałych uczestników zosta-
ną wystawione w Urzędzie 

Gminy Białogard. Laureaci 
zostaną nagrodzeni drob-
nymi upominkami przy naj-
bliższych okazjach podczas 
apeli szkolnych. Pracom 
Jury przyglądał się również 
Wójt Gminy Białogard – Pan 
Jacek Smoliński. Składamy 
serdeczne podziękowania 
wszystkim uczestnikom i 
osobom, które pomogły w 
organizacji, a zwycięzcom 
gratulujemy i życzymy suk-
cesów na kolejnych etapach 
konkursu.

Wyniki:
I grupa wiekowa - przed-
szkola
1. Skalski Alan, SP Stanomi-
no - Kamosowo 
2. Pyszka Kornel, SP Stano-
mino - Stanomino
3. Parol Wiktor, SP Stanomi-
no - Stanomino
4. Sikora Alicja, SP Stanomi-
no - Nasutowo
5. Burzyński Daniel, SP Sta-
nomino - Nasutowo
II  grupa  wiekowa  -  szko-
ła podstawowa klasy I-III
1. Mackiewicz Antonina, SP 
Stanomino – Stanomino
1. Zimny Jan, SP Kościernica 
- Białogórzynko
1. Mazik Hubert, SP Stano-

mino - Rychówko
4. Sulenta Kornelia, SP Sta-
nomino - Sińce 
5. Wołgin Hanna, SP Ko-
ściernica - Białogard
III  grupa  wiekowa  -  szko-
ła podstawowa klasy IV-VI
1. Szafarczyk Błażej, SP Sta-
nomino – Kamosowo
2. Chalaba Szymon, SP Sta-
nomino – Nasutowo
3. Palyonko Kirił, SP Rogo-
wo – Rogowo
3. Łyszyk Klaudia, SP Rogo-
wo – Dębczyno
5. Sikorski Seweryn, SP Ro-
gowo – Gruszewo
IV  grupa  wiekowa  -  szko-
ła  podstawowa  klasy  VII
-VIII i gimnazjum klasa III
1. Kozłowska Emila, Gimna-
zjum w Pomianowie - Po-
mianowo
2. Iwaszko Dominika, SP 
Stanomino – Laski
3. Płatosz Ewa, Gimnazjum 
w Pomianowie – Białogard
4. Majewska Sandra, SP Ko-
ściernica – Kosciernica
5. Nowicki Filip, SP Stano-
mino – Nasutowo

Prezes ZOG ZOSP RP w 
Białogardzie

Przemysław Zawadzki

ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej  
„młodzież zapobiega pożarom”  

w gminie Białogard.
Urząd Gminy Biało-

gard, Nadleśnictwo Biało-
gard oraz Zarząd Oddzia- 
łu Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP w Białogar- 
dzie, we współpracy ze 
szkołami gminy Białogard, 
zapraszają młodzież do 
udziału w Ogólnopolskim 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Poża-
rom”. 

Turniej ma na celu po-
pularyzowanie przepisów i 
kształtowanie umiejętności 
w zakresie ochrony  ludno-
ści, ekologii, ratownictwa i 
ochrony przeciwpożarowej. 
W szczególności służy popu- 
laryzowaniu wśród dzieci i 
młodzieży znajomości prze-
pisów przeciwpożarowych, 
zasad postępowania na wy-
padek pożaru, praktycznych 
umiejętności posługiwania 
się podręcznym sprzętem 

gaśniczym,  wiedzy na te-
mat techniki pożarniczej, 
organizacji ochrony prze-
ciwpożarowej oraz historii i 
tradycji ruchu strażackiego.  

W turnieju młodzież 
uczestniczy w dwóch gru-
pach wiekowych:

I grupa – uczniowie szkół 
podstawowych, klasy I-VI,

II grupa - uczniowie szkół 
podstawowych, klasa VII, 
VIII oraz III klasa gimna-
zjum.

Eliminacje szkolne od-
będą się w poszczegól-
nych szkołach w dniu 15 
lutego 2019 roku (pią-
tek), natomiast elimina-
cje gminne odbędą się 
01 marca 2019 roku (pią-
tek) w szkole  podstawowej  
w Stanominie. 

O szczegóły proszę pytać 
nauczycieli.

Autor  
Przemysłw Zawadzki

21 listopada 
Dniem Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego  
Wójt Gminy Białogard  

Pan Jacek Smoliński  
w imieniu własnym  

i władz samorządowych  
złożył wszystkim pracownikom  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Gminy Białogard  serdeczne podziękowania  
i  wyrazy uznania za wysiłek i trud  pracy  
wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym  

życząc jednocześnie wiele osobistej  
i zawodowej satysfakcji,  

a także wiele sił w szlachetnej  
i ofiarnej służbie na rzecz  

najbardziej potrzebujących.
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Olimpiada w Podwilczu
W piątek 12 paździer-

nika 2018 roku w Pod-
wilczu u Pani Stanisławy 
Jakowicz odbyła się I-sza 
Olimpiada „Smaczne i We-
getariańskie”. W olimpia-
dzie uczestniczyło 14 osób. 
Olimpiada była zorganizo-
wana przez  Stowarzysze-
nie Kobiet Wiejskich Gmi-
ny Białogard „Liderka”  w 
ramach zadań zleconych 
przez Pana Wójta Gminy 
Białogard. Wśród sponso-
rów była Zachodniopomor-

ska Izba Rolnicza, Sklep 
KAUFLAND, Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społeczno – Go-
spodarczych, Zakład Usług 
Drogowo-Mostowych Jana 
Kruszewskiego, Stanisława 
Jakowicz, Aleksandra Ru-
dzińska, Przewodniczący 
Rady Gminy – Kazimierz 
Gregorczyk oraz Bank Spół-
dzielczy w Białogardzie. 
Oczywiście „LIDERKA” jak 
zawsze do zadań zleconych 
też się dokłada swoimi fi-
nansami. Uczestnicy olim-

piady mieli za zadanie przy-
gotowanie potrawy jarskiej, 
poza tym nie obyło się bez  
bicia piany widelcem, obie-
ranie jabłka dla  najdłuższej 
skórki i lepienie pierogów 
na czas.

