
BIAŁOGARD
Wieści z gminy

InfORmAtOR URzęDU GmIny BIAŁOGARDnr 2 (4) 2019 EGzEmPLARz BEzPŁAtny

W dzisiejszym numerze:

Pomoc  
przedświąteczna

str. 3

stop  
pożarom  
traw

str. 5

nowe  
obwody  
szkół

 
str. 4

nowy  
ciągnik

str. 2

Szanowni Państwo,  
oddajemy w Wasze ręce drugi w nowym 2019 r. numer kwartalnika „Wieści z gminy Białogard” .

Życzymy Państwu przyjemnej lektury ufając, że tematy przedstawione  
w naszej gazecie przybliżą Państwu to, co wydarzyło się w gminie Białogard  
od ostatniego wydanego numeru „Wieści” ale i to co jeszcze się wydarzy. 

Zespół redakcyjny „Wieści”. 

Wielkanoc 
to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie  

upamiętniające zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa

i z tej okazji  
słonecznych  Świąt  obfitujących w rodzinne  

spotkania i pozytywne emocje,  
wypełnionych tradycją święconego jajka  

i mokrego dyngusa
życzą

Przewodnicząca Rady Gminy Wójt Gminy Białogard

           Aneta Drąg                     Jacek Smoliński
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nOWy CiĄGniK nAdziejĄ nA szyBszĄ i sPrAWniejszĄ 
reALizACjĘ remOnTÓW drÓG W Gminie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nasza Gmina, w ra-
mach inwestycji, nabyła nowy ciągnik z oprzyrządowaniem: 
przyczepa, pług odśnieżny i zawieszana kosiarka bijakowa.  

W dniu 28 marca br. do-
starczony został ciągnik 
Kubota M5091 o mocy zna-
mionowej silnika 70,9 kW 
wraz z przyczepą Pronar o 
ładowności do 8460 kg, po-
zostałe urządzenia dostar-
czone zostaną w maju br. 

Dzięki tej inwestycji moż-
liwe będzie wykonywanie 

własnymi siłami bieżących 
remontów dróg i przepu-
stów.  Przyczyni się ona 
również do  poprawy stan-
dardu utrzymania dróg 
i  znacznie przyspieszy re-
alizację terenowych zadań 
Gminy.  

Pierwszym wykonanym 
zadaniem ciągnika z przy-

czepą był transport desek  
ze Stanomina do magazynu 
przy ulicy Wileńskiej 8 w 
Białogardzie. 

Maszyny spisały się zna-
komicie, próba ta potwier-
dziła słuszność zakupu.

Iwona Lewandowska
UG Białogard

uWAGA mieszKAŃCy  
Gminy BiAŁOGArd

Przypominamy o zbliżającym się terminie płatności  
II raty podatku za 2019 rok, którego ustawowy termin  

płatności przypada na dzień 15 maja 2019 roku.  
Wpłaty podatku można 

dokonać u sołtysa, w kasie 
Urzędu Gminy Białogard w 

godzinach od 8:00-14:00 z 
przerwą od 9:00-10:00 lub 
bezpośrednio na indywi-

dualny rachunek bankowy 
podatnika bądź ogólny ra-
chunek dochodowy Gminy.

Sołectwo Sołtys Miejscowości wchodzące w skład sołectwa

Białogórzyno  Franczak Emilia 
Białogórzyno, Białogórzynko, Stajkowo,  
Wronie Gniazdo

Buczek  Mariusz Kubicki Buczek, Zaspy Małe

Byszyno Brzeska Katarzyna Byszyno, Przegonia

Czarnowęsy Moraczewska Beata Czarnowęsy, Tarpnowo

Dargikowo Suchocki Adrian Dargikowo

Dębczyno Ilona Drąg Dębczyno
Góry Jastrzębski Józef Góry
Gruszewo Julita Chudziak Gruszewo
Klępino  
Bialogardzkie Mioduszewska Izabela Klępino Białogardzkie

Kościernica Janusiak Damian Kościernica
Stanomino Marcin Sorys Stanomino
Lulewice Kinga Januszewska Lulewice
Lulewiczki Norbert Kononowicz Lulewiczki
Łęczno Dudkiewicz Karolina Łęczno, Łęczynko, Łęczenko, Żabiniec

Moczyłki Marzena Galant Moczyłki
Nasutowo Pytlik Czesław Nasutowo
Nawino Młynarska Agnieszka Nawino
Nosówko Sławomir Geisheimer Nosówko
Pękanino Sylwia Skorupa Pękanino, Pękaninko
Podwilcze Stanisława Jakowicz Podwilcze
Pomianowo Ćwidak Wojciech Pomianowo
Pustkowo Marcin Palinowski Pustkowo, Leśniki, Pustkowo, Strzelec, Ząbki

Rarwino Antoł Barbara Rarwino
Redlino Angrot Alicja Redlino
Rogowo Zenon Chódzyński Rogowo
Rościno Anna Suszyńska Rościno
Rychowo Kamil Szyszka Rychowo
Rychówko Andrzej Mazik Rychówko
Rzyszczewo Sebastian Wypych Rzyszczewo, Wygoda

Zagórze Marcin Sikora Zagórze
Żeleźno Maria Kłys Żeleźno
Żelimucha Zofia Legięć Żelimucha
Żytelkowo Zbigniew Furman Żytelkowo

Wybory sołtysów i rad sołeckich
W dniach 30 stycznia - 15 

marca 2019 r. w 33 Sołec-
twach Gminy Białogard od-
były się wybory Sołtysów i 

Rad Sołeckich. Sołtysami 
zostało 17 Pań i 16 Panów. 

Poniżej przedstawiamy nowo wybranych przedstawicieli sołectw Gminy Białogard.

MIELEŃSKA  LOKALNA  GRUPA RYBACKA 
ZAPRASZA NA SZKOLENIA Z PISANIA 

WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 
W RAMACH  PRIORYTETU 4 PROGRAMU  

OPERACYJNEGO  „RYBACTWO I  MORZE 2014-2020” 

Szkolenia odbędą się w Biurze MLGR w Sarbinowie, 
ul. Nadmorska 27   

 
 

 
 w dniach:

26.04.2019 r. (piątek) godz. 11.00

06.05.2019 r. (poniedziałek) godz. 14.00

 

PRZYPOMINAMY, ŻE PODCZAS SZKOLENIA 

 WNIOSKODAWCA BĘDZIE MIAŁ MOŻLIWOŚĆ 

 KONSULTACJI SWOJEGO WNIOSKU
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KArTA duŻej rOdziny 
 i KArTA seniOrA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie informuje, iż 
od 1 stycznia 2019 roku możliwe jest ubieganie się o przyznanie 
Karty Dużej Rodziny dla rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na 
utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Karta Dużej Rodziny 
to system zniżek i do-
datkowych uprawnień 
dla rodzin 3+ zarówno  
w instytucjach publicz-
nych, jak i w firmach pry-
watnych. To zniżki np. na 
przejazdy kolejowe, niższe 
opłaty paszportowe, możli-
wość tańszego korzystania 
z oferty instytucji kultury, 
ośrodków rekreacyjnych, 
księgarni czy w końcu zniż-
ki na zakup ubrań, obuwia, 
kosmetyków, książek czy 
paliwa. Posiadanie Karty 
ułatwia dużym rodzinom 
dostęp do rekreacji i obniża 
koszty codziennego życia. 

Więcej informacji o zniż-
kach obowiązujących na 
naszym terenie znajdą pań-
stwo na stronie https://

empatia.mpips.gov.pl/web/
piu/kdr.

W ramach Programu 
Wspierania Rodziny i Sys-
temu Pieczy Zastępczej na 
lata 2014-2020 pn. Region 
dla Rodziny zostały wpro-
wadzone Zachodniopo-
morska Karta Rodziny oraz 
Zachodniopomorska Karta 
Seniora.

Program Zachodniopo-
morskich Kart Rodzin ma 
na celu poprawę sytuacji 
rodzin. Posiadanie ZKR 
umożliwia korzystanie na 
preferencyjnych warunkach 
z usług oferowanych przez 
Partnerów Programu.

O wydanie Zachodnio-
pomorskiej Karty Rodziny 
mogą ubiegać się:

a) rodzice prowadzący 

wspólne gospodarstwo do-
mowe z minimum dwoj-
giem dzieci oraz dzieci (do 
18 roku życia lub 26 roku 
życia w przypadku kontynu-
owania nauki, dożywotnio  
w przypadku dzieci legity-
mujących się orzeczeniem 
o stopniu niepełnospraw-
ności);

b) rodziny zastępcze za-
mieszkałe pod wspólnym 
adresem;

c) rodzinne domy dziecka.
Wsparciem Zachodnio-

pomorskiej Karty Seniora 
objęte są osoby starsze 
zamieszkałe na terenie wo-
jewództwa zachodniopo-
morskiego. Karta umożliwia 
korzystanie, na preferencyj-
nych warunkach, z katalogu 
ofert: kultury, edukacji, re-
kreacji, transportu i innych 
usług oferowanych przez 
partnerów Programu.

O Zachodniopomorską 
Kartę Seniora mogą ubie-
gać się osoby, które ukoń-
czyły 60 lat.

Więcej informacji o zniż-
kach obowiązujących na 
naszym terenie znajdą 
państwo na stronie http://
www.rodzina.wzp.pl/

Karty wydawane są bez-
płatnie.

Wnioski o wydanie kart 
można pobierać i składać 
w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej ul. Wileń-
ska 8, 78-200 Białogard w 
pokoju nr 3.

Pomoc przedświąteczna dla  
mieszkańców Gminy Białogard

Dzięki podpisanej przez Wójta Gminy Białogard Jacka Smoliń-
skiego umowie z Bankiem  Żywności,  850 osób z terenu Gminy 
Białogard mogło  ubiegać się o pomoc żywnościową w ramach 
realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 
-2020 Podprogram 2018. 

Banki zrzeszone w Fede-
racji Polskich Banków Żyw-
ności przekazują pomoc 
żywnościową poprzez swo-
je organizacje partnerskie 
w ramach Programu Ope-
racyjnego Pomoc Żywno-
ściowa, współfinansowane- 
go ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Euro- 
pejskiego Funduszu Pomo-
cy Najbardziej Potrzebują-
cym.

Dzięki tym działaniom 
osoby najuboższe otrzy-
mują wsparcie w postaci 
posiłków i paczek żywno-
ściowych, które przekazy-
wane są przez organizacje 
współpracujące z Bankami 

Żywności. 
Z pomocy tej skorzystać 

mogą osoby w najtrudniej-
szej sytuacji życiowej, któ-
rych dochód nie przekro-
czy określonego  poziomu, 
uprawniającego do korzy-
stania z pomocy społecz-
nej. Program realizowany 
jest w kilkumiesięcznych 
cyklach, w ramach których 
obowiązujących określone 
zasady i możliwości korzy-
stania ze wsparcia.

Już w dniach 28-29 mar-
ca 2019 r. dzięki zabiegom i 
zaangażowaniu Kierownika 
GOPS w Białogardzie oraz 
pracowników Urzędu Gmi-
ny Białogard, mieszkańcy 

gminy – 850 osób,  sko-
rzystali z pierwszej tran-
szy pomocy. Każda osoba 
zakwalifikowana do Pro-
gramu otrzyma łącznie, w 
dwóch transzach, ok. 50 kg 
paczkę składającą się z 21 
produktów artykułów spo-
żywczych.

Serdeczne podziękowa-
nia za realizację zadania  
kierujemy do  pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Białogardzie 
oraz Urzędu Gminy Biało-
gard. 

Termin realizacji II tran-
szy zaplanowano na 17-18 
kwietnia 2019 r.

„jak przygotować się na wypadek katastrofy lub klęski żywiołowej - „Wypadki radiologiczne”
ZANIM WYSTĄPI  
WYDARZENIE

Bądź przygotowany do 
ewakuacji lub do schronie-
nia się w swoim domu.