Potrawy były bardzo 
smaczne, ładnie podane 
i znane. Wśród nich były 
zapiekanki, zupa dyniowa 
krem, ryba, roladki, paszte-
ty  i kotlety z warzyw.

Komisja wytypowała 3 
pierwsze miejsca, które za-
jęły panie: Krzysztofa Bart-
man, Małgorzata Jakowicz 
i Agata Bączkowska. Po-
zostali uczestnicy zdobyli 
podobną ilość punktów, a 
więc komisja nie wymie-
niała już miejsc. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali przy-
gotowane nagrody.

Była to pierwsza olimpia-
da. Z nadzieją patrzymy w 
przyszłość oczekując na na-
stępne. 

Przewodnicząca 
Jadwiga Majewska 

Relacja z warsztatów bożonarodzeniowych 2018

Dnia 12 grudnia 2018 
roku w świetlicy wiejskiej 
w Rościnie,   zgromadzili 
się mieszkańcy Sołectwa 
na warsztatach tworzenia 

stroików i ozdób świątecz-
nych. Całą świetlicę wypeł-
niał zapach świerku.

Wspólna praca i wymiana 
wskazówek zaowocowała 

stworzeniem pięknych dzieł 
sztuki.

Radna Gminy Białogard 
 Anna Suszyńska

kolacja wigilijna w Podwilczu
Spotkanie Wigilijne w  bi-

bliotece w Podwilczu upły-
nęło w bardzo miłej i ro-
dzinnej atmosferze.

Jak co roku panie przygo-
towały na wigilijny stół wła-
sne domowe potrawy. Soł-
tys Pani Ewa Nazarkiewicz  
po złożonych życzeniach 
ogłosiła konkurs na wybra-
nie trzech najpyszniejszych 
dań.

Komisja w składzie: Wójt  
Pan Jacek Smoliński, Dyrek-
tor Biblioteki Pani Ewa Jusz-
czyk – Lachs  oraz Skarbnik 
Gminy  Pani Izabela Czaple-
jewska po długiej naradzie 
nagrodzili trzy uczestniczki.  
Nie był to łatwy wybór.

Dziękujemy wszystkim za 
przybycie i za miło spędzo-
ny czas.

„Bożego Narodzenia nad-
szedł czas! To czas ludz-
kiej miłości  i życzliwości. 
Niech nie zabraknie  Wam 
także radości . Kolędujcie 

z  uśmiechem na twarzach,  
a sylwestrową noc spędź-
cie na wesołych zabawach” 

- życzą mieszkańcy Podwil-
cza.

Agnieszka Dziubińska

spotkanie wigilijne w sołectwie Rościno
W dniu 08 grudnia 2018 

roku w świetlicy wiejskiej 
spotkali się mieszkańcy So-
łectwa Rościno oraz zapro-

szeni goście na II Spotkaniu 
Wigilijnym. 

Wspólnie smakowa-
li przygotowane potrawy, 
śpiewali kolędy, wymieniali 
się tradycjami jakie pielę-
gnuje się w poszczególnych 
domach. Mile spędzone 
wspólne chwile urozma-
icił występ najmłodszych 
mieszkańców naszego So-
łectwa.

Radna Gminy Białogard
Anna Suszyńska

Wigilia w stanominie

Stowarzyszenie Kobiet 
Wiejskich Gminy Białogard 
„LIDERKA”, w ramach za-
dań zleconych przez Wójta 
Gminy, zorganizowało dla 
130 osób kolację wigilij-
ną w siedzibie Biblioteki 
w Stanominie. Wśród go-
ści zaproszonych obecni 
byli Starosta Białogardz-
ki – Pan Piotr Pakuszto, 
Pani Monika Krokos kie-
rownik Biura Powiato-
wego ARiMR z siedzibą  
w Białogardzie, przedsta-
wicielka ODR Pani Marta 
Borkowska. Zaproszenie 
przyjęli również przedsta-
wiciele Zachodniopomor-
skiej Izby Rolniczej, Dyrek-
torzy szkół podstawowych  
z terenu białogardzkiej 
gminy, oczywiście władze 
gminy z Panem Wójtem 

Jackiem Smolińskim,  Panią 
Sekretarz – Alicją Kubiś i  
Przewodniczącą Rady Gmi-
ny – Panią Anetą Drąg oraz 
radnymi. Obecni byli sołty-
si, rolnicy, przedstawiciele 
Powiatowego Biura Pracy,  
Stowarzyszenia Inicjatyw 
Społeczno-Gospodarczych 
i oczywiście „Liderki”, któ-
re przygotowały wspaniałe 
potrawy i dekoracje wigi-
lijne. Nie zabrakło tez tra-
dycyjnie ks. Konstantego 
Badury i Ks. kanonika Jana 
Gandurskiego, którzy od-
mówili modlitwę przed wie-
czerzą wigilijną i złożyli ży-
czenia uczestnikom kolacji.

Kolacja wigilijna to trady-
cja, to czas radości i oczeki-
wania na piękne Święta, to 
także oprócz potraw wigi-
lijnych, śpiewanie kolęd w 

wykonaniu Białogardzkiego 
Kameralnego Chóru BEL-
CANTO pod dyrekcją Pana 
Pawła Mielcarka. 