Opracuj plan komuniko-
wania się na wypadek za-
grożenia.

Gdy w czasie katastrofy 
członkowie rodziny są roz-
dzieleni, ( realna możliwość 
w ciągu dnia, gdy dorośli są 
w pracy, a dzieci w szkole) 
miej przygotowany plan ich 
powrotu do domu.

PODCZAS  
WYDARZENIA
Nasłuchuj w radiu i w tele-
wizji oficjalnych komunika-
tów.
•	Jeśli jest to zalecane – po-

zostań w domu.
•	Zabezpiecz zwierzęta lub 

weź je do domu.
•	Zabezpiecz i pozamykaj 

drzwi oraz okna.
•	Wyłącz klimatyzację, wen-

tylację, ogrzewanie na-
wiewowe itp.

•	Zamknij (uszczelnij) za-
suwy piecowe i komino- 
we.

Udaj się do piwnicy lub in-
nych pomieszczeń poniżej 
powierzchni gruntu i po-
zostań w nich do czasu, aż 
władze ogłoszą, że jest już 
bezpiecznie.
Jeśli musisz wyjść na ze-
wnątrz, zakryj usta i nos 
mokrym ręcznikiem. 
Bądź przygotowany do 
ewakuacji lub schronienia 
się na dłuższy czas w swo-

im domu.
Gdy powracasz do miej-

sca schronienia z zewnątrz:
•	spłucz i zmień odzież oraz 

obuwie,
•	włóż rzeczy noszone na 

zewnątrz do plastikowej 
torby i szczelnie ją za-
mknij.

Jeżeli zarządzono ewaku-
ację:
•	nasłuchuj w radiu i te-

lewizji komunikatów o 
drogach ewakuacji, tym-
czasowych schronach i 

sposobach postępowania,
•	minimalizuj możliwości 

skażenia w domu,
•	zabezpiecz i pozamykaj 

drzwi oraz okna,
•	wyłącz klimatyzację, wen-

tylację, ogrzewanie na-
wiewowe itp.,

•	zamknij (uszczelnij) zasu-
wy piecowe i kominowe,

•	zabierz przygotowane na 
ewakuację rzeczy,

•	pamiętaj o swoich sąsia-
dach, którzy mogą potrze-
bować pomocy przy ma-

łych dzieciach, starszych 
ludziach lub przy niepeł-
nosprawnych.

PO WYDARZENIU
Gdy bezpośrednie zagro-

żenie minęło, unikaj spoży-
wania żywności z twojego 
ogrodu oraz mleka od two-
ich krów i kóz, dopóki nie 
będą zbadane przez urząd 
sanitarny.

Żaneta Szadziewska
Podinspektor w UG 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/po_godzinach/tematy/k/kultura
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr
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POWIATOWY DZIEŃ SOŁTYSA
22 marca br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tychowie odbyły się uroczystości poświęcone obchodom  Po-
wiatowego Dnia Sołtysa. Na zaproszenie Władz Tychowa  licznie  
przybyli Sołtysi z Gminy Białogard, Gminy Karlino oraz Gminy 
Tychowo. 

Obecni byli również: Se-
nator RP Grażyna Anna 
Sztark, Starosta Białogardz-
ki Piotr Pakuszto, Wicesta-
rosta Sebastian Balcerzak, 
Burmistrz Tychowa Robert 
Falana, Zastępca Burmistrza 
Tychowa Jacek Rudziński, 
Burmistrz Karlina Walde-
mar Miśko, Zastępca Bur-
mistrza Karlina Piotr Woś, 
Wójt Gminy Białogard Jacek 
Smoliński, Sekretarz Gminy 
Białogard Alicja Kubiś oraz 
Anna Rydzkowska Przewod-
nicząca Rady Powiatowej 
Powiatu Białogardzkiego 
Zachodniopomorskiej Izby 
Rolniczej.

Przewodniczący Rady Po-

wiatu Białogardzkiego Hen-
ryk Budzyła, Przewodniczą-
ca Rady Miejskiej w Karlinie 
Beata Klepuszewska, Prze-
wodnicząca Rady Gminy 
Białogard Aneta Drąg, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
w Tychowie Paweł Kowalski 
i Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Tychowie Da-
riusz Michalak.

Wiele ciepłych słów i po-
dziękowań popłynęło w 
stronę Pań Sołtysek i Pa-
nów Sołtysów, i to dla nich 
właśnie przygotowane zo-
stały listy gratulacyjne wraz 
z poradnikami i pięknymi 
różami, które uroczyście 
wręczali – Senator Anna 

Sztark wraz z Burmistrzami 
i Wójtem.

Wspólne zdjęcie stanowić 
będzie dokument i pamiąt-
kę miło spędzonego czasu.

Szczególne podziękowa-
nia kierujemy do  Sołtysów  
Gminy Białogard za tak licz-
ne przybycie i wspaniałą at-
mosferę. 

Serdecznie dziękujemy 
również organizatorom uro-
czystości – pracownikom 
Urzędu Miejskiego w Ty-
chowie, Gminnemu Ośrod-
kowi Kultury w Tychowie, a 
szczególnie młodzieży, któ-
ra swoim występem wywo-
łała wiele radości i uśmie-
chu na twarzach obecnych.  

WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, 
że w dniach od 13-16 maja 
2019 roku odbędzie się wy-

wóz odpadów wielkogaba-
rytowych.

Zgłoszenia przyjmujemy 
do 9 maja 2019roku pod 
podanym numerem tele- 

fonu 94 311-01-93 bądź 
osobiście w Urzędzie  
Gminy (pokój numer 7)  
w godzinach pracy Urzę- 
du.

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych:

13.05.2019r.

Białogórzynko, Białogórzyno, Kościernica, Nosówko, Pękaninko, Pękanino, 
Pustkowo, Pustkówko, Stajkowo, Żeleźno, Laski, Podwilcze, Rarwino, Rychowo, 

Rychówko, Sińce, Stanomino, Strzelec, Wronie Gniazdo

14.05.2019r.

Byszyno, Czarnowęsy, Dębczyno, Góry, Gruszewo, Kamosowo, Łęczynko, Łęczno, 
Łęczenko, Nasutowo, Nawino, Przegonia, Rogowo, Rzyszczewo, Wygoda, Zagórze, 

Żabiniec

15.05.2019r.

Buczek, Dargikowo, Klępino Białogardzkie, Moczyłki, Pomianowo, Tarpnowo, 
Zaspy Małe, Żytelkowo

16.05.2019r.

Leśniki, Lulewice, Lulewiczki, Redlino, Rościno, Trzebiele, Ząbki, Żelimucha

urzędnicy po raz drugi opuścili swoje 
biurka na rzecz pracy fizycznej

6 kwietnia  już po raz 
drugi pracownicy Urzędu 
Gminy Białogard wraz z eki-
pą remontowo-budowlaną 
tym razem wspierani siłami 
koleżanek i kolegi z Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Białogardzie oraz 
Pani bibliotekarki z Pod-
wilcza i Pani Świetlicowej  
z Nasutowa „odwalili” ka-
wał dobrej roboty w kom-
pleksie Pałacowo-Parko-
wym w Podwilczu. Stawiło 
się ponad 30 osób wypo-
sażonych w sekatory, piły, a 
co najważniejsze z dobrym 
humorem i gotowi do pra-
cy. Wykarczowane zostały 
samosiejki, dzikie krzaki, z 
których ułożono  stosy uwi-
daczniające efekt tej pracy.  

Jak zwykle pogoda dopisa-
ła, było ciepło, słonecznie, a 
w nagrodę dobrze spełnio-
nego obowiązku wszyscy 
obecni mogli delektować 
się przepyszną gulaszową 

zupą, a nawet upiec kieł-
baskę przy ognisku, wokół 
którego zebrała się fanta-
styczna załoga.

Warto było!!!  

UWAGA! ZMIANA OBWODÓW SZKOLNYCH 
NA TERENIE GMINY BIAŁOGARD

W związku z przekształ-
ceniem ośmioletniej Szkoły 
Podstawowej im. Ppor. Ry-
szarda Kuleszy w Kościerni-
cy poprzez zmianę siedziby 
z  miejscowości Kościernica 
na miejscowość Pomiano-
wo, od 1 września 2019 
roku obwody Szkół będą 
obejmowały następujące 
miejscowości:

Obwód Szkoły Podsta-
wowej im. Ppor Ryszarda 
Kuleszy w Pomianowie: 

Białogórzynko, Białogórzy-
no, Buczek, Kościernica,  
Leśniki, Lulewice, Lulewicz-
ki, Nosówko, Pękaninko, Pę-
kanino, Pomianowo, Pust-
kowo, Pustkówko, Redlino, 
Rościno, Stajkowo, Strzelec, 
Trzebiele, Wronie Gniazdo, 
Zaspy Małe, Ząbki, Żelimu-
cha, Żeleźno, Dargikowo, 
Klępino Białogardzkie, Ży-
telkowo.

Obwód Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy 

w Rogowie: Byszyno, Czar-
nowęsy, Dębczyno, Gru-
szewo, Góry, Liskowo, Mo-
czyłki, Nawino, Przegonia, 
Rogowo, Rzyszczewo,  Tarp-
nowo, Wygoda, 

Obwód Szkoły Podsta- 
wowej w Stanominie: Ka-
mosowo, Laski, Łęczno, 
Łęczenko, Łęczynko, Nasu-
towo, Podwilcze, Rarwino, 
Rychowo, Rychówko, Sińce, 
Stanomino, Zagórze, Żabi-
niec.
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„dzikie” wysypiska śmieci
Mimo obowiązującej 

Ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gmi-
nach (  Dz. U. z 2017 poz. 
1289 ze zm.; Ustawy o od-
padach – Dz. U. z 2018, poz. 
992 ze zm.), nasza gmina 
nieustannie boryka się z 
problemem powstających 
„dzikich” wysypisk śmie-
ci. Każdego roku powstają 
kolejne, nowe miejsca nie-
legalnego składowania róż-
nego rodzaju odpadów – na 
obrzeżach sołectw, w po-
bliżu mało uczęszczanych 
dróg, na skraju lasów, na 
brzegach rzek i potoków, w 
zadrzewieniach i zakrzewie-
niach śródpolnych. 

Wyrzuca się tam praktycz-
nie wszystko - sterty papie-
rów, krzesła z połamanymi 
nogami, plastikowe butel-
ki, torebki foliowe, zużyty 
sprzęt elektroniczny, zuży-
te opony itp. Unosząca się 
nad nimi woń sprawia, że 
takie miejsca omijamy z 
daleka. 

„Dzikie” wysypiska śmie-
ci to nie tylko dowód braku 
kultury. Są one poważnym 
zagrożeniem dla gleby, 
wody, powietrza, dla ludzi 

i zwierząt.
Nasze okolice wciąż są 

niestety „bogate” w tego 
typu nielegalne, „dzikie” 
wysypiska śmieci. Posta-
rajmy się zlikwidować choć 
jedno takie miejsce w na-
szej najbliższej okolicy. Na 
pewno poprawi nam to 
samopoczucie, poprawi es-
tetykę krajobrazu, a przede 
wszystkim przestanie nie-
korzystnie oddziaływać na 
całe środowisko. Musimy 
wreszcie zadbać o swoje 
otoczenie, swoją Gminę. 
Nikt za nas tego nie zrobi. 
Wszystkie odpady muszą 
nareszcie zacząć trafiać do 
worków, pojemników i kon-

tenerów a w efekcie koń-
cowym na specjalnie zor-
ganizowane i odpowiednio 
utrzymywane składowiska 
odpadów.

Aby skutecznie walczyć 
z takimi wysypiskami, a 
właściwie z osobami, które 
przywożą i wysypują śmieci 
w miejscach niedozwolo-
nych pracownicy Referatu 
Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa będą na  bieżąco  
monitorowali teren naszej 
gminy.  W przypadku wy-
krycia sprawcy zostanie 
wszczęte postępowanie 
administracyjne celem jego 
ukarania. 