Wszystkim członkiniom 
naszego Stowarzyszenia 
bardzo serdecznie dziękuję 
za wysiłek włożony w przy-
gotowanie kolacji, a także 
za trud wniesiony już po 
kolacji m.in. w sprzątanie, 
gdzie bardzo duże zaan-
gażowanie było sołtysa z 
Kościernicy  Pan Damia-
na Janusiaka, jak również 
sołtysa z Lulewiczek Pana 
Olgierda Dżurko i niezastą-
pionej  Pani Eli Kussowskiej 
ze Stanomina. 

Jadwiga Majewska
Prezes Stowarzyszenia 

Kobiet Wiejskich
Gminy Białogard „Liderka”

Pomoc najbardziej potrzebującym
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Białogardzie w 
okresie przedświątecznym 
przyznał 130 podopiecznym 
pomoc społeczną w postaci 
paczek żywnościowych. 

Pomoc ta objęła osoby 
najuboższe, starsze, niepeł-
nosprawne oraz w trudnej 
sytuacji życiowej.
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Nowe książki w bibliotekach gminy  
Białogard z dotacji Biblioteki Narodowej

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Stanominie za-
kupiła nowości książko-
we do wszystkich swoich 
placówek na kwotę 4.730 
zł.  Zakup zrealizowano 
ze środków finansowych 
Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowe-
go w ramach Narodowe-
go Programu Rozwoju 
Czytelnictwa. Kwota ta  
w całości została przezna-
czona na zakup nowości 
książkowych zarówno dla 
najmłodszych, młodzieży 

jak i starszych czytelników 
naszych bibliotek.

Zapraszamy do odwie-
dzania naszych placówek 
na terenie Gminy Biało-
gard.

Ewa Juszczyk-Lachs

Ferie w bibliotekach  
Gminy Białogard

Biblioteka  
w stanominie:
„Dzień Babci i Dziadka”, 
„Bezpieczne ferie”, Profi-
laktyka uzależnień, zajęcia 
plastyczne - „Zróbmy sobie 
książkę”, „Kartki Walentyn-
kowe”, konkursy i gry plan-
szowe.

Filia  
w Podwilczu: 
„Dzień Babci i Dziadka”, 
„Bezpieczne ferie”, zajęcia 

„Poznajemy dwa biegu-
ny”, warsztaty plastyczne 
„Zimna porcelana”, „Zima”, 
„Walentynkowe kartki”, 
„Serduszka – przytulanki”, 
zabawy i gry planszowe.

Filia  
w Pomianowie: 
„Dzień Babci i Dziadka”, 
„Bezpieczne Ferie”, Profi-
laktyka uzależnień, „Kącik 
Małego Kucharza”, zajęcia 
plastyczne - „Upominki dla 
Dziadków”, „Moja Walen-
tynka”, zabawy i gry plan-
szowe.

Filia  
w Rogowie: 
„Dzień Babci i Dziadka”, 
„Bezpieczne ferie”, „Jak mo-
żemy pomóc zwierzętom w 
czasie zimy”, zajęcia pla-
styczne - „Moja Babcia, mój 
Dziadek”, „Nasze ptaki w 
karmniku”.

Zachęcamy do konkur-
su plastycznego „Okładka 
mojej ulubionej książki” 
dla klas I-IV uczniów szkoły 
podstawowej we wszyst-
kich bibliotekach.

ZAPRASZAMY

BIBLIOtEkI

Gminna Biblioteka Publiczna w stanominie
5 i 6 latki ze Szkoły w 

Stanominie podczas warsz-
tatów świątecznych wysłu-
chały opowieści Małgorzaty 

Gintowt pt. „Mikołaj w opa-
łach”.  

Praca przy ozdabianiu 
aniołków i choinek była 
pracochłonna, więc w cza-
sie przerwy słuchaliśmy 
świątecznych piosenek  i 
posilając  się popcornem, 
obejrzeliśmy „Święta u 
Smerfów”. 

Wykonanymi ozdobami 
dzieci przystroją swoją kla-
sę, a na Święta zaniosą do 
domu.

Barbara  
Kacprowska

„dla niepodległej” 
31 października br. w 

Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Stanominie ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej 
w Stanominie oraz gimna-
zjaliści wraz z opiekunami 
obejrzeli pełnometrażowy 

film dokumentalny w re-
żyserii Rafaela Lewandow-
skiego pt. „Z dala od or-
kiestry”.  Bohaterem filmu 
jest:

Zygmunt Lubicz-Zaleski 
(1882-1967) polski historyk 
literatury, krytyk, tłumacz, 
poeta i publicysta.

Jak wielu innych działa-
czy niepodległościowych 
zmuszonych do emigracji 

z powodów politycznych, 
Zygmunt Zaleski był aktyw-
ny „z dala od orkiestry”. 
Mimo tego miał istotny 
wkład w budowę silnej i 
niezależnej Polski poprzez 
kulturę. 

Dziękujemy wszystkim za 
wspólne oglądanie.

Barbara Kacprowska
Elżbieta Kussowska

„W zdrowym ciele zdrowy duch”  
W bibliotekach Gminy Bia-

łogard odbyły się zajęcia pt. 
„W zdrowym ciele zdrowy 
duch” poprowadzone przez 
trenerów klubu Fiteska z Bia- 
łogardu. Dzieci aktywnie 
uczestniczyły w zajęciach ru- 
chowych, tanecznych a na-
wet plastycznych.

Wszyscy uczestnicy do-
wiedzieli się jak zdrowo i pra- 
widłowo odżywiać się.

Dziękujemy za przybycie 
i wspólnie spędzenie czasu, 
a trenerom Fiteski za prze-
prowadzenie fantastycz-
nych zajęć.

 Ewa Juszczyk-Lachs

konkurs plastyczny
„okładka mojej ulubionej książki”

Wójt Gminy Białogard i 
Gminna Biblioteka Publicz-
na w Stanominie zaprasza 
uczniów klas I-IV Szkoły 
Podstawowej z terenu Gmi-

ny Białogard do konkursu 
plastycznego „Okładka mo-
jej ulubionej książki”.

Termin składania prac kon-
kursowych: 31.03. 2019r.

Regulamin konkursu do-
stępny w załączniku na 
stronie internetowej Biblio-
teki oraz stronie Gminy Bia-
łogard.
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szlachetna paczka
Już drugi raz  uczniowie 

Szkoły Podstawowa im. 
Jana Brzechwy w Rogowie 
zaangażowali się w przed-
świąteczną akcję pomocy 
najuboższym. W grudniu 
zbierano produkty spożyw-
cze oraz środki czystości, 
które 8 grudnia przekazano 
do bazy Szlachetnej Paczki, 
gdzie zostały rozdyspono-
wane do świątecznych pa-
czek. Na miejscu spotkała 
nas miła niespodzianka. 

Okazało się, że dwie 
uczennice naszej szkoły, 
Julia Jaciubek oraz Martyna 
Wołodkowicz, są wolonta-
riuszkami w tym programie. 

Cieszy nas ogromnie, że 
dziewczynki zdecydowały 
się poświęcić swój wol-
ny czas na pomoc innym. 

Brawo! Dziękujemy dziew-
czynom oraz wszystkim 
uczniom za włączenie się 
do akcji.

konkursy z cyklu „Bądź dumny  
jesteś Polakiem” w szkole  

Podstawowej w kościernicy
W ramach obchodów 

100 Rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległo-
ści w Szkole Podstawo-
wej w Kościernicy odbył 
się cykl konkursów „Bądź 
Dumny - Jesteś Polakiem”  
o tematyce patriotycznej.

KONKURS PLASTYCZNY 
DLA KLAS I-III „NASZE SYM-
BOLE NARODOWE”:

I miejsce ZUZANNA 
GRABCZYŃSKA, kl. II,

wyróżnienia: DOMINIKA 
LANGNER, kl. III, JULIA PAC, 
kl. III, MICHAŁ PŁÓCIENNIK, 
kl. III, DARIUSZ OBSZYŃSKI, 
kl. III, ALAN PARTYKA, kl. III, 

KONKURS FOTOGRAFICZ-
NY „POMNIK PAMIĘCI WALK 
O WOLNOŚĆ POLSKI”:

wyróżnienia: ALICJA PA-
LINOWSKA, kl. V, NIKOLA 
STASIŃSKA, kl. V, OTYLIA 
PARTYKA, kl.V, NIKODEM 
AGAŚ, kl. VI, PRZEMYSŁAW 

MATCZUK, kl. VI, KRZYSZ-
TOF KOZIAK, kl. VIIIB, 

KONKURS PIEŚNI PATRIO-
TYCZNEJ:

wyróżnienia: DOMINI-
KA KOSOWSKA, AMANDA 
SZCZEPAŃSKA,  MAJA SAK-
SON,  ANGELIKA JAKUB-
CZYK, wszystkie dziewczęta 
z klasy V KONKURS RECY-
TATORSKI POEZJI PATRIO-
TYCZNEJ, kategoria IV - VI:

I miejsce: DOMINIKA KO-
SOWSKA, kl. V

II miejsce: AMANDA 
SZCZEPAŃSKA, kl. V

III miejsce: MARCELINA 
PERKOWSKA, kl. IVa

KONKURS RECYTATORSKI 
POEZJI PATRIOTYCZNEJ, ka-
tegoria VII-VIII:

I miejsce: HANNA KACZ-
MAREK, kl. VIIIb

II miejsce: JULIA GARLIN, 
kl. VII

III miejsce: MAJA RAK, kl. 
VII

GRATULUJEMY!!!

zbiórka karmy
Z inicjatywy przewodni-

czącej Samorządu Uczniow-
skiego  Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Rogo-
wie Julii Jaciubek przez cały 
listopad zbieraliśmy karmę 
dla podopiecznych Biało-
gardzkiego Schroniska dla 
Zwierząt SOS w Klępinie Bia-
łogardzkim. 

W sumie udało  się ze-
brać ponad 100 kg karmy, 
kilka koców oraz poduszek. 
Wszystkie przekazane po-
duszki zostały uszyte przez 
uczniów naszej szkoły. Po 
zebrane produkty przybyli 
pracownicy schroniska wraz 
z psem Basterem, które-
go obecność byłą najwięk-
szą atrakcją dla naszych 
uczniów. Już nie możemy 
doczekać się wiosennej wi-
zyty w schronisku. Mamy 
nadzieję, że dzięki naszej 
zbiórce zima w schronisku 
będzie dla jego podopiecz-
nych przyjemniejsza.

mikołajki

Zgodnie ze szkolną tra-
dycją 6 grudnia zawitał do 
Szkoły Podstawowej im. 

Jana Brzechwy w Rogowie  
święty Mikołaj w towa-
rzystwie dwóch uroczych 

elfów. Cała trójka została 
miło przyjęta przez wszyst-
kich uczniów i pracowni-
ków szkoły, tym bardziej, że 
św. Mikołaj wręczył każde-
mu słodki upominek. Jedy-
nie nauczyciele mieli trochę 
skwaszone miny, gdyż w 
tym roku zostali obdaro-
wani rózgą. Czyżby stawiali 
uczniom zbyt dużo jedy-
nek? Miejmy nadzieję, że 
poprawią się do kolejnych 
odwiedzin Mikołaja.