Zgodnie z przepisami Ko-
deksu Karnego art. 183 § 1. 
Kto wbrew przepisom skła-
duje (…) odpady (…) w ta-
kich warunkach lub w taki 
sposób, że może to zagrozić 
życiu lub zdrowiu człowie-
ka lub spowodować istot-
ne obniżenie jakości wody, 
powietrza lub powierzch-
ni ziemi lub zniszczenie 
w świecie roślinnym lub 
zwierzęcym w znacznych 
rozmiarach, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5.

Dzień Strażaka
Druhny i Druhowie,
każdy dzień stawia przed strażakami coraz bardziej odpowiedzialne zadania.  

Wasza służba na rzecz ratownictwa i ochrony ludności skłania do skierowa-
nia gorących słów podziękowania oraz wyrażenia najwyższego uznania dla 
codziennego trudu Waszej służby. Wizerunek strażaków jest dziełem Wa-
szego powszechnego uporu i determinacji, konsekwentnego zaangażowania  
i kreatywności. 

Wszystkim, a szczególnie Strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy 
Białogard w imieniu własnym i władzy samorządowej życzę satysfakcji i dumy  
z pełnionej służby, dobrego zdrowia i strażackiego szczęścia w każdym dzia-
łaniu. 

Szczególnie serdeczne słowa kieruję do Waszych najbliższych, którzy wspierają  
i współdzielą trudy strażackiej służby, podtrzymując ciepło domowego ogniska 
z cierpliwą wyrozumiałością.

Wójt Gminy Białogard
Jacek Smoliński

wyDARzEnIA

STOP POŻAROM TRAW
Wypalanie traw to problem, z którym strażacy zmagają się co 
roku. Choć rośnie świadomość społeczna w tej kwestii, to jednak 
nadal są ludzie, którzy myślą, że wypalanie traw użyźnia ziemię. 
Co roku strażacy mają do czynienia z tysiącami tego typu zda-
rzeń. 

W całym 2018 r. odno-
towano ponad 149 tys. 
pożarów, wśród nich było 
prawie 49 tys. pożarów 
traw na łąkach i nieużyt-
kach rolnych. To ok. 33 
proc. wszystkich pożarów 
w Polsce.

Wczesna wiosna to czas, 
w którym gwałtownie wzra-
sta liczba pożarów traw. W 
ubiegłym roku w kraju naj-
więcej pożarów traw odno-
towano właśnie w marcu 
i w kwietniu – ponad 25 
tys. Stanowiło to prawie 55 
proc. wszystkich pożarów 
traw w ubiegłym roku. 

PRĘDKOŚĆ POŻARU
Prędkość rozprzestrzenia-

nia się pożaru może wyno-
sić ponad 20 km/h. Szybki 

bieg to prawie 19 km/h. 
Tak więc człowiek nie ma 
szans uciec przed ogniem. 
W rozprzestrzenianiu ognia 
pomaga także wiatr. W 
przypadku dużej prędkości 
wiatru i nagłej zmiany kie-
runku, pożary bardzo często 
wymykają się spod kontroli 
i przenoszą na pobliskie 
lasy oraz zabudowania.

POSZKODOWANI 
Pożary traw są niebez-

pieczne dla życia i zdro-
wia ludzi. Zagrażają lasom, 
domom i zabudowaniom 
gospodarczym, bezpowrot-
nie niszczą faunę i florę. W 
ubiegłym roku w kraju w 
wyniku pożarów traw zgi-
nęło 7 osób.
EKONOMICZNE SKUTKI 

POŻARÓW
Pożary łąk i lasów powo-

dują ogromne straty ma-
terialne. Często z dymem 
idzie dorobek wielu poko-
leń. Szacowane straty w 
wyniku pożarów traw, które 
powstały w 2018 roku, to 
32 956 500 złotych. Średni 
czas trwania akcji gaszenia 
pożaru trawy wynosi 52 mi-
nuty.

W 2018 roku średnio co 
10 minut strażacy wyjeż-
dżali do pożarów traw i nie-
użytków rolnych.

Łącznie spłonęło 
ponad 18 tys. ha łąk i 
nieużytków rolnych. W 
2018 roku podczas akcji 
ratowniczych związanych 
z gaszeniem pożarów 
traw zużyto 123 153 186 

litrów wody, co odpowiada 
pojemności 32,8 basenów 
olimpijskich. Pożary traw na 
nieużytkach, z uwagi na ich 
charakter i zazwyczaj duże 
rozmiary, angażują dużą 
liczbę strażaków i zasobów 
ratowniczych. Każda 
tego typu interwencja 
to poważny wydatek 
finansowy.

Strażacy, zaangażowani 
w gaszenie pożarów traw 
na łąkach i nieużytkach, w 
tym samym czasie mogą 
być potrzebni do ratowa-
nia życia, zdrowia i mienia 
ludzkiego w innym miejscu. 
Może się zdarzyć, że przez 
lekkomyślność ludzi zwią-
zaną z wypalaniem traw, 
nie dojadą na czas tam, 
gdzie są bardzo potrzebni.

 
WYPALANIE TRAW JEST 
ZABRONIONE PRAWEM

PRZEPISY PRAWNE  
O ZAKAZIE WYPALANIA 

TRAW, LASÓW, ŁĄK I 
 POZOSTAŁOŚCI  

ROŚLINNYCH

Za wykroczenia tego typu 
grożą surowe sankcje:
•	 art. 82 ustawy z dnia 20 

maja 1971 r. Kodeksu wy-
kroczeń (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 618).

•	 kara aresztu, nagany lub 
grzywny, której wysokość 
w myśl art. 24 § 1 może 
wynosić od 20 do 5000 
złotych.

•	 art. 163 § 1 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. Kodeksu 
karnego (Dz. U. z 1997 r. 

Nr 88, poz. 553 ze zm.): 
„Kto sprowadza zdarze-
nie, które zagraża życiu 
lub zdrowiu wielu osób 
albo mieniu w wielkich 
rozmiarach, mające po-
stać pożaru, podlega ka-
rze pozbawienia wolności 
od roku do lat 10”.

Źródło: Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych  

i Administracji oraz Komen-
da Główna Państwowej  

Straży Pożarnej. 

http://www.straz.kielce.pl/images/kw_psp_kielce/apele_i_porady/przepisy.pdf
http://www.straz.kielce.pl/images/kw_psp_kielce/apele_i_porady/przepisy.pdf
http://www.straz.kielce.pl/images/kw_psp_kielce/apele_i_porady/przepisy.pdf
http://www.straz.kielce.pl/images/kw_psp_kielce/apele_i_porady/przepisy.pdf
http://www.straz.kielce.pl/images/kw_psp_kielce/apele_i_porady/przepisy.pdf
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Turniej o pożarnictwie
Finał gminnego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Szkole Podstawowej w 
Stanominie.

W dniu 1 marca 2019 
roku, w Szkole Podstawo-
wej w Stanominie przepro-
wadzono finał gminnego 
etapu Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega poża-
rom”.  Turniej ma na celu 
popularyzowanie przepisów 
i kształtowanie umiejęt-
ności  w  zakresie ochrony 
ludności, ekologii, ratow-
nictwa i  ochrony przeciw-
pożarowej. W szczególno-
ści służy popularyzowaniu 
wśród dzieci i  młodzieży 
znajomości  przepisów 
przeciwpożarowych, zasad 
postępowania na wypa-
dek pożaru, praktycznych 
umiejętności posługiwania 
się podręcznym sprzętem 
gaśniczym,  wiedzy na te-
mat techniki  pożarniczej, 
organizacji ochrony prze-
ciwpożarowej oraz historii 
i tradycji ruchu strażackie-
go. Organizatorami turnieju 
byli Urząd Gminy Białogard, 
Nadleśnictwo Białogard 
oraz Zarząd Oddziału Gmin-
nego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Bia-
łogardzie, we współpracy ze 
szkołami gminy Białogard. 
Finał gminny poprzedzony 
był eliminacjami szkolnymi, 
które odbyły się w szkołach 
naszej gminy, w dniu 15 lu-
tego 2019 roku. Młodzież 
startowała w dwóch gru-
pach wiekowych: I grupa 
– uczniowie szkół podsta-
wowych, klasy I-VI i II grupa 
- uczniowie szkół podsta-
wowych, klasa VII, VIII oraz 
III klasa gimnazjum. Pierw-
szym etapem było wyło-
nienie trójki zawodników, z 
największą wiedzą, podczas 

testu pisemnego, składają-
cego się z 30 pytań. Poziom 
był na tyle wyrównany, że 
w obu grupach potrzebna 
była dogrywka. 

Po wyłonieniu finali-
stów odbył się etap ustny, 
podczas którego najlep-
si uczniowie odpowiadali 
przed trzyosobowym „stra-
żackim” Jury. W czasie trwa-
nia finału, dla pozostałych 
uczestników turnieju, stra-
żacy z KP PSP w Białogar-
dzie przeprowadzili pokaz 
udzielania pierwszej po-
mocy. Aby uzupełnić straty 
energetyczne organizatorzy 
przygotowali poczęstunek 
składający się z owoców, 
napoi, słodyczy i cieszących 
się dużym powodzeniem 
kanapek. Po zakończeniu 
etapu ustnego ogłoszono 
wyniki i wręczono nagro-
dy. Laureaci otrzymali m. 
in. czujniki tlenku węgla, 
apteczki, plecaki, torby, 
kubki termiczne, czekoladę, 
okolicznościowe długopisy. 
Nagrody i gratulacje wrę-
czali Wójt Gminy Białogard 
pan Jacek Smoliński, Dyrek-
tor SP w Stanominie pan 
Krzysztof Skrzycki, Radny 

Rady Gminy Białogard pan 
Marcin Sorys oraz człon-
kowie Jury. Sponsorami 
nagród było Nadleśnictwo 
Białogard i Radny Gmi-
ny Białogard pan Marcin 
Sorys. Szczególne podzię-
kowania dla uczestników 
finału, opiekunów dzieci z 
poszczególnych szkół, pra-
cowników SP w Stanominie 
oraz wszystkich niewymie-
nionych, ale zaangażowa-
nych w przeprowadzenie 
turnieju.

Laureaci:
Grupa 1  
1 miejsce Dominik Majew-
ski 
2 miejsce Hanna Napora 
3 miejsce Wanesa Miodu-
szewska 
 
Grupa 2
1 miejsce Oliwia Durawa 
2 miejsce Michał Żak 
3 miejsce Patryk Lewan-
dowski 
 
Wszystkim zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy i 
życzymy powodzenia w ko-
lejnych eliminacjach powia-
towych. 

sP KOŚCierniCA WsPierA WOŚP
Tradycji stało się za-

dość!!! Jak co roku ucznio-
wie, rodzice i pracownicy 
Szkoły Podstawowej w Ko-
ściernicy przyłączyli się  do 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Zorganizo-
wana loteria fantowa zasi-
liła konto WOŚP o 1600,00 
zł. Każdy los wygrywał,  
a radości z wygranych 
było co nie miara. Gramy 
do końca świata i o jeden 
dzień dłużej! Sie ma!!!

Agnieszka Zasztowt
Dyrektor

Szkoły Podstawowej  
w Kościernicy

„DZIEŃ KOBIET” W FILII BIBLIOTECZNEJ  
W PODWILCZU

W bieżącym roku spotka-
liśmy się w filii bibliotecznej 
w Podwilczu w przeddzień 
Święta Kobiet, a to za spra-
wą naszego specjalnego 
gościa, Pani mgr Cecylii 
Judek - polonistki, biblio-
tekarki z Książnicy Pomor-
skiej im. Stanisława Staszi-
ca w Szczecinie.