Serdeczne podziękowa-
nia ślemy w kierunku Rady 
Rodziców, która podjęła  
się organizacji tego dnia. Z 
niecierpliwością czekamy 
na kolejne miłe niespo-
dzianki.

Warsztaty świąteczne w szkole Podstawowej im. jana Brzechwy w Rogowie

11 grudnia 2018r. z ini-
cjatywy Krzysztofy Szula-
kiewicz wychowawczyni 
klasy III Szkoły Podstawo-
wej w Rogowie odbyło się 
spotkanie, którego celem 
było pokazanie jak domo-
wym sposobem można 
przygotować ozdoby świą-
teczne.

Pani Anna Łobaczewska 
ze Stowarzyszenia Kobiet 
Wiejskich Gminy Białogard 
„Liderka” prezentowała 
uczniom sposoby wykony-

wania ozdób świątecznych. 
Pani Joanna Głąb ze świe-
tlicy w Redlinie również 
aktywnie uczestniczyła w 
spotkaniu. 

Ten pokaz przemienił się 
w lekcję przyrody w chwi-
li zadawania przez dzieci 
bardzo dojrzałych pytań. 
Kultura osobista uczniów, 
sposób wypowiadania się 
były utrzymane na bardzo 
wysokim poziomie. Zaan-
gażowanie nauczycieli w 
przygotowanie całego spo-

tkania było bardzo duże.
Taką praktyczną lekcję 

polecam innym. Zaprosze-
ni goście, nauczyciele jak 
i dzieci wyniosły z zajęć 
bardzo dużo wiadomości  
i praktycznych wskazówek. 
Jako Prezes Stowarzysze-
nia „Liderka” obiecałam 
spotkać się w tradycyjny 
„Tłusty czwartek” podczas 
kulinarnego spotkania  
w szkole.

Jadwiga  
Majewska

nauczyciel na medal
W październiku 2018  

Głos Koszaliński ogłosił ple-
biscyt który miał wyłonić  
„Nauczyciela na Medal”.  
Poszukiwani byli nauczycie-
le, „dla których przekazy-
wanie wiedzy i wychowanie 
dzieci to pasja, nie zawód. 
Takich, którzy dla młodych 
ludzi, uczniów stają się 
przewodnikami życiowymi i 
wzorami do naśladowania”. 

No i mamy czym się po-
chwalić. Wśród najlepszych  
znalazła się Pani Agnieszka 
Zasztowt Dyrektor Szkoły 

Podstawowej im. ppor. Ry-
szarda Kuleszy w Kościer-
nicy, nauczyciel – pasjonat.

Gratulujemy! Jesteśmy 
dumni!
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drzewko niepodległości
10 października ucznio-

wie Szkoły Podstawowej w 
Kościernicy  wraz z Wójtem 
Gminy Białogard  Panem 
Jackiem Smoliński, przed-
stawicielem Nadleśnictwa 
Białogard Panem Marcinem 
Penderem oraz dyrektorem 
szkoły Panią Agnieszką 
Zasztowt, posadzili „Drzew-
ko Niepodległości”. Jarząb 
Pospolity został posadzony 
na terenie szkoły w ramach 
obchodów setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Śnieżna kula i pierniki  
- warsztaty bożonarodzeniowe  

w sP kościernica
W dniu 18 grudnia wszy-

scy uczniowie SP Kościerni-
ca wzięli udział w warszta-
tach bożonarodzeniowych. 

Zajęcia miały  na celu 
pobudzenie dziecięcej kre-
atywności i wyszlifowanie 
umiejętności manualnych 
najmłodszych uczestników, 
połączenie przyjemności z 
nauką, podtrzymanie tra-
dycji i dostarczenie wielu 
radości. 

Odbyły się warsztaty 
Śnieżnej Kuli, podczas któ-
rych każdy uczestnik wy-
konał  według własnego 
pomysłu Śnieżną Kulę, w 
której znalazły się  dokład-
nie te rzeczy, które kojarzą 
się ze świętami np. choin-
ki, prezenty, bałwanki. Po-
wstały w ten sposób naj-
piękniejsze kule,  które po 

wstrząśnięciu zamieniały 
się w zaśnieżony krajobraz. 
Będą one z dumą spogląda-
ły  spod choinki lub wspa-
niale prezentowały  się na 
komodzie podczas świąt.

Odbyły się również warsz-
taty zdobienia pierników, 
podczas których uczestnicy 

dekorowali pierniki według 
własnego uznania i pomy-
słu jadalnymi koralikami, 
różnokolorowymi posypka-
mi i lukrami.

Podczas warsztatów 
szczery uśmiech nie znikał  
z twarzy wszystkich 
uczniów.

nowości w szkolnej bibliotece sP kościernica
W ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czy-
telnictwa, którego celem 
jest wspieranie bibliotek 
w zakresie rozwijania za-
interesowań uczniów przez 
promocję i wspieranie czy-
telnictwa wśród dzieci i 
młodzieży, nasza szkolna 
biblioteka wzbogaciła się 
o wiele nowości wydawni-
czych. Wśród nich znalazły 
się pozycje dla najmłod-
szych dzieci, jak również 
dla tych troszkę starszych. 
Wszystkich uczniów za-
praszamy do biblioteki, na 
pewno każdy znajdzie coś 
dla siebie.

apel z okazji 100 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości

Dnia 9 listopada 2018r. o 
godz. 11.05 wszyscy ucznio-
wie i pracownicy naszej 
szkoły zebrali się na URO-
CZYSTYM APELU Z OKAZJI 
100 ROCZNICY ODZYSKANIA 
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLE-
GŁOŚCI. Punktualnie o godz. 
11.11 wszyscy wspólnie od-
śpiewaliśmy Hymn Państwo-
wy, czym dołączyliśmy do 
akcji „Rekord dla Niepodle-
głej”ogłoszonej przez MEN i 