Pani Cecylia Judek jest 
współorganizatorką wielu 
wystaw, konferencji i spo-
tkań literackich odbywa-
jących się w Książnicy Po-
morskiej. Współpracuje ze 
środowiskami kulturalnymi 
i naukowymi regionu. Pozy-
skuje do zbiorów biblioteki 
cenne archiwa rodzinne i 
spuścizny literackie. Cieka-
wostką jest to, że jej rodzice 
mieszkali w budynku gdzie 
mieści się w chwili obecnej 
filia biblioteki w Podwilczu.

Tematem przewodnim 

spotkania była „Irena Sen-
dlerowa - Sprawiedliwa 
Wśród Narodów Świata. 
Patronka roku 2018. Matka 
Dzieci Holokaustu”. 

Serdecznie dziękujemy 
Pani Cecylii Judek za przy-
bycie i wspaniały, ciekawy 
wykład.

Mieszkanki Podwilcza jak 

co roku przygotowały wspa-
niałe potrawy, które „pieści-
ły” nasze podniebienia.

Dziękuję dyrektor Pani 
Ewie Juszczyk-Lachs za 
udział w spotkaniu i 
wszystkim uczestniczkom 
za wspaniale spędzony 
czas.

Agnieszka Dziubińska

PIEROGI SĄ DOBRE NA WSZYSTKO:)
Dnia 22 marca br. odbyły 

się warsztaty kulinarne dla 
Pań Świetlicowych z naszej 
Gminy. Z wcześniej przy-
gotowanych farszów po-
wstały wyśmienite pierogi. 
Nadzienia, ich smak i skład, 
ucieszyły nawet najbardziej 
wymagające podniebienia. 
Pierogi: z kapustą i grzy-
bami, ruskie, z mięskiem 
i brokułem, z soczewicą i 
grzybami, ze szpinakiem i 
fetą, a nawet z jagodami 
właśnie tego dnia, rządziły 
w naszej kuchni. 

Koleżanki ze świetlic 
oczywiście potrafią „lepić” 

pierogi, ale dla każdej z 
nas była to bez wątpienia  
lekcja i nowe doświadcze-
nie. 

Wymieniłyśmy się do-
świadczeniami i umiejęt-
nościami, i okazało sie, że 
Ela dodaje margarynę do 
ciasta, a Basia wbija jajka, 
i zagniata z gorącą wodą. 
Wszystkie spostrzeżenia 
skrzętnie zapamiętałyśmy. 
Pierogi były różne: „za-
kończone falbanką”, „z 
prostym zagnieceniem”, z 
krążków wyciętych szklan-
ką, zrobione przy użyciu 
„specjalistycznego sprzę-

tu”, ale wszystkie smako-
wały wyśmienicie, i naj-
ważniejsze, że zrobione 
własnoręcznie, we wspa-
niałym gronie. 

Zajęte i skupione nad 
„naszym pierogowym dzie-
łem”, niestety wykonały-
śmy mało zdjęć, ale obieca-
łyśmy sobie, że warsztaty 
trzeba powtórzyć. 

Atmosfera tego dnia była 
iście świąteczna, ponieważ 
22 marca  to dzień moich 
urodzin. Dziękuję Wam Ko-
chane Koleżanki za życze-
nia:).

Barbara Antoł 

http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Ksi��nica_Pomorska_im._Stanis�awa_Staszica_w_Szczecinie
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Ksi��nica_Pomorska_im._Stanis�awa_Staszica_w_Szczecinie
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Ksi��nica_Pomorska_im._Stanis�awa_Staszica_w_Szczecinie
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„nOC HOrrOrÓW” w Gminnej Bibliotece Publicznej w stanominie
W piątkowy wieczór 15 lu-

tego od godz. 18,00 w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej  
w Stanominie rozpoczę-
ła się „Noc Horrorów. Noc 
skierowana była do mło-
dzież w wieku 12 – 16 lat. 
Już podczas ferii zimowych 
uczestnicy przygotowywa-
li dekoracje do stworzenia 
odpowiedniej atmosfery. 
Całą noc młodzież spędziła 
na oglądaniu filmów, za-
gadkach literackich, czyta-
niu fragmentów książek, 
tańcach i zabawach rucho-
wych.

Choć uczestnicy ułożyli 
koce i śpiwory do odpo-
czynku, to o spaniu nikt nie 
myślał – wymyślano opo-
wieści o duchach i wampi-
rach. O uzupełnienie ener-
gii do całonocnej zabawy 
zadbał kolega Marcin Sorys 
– radny Gminy Białogard, 
przywożąc „Wampirzą Piz-
zę” – dziękujemy w imieniu 
uczestników, a my dzięku-
jemy za to , że czuwał nad 
bezpieczeństwem młodzie-
ży do samego rana.

Barbara Kacprowska
Ela Kussowska

misTrzyni smAKu i znAWCA smAKu
Tak zatytułowaliśmy spo-

tkanie z okazji Dnia Babci 
i Dziadka, które odbyło się  
30 stycznia 2019 roku w 
Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Stanominie. Przy 
słodkim poczęstunku dziad-
kowie obejrzeli program 
artystyczny w wykonaniu 
wnucząt. Miła atmosfera, 
humor i uśmiech to zaleta 
takich spotkań. Dziękujemy 
wykonawcom za piękny wy-
stęp, a darczyńcom za słod-
kości, które pojawiły się na 
stole.

Barbara Kacprowska 
Ela Kussowska

BIBLIOtEkI

BEZPIECZNE FERIE W BIBLIOTEKACH 
GMINY BIAŁOGARD

W ramach „Bezpiecz-
nych ferii” strażacy z 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Rogowie przepro-
wadzili w miejscowej filii 
bibliotecznej zajęcia edu-
kacyjne omawiając zasady 
bezpiecznego zachowania 
w czasie ferii. Uczestnicy 
dowiedzieli się jak postę-
pować podczas wybuchu 
pożaru, które numery tele-
fonów to telefony alarmo-
we, a także jakie lodowi-
sko jest bezpieczne. 