Radę Dzieci i Młodzieży przy 
MEN.  Następnie uczniowie 
klasy VIIIb, wspierani wokal-
nie przez swoich młodszych 
kolegów i koleżanki z klasy 
IVa przedstawili przygoto-
waną inscenizację. W czasie 
występu dzieci miały okazję 
przenieść się do czasów hi-
storycznych, rozpoczynając 
swoją wędrówkę od pań-
stwa Polan, poprzez Insurek-
cję Kościuszkowską, zabory, 

a kończąc na najważniej-
szej dla każdego Polaka da-
cie - 1918 roku, czyli roku 
odzyskania przez ojczyznę 
suwerenności. Uroczystość 
wzbogaciły wykonane przez 
uczniów pieśni patriotyczne.

Apel przygotowały Pani 
Barbara Rój i Pani Ewa 

Wysocka - Bartniczuk, a o 
oprawę muzyczną zadbał 

Pan Andrzej Jórkowski. 

Biało - czerwona szkoła podstawowa w kościernicy

Na zakończenie szkol-
nych obchodów okrągłej 
rocznicy odzyskania nie-
podległości zorganizowa-
liśmy BIAŁO-CZERWONĄ 
ŚRODĘ. 

Zarówno uczniowie, jak 
i nauczyciele oraz pracow-
nicy szkoły przyszli w tym 
dniu ubrani w nasze barwy 
narodowe.

Zakończenie projektu
W roku szkolnym 

2017/2018 w Szkołach Pod-
stawowych w Kościernicy, 
Rogowie i Stanominie oraz 
w Gimnazjum w Pomiano-
wie realizowany był projekt 
pt. „Nowoczesna szkoła, 
nowoczesna edukacja”, 
finansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego.

Wszystkie zaplanowa-
ne działania i zajęcia dla 
dzieci w poszczególnych 
szkołach zostały zrealizo-
wane zgodnie z harmono-
gramem. Największą radość 
sprawiły dzieciom zajęcia 
edukacyjno – krajoznawcze. 
Wszyscy uczniowie Szkoły 
Podstawowej  w Kościerni-

cy i Rogowie wzięli udział 
w  zajęciach edukacyjnych 
na „Zielonej Farmie” w Że-
limusze. Zorganizowana 
została 4-dniowa wycieczka 
do Warszawy dla uczniów 

Szkoły Podstawowej w Ko-
ściernicy i wycieczka do To-
runia dla uczniów Gimna-
zjum w Pomianowie.

Koordynator projektu: 
Jerzy Zasztowt
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„odzyskanie niepodległości”  
- żywa lekcja historii w szkole Podstawowej w stanominie

22 października 2018 
roku uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Stanominie po 
raz kolejny wzięli udział w 
lekcji historii prowadzonej 

przez Bractwo Rycerskie 
KERIN. 

Lekcja związana była hi-
storią odrodzenia naszego 
kraju, czyli o tym, jak z po-

tężnej Rzeczpospolitej XVI 
i XVII wieku zniknęliśmy z 
wszelkich map, po to, by po 
stu dwudziestu trzech la-
tach niewoli ponownie móc 
mówić swobodnie w języku 
polskim. Zajrzeliśmy też do 
Konstytucji 3-ciego Maja, 
byliśmy świadkami Powsta-
nia Kościuszkowskiego, a 
także zobaczyliśmy wspa-
niałego Marszałka Piłsud-
skiego, obserwując jego 
poczynania od lat najmłod-
szych aż do Bitwy Warszaw-
skiej.

„Idą święta, nie o sms-ie lecz o kartce pamiętaj!”  
- Projekt w szkole podstawowej w Stanominie

Uczniowie naszej szkoły 
włączyli się w projekt reali-
zowany w ramach kampanii 
” IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE 
LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!”. 
Organizatorem kampanii 
jest Fundacja „Dbam o Mój 
Zasięg”.

CELE KAMPANII:
1. Przeciwdziałanie fono-

holizmowi oraz e-uzależnie-
niom u dzieci.

2. Wzmacnianie więzi ro-
dzinnych.

3. Rozwijanie kreatyw-
ności, uzdolnień plastycz-
nych i językowych u dzie-
ci, rozwijanie wrażliwości 

estetycznej oraz uzdolnień 
plastycznych dzieci i mło-
dzieży.

4. Kultywowanie trady- 
cji świąt Bożego Narodze-
nia

Otrzymaliśmy od fundacji 

200 kartek świątecznych. 
Uczniowie na zajęciach ję-
zyka polskiego układali i 
pisali życzenia świąteczne 
dla wybranej osoby oraz 
adresowali kartki, które zo-
bowiązali się wysłać.

akademia z okazji 100-lecia  
odzyskania przez Polskę niepodległości 

09 listopada 2018 roku 
w Szkole Podstawowej w 
Stanominie odbyła się aka-
demia z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Uświetnili ją 
uczniowie z klas II i VI oraz 
szkolny chórek. 

Oprócz wierszy i pieśni 
patriotycznych usłysze-
liśmy historię odzyska-
nia niepodległości przez 
naszą ojczyznę. Całość 
dopełniło wspólne śpie-
wanie czterech zwro- 
tek hymnu narodowego, 

czym dołączyliśmy się do 
akcji „Rekord dla Niepo- 
dległej” ogłoszonej przez 
Minister Edukacji Naro- 

dowej oraz Radę Dzieci 
i Młodzieży przy Minis- 
trze Edukacji Narodo- 
wej.

Finały konkursów z okazji 100-lecia  
odzyskania niepodległości przez Polskę  
w szkole Podstawowej w stanominie

09 listopada 2018 roku w 
Szkole Podstawowej w Sta-
nominie odbyły się finały 
konkursów  - plastycznego 
i wiedzowego -  związanych 
z obchodami 100 rocznicy 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Konkursy były 
podzielone na kategorie 
wiekowe, obejmowały dzie-
ci i młodzież od przedszkola 
po uczniów gimnazjum. Po-
niżej przedstawiamy wyniki.
SZKOLNY HISTORYCZNY 
KONKURS WIEDZOWY - 
100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

W kategorii klas star-
szych:

I miejsce - Dominika 
Iwaszko i Karol Skoczyk

II miejsce – Sebastian 
Sędzik

III miejsce – Patrycja Wi-
śniewska i Paweł Brzeziń-
ski

W kategorii klas młod-
szych:

I miejsce – Daria Wojtaś i 
Adrian Parol

II miejsce – Mateusz 
Parol, Oliwia Muszyńska i 
Martyna Kasperowicz

III miejsce – Zuzanna Ką-
dzielami i Małgorzata Ber-
kieta

SZKOLNY KONKURS 
PLASYCZNY - 100-LECIE 
NIEPODLEGŁOŚCI

W kategorii dla dzieci z 
oddziałów przedszkolnych:

I miejsce – Hannna Gry-
szon i Aleksander Cherek

II miejsce – Paulina Ła-
pot i Zuzanna Kucharska

III miejsce – Daniel Bu-
rzyński

W kategorii dla uczniów 
z klas I-III:

I miejsce – Patryk Woj-
ciechowski

II miejsce – Hubert Ma-
zik i Miłosz Szafarczyk

III miejsce – Antoni-
na Mackiewicz i Szymon 
Skrzydliński

W kategorii dla uczniów 

z klas IV-VIII:
I miejsce – Karol Stefa-

nowski
II miejsce – Błażej Sza-

farczyk i Szymon Wojda
III miejsce – Antonina 

Jankowska
Finaliści otrzymali z rąk 

dyrektora szkoły – pana 
Krzysztofa Skrzyckiego 
oraz przedstawiciela Rady 
Rodziców - pana Marcina 
Sorysa dyplomy i nagrody, 
a pozostali uczestnicy słod-
kie upominki ufundowa-
ne przez Radę Rodziców. 
Wszystkim uczestnikom 
konkursów gratulujemy i 
bardzo dziękujemy za tak 
liczny udział i zaangażo-
wanie.

julian tuwim wybrany na Patrona szkoły 
Podstawowej w stanominie

W Szkole Podstawowej 
w Stanominie, zgodnie z 
procedurą wyboru patro-
na szkoły, w dniach 07 
– 09 stycznia 2019 roku 
zostało przeprowadzo-
ne głosowanie dotyczą-
ce wyboru kandydata na 
patrona szkoły. Na liście 
wyborczej znaleźli się na-
stępujący kandydaci: - Ju-
lian Tuwim - Józef Piłsudski 
- Janusz Korczak 

Ogłaszamy oficjalne wy-
niki wyboru kandydata na 
patrona Szkoły Podstawo-
wej w Stanominie. Komisja 
w składzie:

Krzysztof Skrzycki – dy-
rektor szkoły

Marzena Potaczek – pe-
dagog szkolny

Maciej Kujawa – prze-
wodniczący Samorządu 
Uczniowskiego

Szymon Narkun – zastęp-
ca przewodniczącego Sa-
morządu Uczniowskiego

Jolanta Pendrak – przed-
stawiciel nauczycieli

Patrycja Łapot – przedsta-
wiciel uczniów

Julita Brzezińska – przed-
stawiciel uczniów

po komisyjnym otwarciu 
urny dokonała przeliczenia 

oddanych głosów.
Oddano 330 głosów, w 

tym 4 nieważne.
Ilość oddanych głosów na 

poszczególnych kandyda-
tów:
Julian Tuwim – 171 głosów
Janusz Korczak – 75 głosów
Józef Piłsudski – 80 gło- 
sów

Wolą społeczności szkol-
nej – uczniów, rodziców 
oraz pracowników szkoły 
– ogłaszamy, iż 10 stycznia 
2019 roku JULIAN TUWIM 
został wybrany na patrona 
Szkoły Podstawowej w Sta-
nominie.

dzień edukacji narodowej w szkole Podstawowej w stanominie
12 października 2018 

roku w Szkole Podstawo-
wej w Stanominie obcho-
dziliśmy Dzień Edukacji 
Narodowej. Uczestniczyli-
śmy w akademii przygoto-
wanej przez uczniów klas 

piątych pod kierunkiem 
pani Aleksandry Muszyń-
skiej. Swoje święto mieli 
również pierwszoklasiści, 
którzy właśnie w tym dniu 
oficjalnie zostali przyjęci 
w poczet uczniów Szkoły 

Podstawowej w Stanomi-
nie. 

Pasowania na uczniów 
dokonał Dyrektor Szkoły – 
pan Krzysztof Skrzycki, któ-
ry życzył dzieciom sukce-
sów oraz samych radosnych 

chwil w szkole. Gościem 
honorowym uroczysto-
ści była Sekretarz Gminy 
– pani Alicja Kubiś, która,  
w imieniu  Wójta Gminy 
Białogard – pana Jacka 
Smolińskiego, przekazała 

życzenia wszystkim pra-
cownikom szkoły oraz wrę-
czyła nagrodę Wójta Gminy 
Białogard pani Marzenie 
Potaczek za zaangażowa-
nie w pracy, osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowaw-

cze oraz nieustającą troskę 
o rozwój uczniów Szkoły 
Podstawowej w Stanomi-
nie. 

Życzenia swoim pracow-
nikom złożył również Dy-
rektor Szkoły.
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500+ również w gminie Białogard
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Białogardzie 
od dnia 01 lipca 2018 roz-
począł przyjęcia wniosków 
na nowy okres świadczenio-
wy  trwający od 01.10.2018 
do 30.09.2019 r. Prawo do 

świadczenia wychowawczego 
ustalane jest na okres od dnia 
1 października do dnia 30 
września roku następnego. By 
zachować ciągłość świadcze-
nia należało złożyć wniosek 
do 30 października 2018. 

GOPS realizuje na bieżąco 
zadania wynikające z Ustawy 
o pomocy państwa w wy-
chowywaniu dzieci. Wypłaty 
świadczeń są realizowane w 
terminach zgodnie z opraco-
wanym harmonogramem.

harmonogram wypłat świadczeń w 2019 roku

Miesiąc: Wyrównania:

Bieżące

Dodatki  
Mieszkaniowe
+ Energetyczne

Fundusz  
Alimentacyjny
+ Świadczenia 

Rodzinne

Świadczenie 
Wychowawcze

500 +

Zasiłki Stałe  
+ Pomoc  

Finansowa

Styczeń --------- 10 22 24 25
Luty 8 8 22 26 27
Marzec 8 8 22 26 27
Kwiecień 10 10 18 25 26
Maj 10 10 22 24 27
Czerwiec 10 10 24 26 27
Lipiec 10 10 22 25 26
Sierpień 9 9 22 26 27
Wrzesień 10 10 23 26 27
Październik 10 10 22 24 25
Listopad 8 8 22 26 27
Grudzień 9 9 18 19 20
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Przyjmowanie interesantów w sprawach  
skarg i wniosków.

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.

 

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.

sPORt

sztafeta 100 km na 100 lat w szkole 
podstawowej w kościernicy

Wszyscy uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Kościer-
nicy, począwszy od klasy 
I, a skończywszy na VIII, 
przebiegli w sztafecie 100 
km!!!!!!

Wszystko dla Niepodle-
głej. Uczniowie klas I - III 
pokonywali odcinek 500 
metrów, natomiast ucznio-
wie klas IV - VIII dystans 
850 metrów. Po zsumo-
waniu przebytych przez 
uczniów dystansów poko-
naliśmy dla Niepodległej 
100 kilometrów. Wszyscy 
uczniowie bardzo chęt-
nie zaangażowali się w  
to przedsięwzięcie. Każdy 
został uhonorowany pa-
miątkowym złotym meda-
lem.

Gościem na naszej impre-
zie była Pani Alicja Kubiś, 
sekretarz Gminy Białogard, 
która bardzo mocno kibi-
cowała naszym młodym 
biegaczom, trzymała za 
nich mocno kciuki i deko-
rowała pamiątkowymi me-
dalami. 

Po zakończonej sztafecie 
odbył się ciasteczkowy kon-
kurs - pięcioro uczestników, 
miało zjeść dziesięć ciastek, 
w czasie jakim zajęło całej 
szkole policzenie do 100! 

Z pozoru konkurs banalny, 
jednak żadna z osób nie 
dała rady zjeść 10 sztuk 

herbatników. 
Za to radości było co nie 

miara.

mikołajkowy turniej sportowy  
„sport i zabawa”

Szkoła Podstawowa w 
Kościernicy po raz kolej-
ny, korzystając tym razem  
z gościnności Gimnazjum 
w Pomianowie, zorgani-
zowała na ich sali gim-
nastycznej Mikołajkowy 
Turniej Sportowy „Sport i 
zabawa”. Impreza ta or-
ganizowana jest cyklicznie  
z okazji Mikołajek. W te-
gorocznym Turnieju bez-
konkurencyjna okazała się 
reprezentacja SP KOŚCIER-
NICA, zajmując pierwsze 
miejsce!!! 

Drugie miejsce zajęli re-
prezentanci SP Rogowo i 

trzecie przedstawiciele SP 
Stanomino. Każda szkoła 
otrzymała pamiątkowe pu-
chary i dyplomy oraz na-
grody z rąk Wójta Gminy 
Białogard Pana Jacka Smo-

lińskiego, natomiast każ- 
dy uczestnik słodki upomi-
nek. 

Wszystkim serdecznie 
gratulujemy i do zobacze-
nia za rok.

uczniowie szkoły podstawowej w stanominie na podium  
w zapasach w stylu wolnym

W pierwszą sobotę 
grudnia w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr  
5 w Białogardzie miał miej-
sce MIĘDZYNARODOWY 
PUCHAR BAŁTYKU w zapa-
sach im. Mieczysława Lisa 
(dla dzieci i młodzików).  
Pięcioro naszych uczniów 
zajęło miejsca medalowe. 

Oto oni: Mateusz Pa-
rol - I miejsce w katego-
rii 37 kg Miłosz Hasik - I 
miejsce w kategorii 56 kg 

Miłosz Szafarczyk - II 
miejsce w kategorii 21 kg 
Daria Żytnikowska - III 
miejsce w kategorii 25 kg 
Oliwia Stefanowska - III 
miejsce w kategorii 24 kg.

Jest to ogromny sukces, 
gdyż nasi uczniowie do-
piero od dwóch miesię-
cy uczestniczą dwa razy 
w tygodniu w zajęciach 
sportowych z elementa- 
mi zapasów na terenie 
szkoły.

Przewodniczący Rady Gminy
czwartek w godz. 14.00 - 15.15
(pokój nr 17 Urzędu Gminy Białogard)

Wójt Gminy
lub Sekretarz Gminy

czwartek w godz. 14.00 - 15.15