Wszyscy aktywnie bra-
li udział w ćwiczeniach z 
udzielania pierwszej po-
mocy i układania poszko-
dowanej osoby w pozycji 
bezpiecznej. A co najważ-
niejsze chętni mogli rów-
nież przymierzyć strój 
strażaka, co bardzo podo-
bało się szczególnie naj-
młodszym uczestnikom. 
Filia biblioteczna w Pomia-
nowie przy współpracy ze 
strażakami z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Pomia-
nowie i sołtysem Pomia-
nowa Panem Wojciechem 
Ćwidakiem również zor- 
ganizowała spotkanie w 
ramach „Bezpiecznych fe-
rii”. 

Strażacy rozmawiali z 
dziećmi między innymi   o 
bezpieczeństwie na dro-
dze, zachowaniu w kontak-
cie z „obcym”, wydobywa-
jącym się z niesprawnych 
piecyków, dwutlenku wę-
gla, który jest nazywany 
„cichym zabójcą” oraz  za-
chowaniu w czasie pożaru. 
Dzieci ochoczo i aktywnie 
wzięły udział w spotkaniu. 

Na zakończenie podaro-
wały strażakom piękną 
pracę, która stanie się 
ozdobą remizy w Pomiano-
wie, strażacy zaś  odwdzię-
czyli się słodkościami. 
Również filia bibliotecz-
na w Podwilczu w ra-
mach „Bezpiecznych ferii”   
przygotowała dla dzieci 
ciekawe propozycje. Pre-
zentacje, filmy na temat 

bezpieczeństwa podczas 
ferii zimowych, wspólne 
gry i zabawy. 

Serdeczne podziękowa-
nia dla Strażaków oraz Pań 
Bibliotekarek za przygo-
towane i przeprowadzone 
zajęcia.

Ewa Juszczyk-Lachs 
Dyrektor Gminnej  

Biblioteki Publicznej

„…obowiązki czytelnika będziemy 
traktować z powagą”

To fragment ślubowa-
nia jakie złożyli uczniowie 
podczas wizyty w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Sta-
nominie. 

Dnia 20 lutego br. ucznio-
wie kl. I ze Szkoły Podsta-
wowej w Stanominie wraz z 
wychowawcą Panią Danutą 
Rynkiewicz i bibliotekarką 
Biblioteki Szkolnej Panią 
Jolantą Bednarczyk mieli 
okazję zwiedzić pomiesz-
czenia Gminnej Biblioteki, 
zapoznać się z regulami-
nem oraz  zbiorami, wy- 
mienić różnice pomiędzy 
biblioteką szkolną, a pu-
bliczną.

W trakcie odwiedzin czy-
taliśmy wiersze i bajki Ju-
liana Tuwima, uczniowie 
na podstawie rysunków 
odgadywali tytuły utworów. 
Ilustracje zostaną poma-
lowane i zawisną na tabli-

cy Biblioteki Szkolnej. Na 
koniec spotkania, po uro-
czystym ślubowaniu, któ-
re poprowadziła Pani Jola, 
uczniowie otrzymali „Dy-
plom Czytelnika Biblioteki 

Szkolnej”. Pamiątką pobytu  
w Bibliotece Gminnej będą 
zakładki do książek przeka-
zane  Pani Danusi.
Dziękuję za miłe spotkanie.

Barbara Kacprowska
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DOBRZE CIĘ WIDZIEĆ
W ramach Ogólnopol-

skiej Akcji «Dobrze Cię 
Widzieć» do wszystkich 
uczniów trafiły kamizelki 
odblaskowe. Ogólnopolska 
kampania społeczna – reali-
zowana w ramach projektu 
„Bezpieczna droga” –ma 
na celu  poprawę  bezpie-
czeństwa niechronionych 
uczestników ruchu dro-
gowego, w  szczególności 
dzieci i młodzieży. Pani Dy-
rektor podczas przekazy-
wania uczniom kamizelek 
przedstawiła cel kampanii 
oraz przypomniała, jak waż-
ne jest zachowanie bezpie-
czeństwa na drodze.

Wszyscy uczniowie pięk-
nie prezentowali się w ka-
mizelkach.

Agnieszka Zasztowt
Dyrektor SP Kościernica

EGZOTYCZNI GOŚCIE W SP KOŚCIERNICA

W dniu 19 lutego 2019r., 
dzieci z oddziału przed-

szkolnego i klasę pierwszą 
ze Szkoły Podstawowej 

w Kościernicy, odwiedzi-
li egzotyczni goście. Pani 
Magdalena Żentała, mama 
jednego z przedszkolaków, 
przyniosła do szkoły, hodo-
wane przez siebie niezwy-
kłe zwierzątka: szynszyla, 
afrykańskiego jeża pigmej-
skiego, agamę brodatą, a 
nawet węża boa.

Pani Magdalena, cieka-
wie opowiadała o życiu 
tych zwierząt, jak i chętnie 
udzielała odpowiedzi, na 
liczne pytania zadawane 
przez maluchy. Dzieci z za-
interesowaniem słuchały, 
przyglądały się zwierzętom, 
a wybrane: agamę i jeża, 
mogły nawet delikatnie do-
tknąć.

To spotkanie było dla ma-
luchów bardzo atrakcyjne, 
poszerzające ich wiedzę, 
wiele wnoszące i na pewno 
na długo pozostanie w pa-
mięci dzieci.

Agnieszka Zasztowt
Dyrektor

SP  w Kościernicy

uczniowie sP Kościernica laureatami konkursu plastycznego „zapobiegajmy pożarom”
W dniu 13 lutego Wójt 

Gminy – Jacek Smoliński 
wraz z Panią Żanetą Sza-
dziewską wręczyli nagrody 
laureatom Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego dla 
dzieci i młodzieży pod ha-
słem „Zapobiegajmy Poża-
rom”, którego gminny finał 
odbył się 23 listopada 2018r. 
Organizatorami był Urząd 
Gminy Białogard oraz Zarząd 
Oddziału Gminnego Związ-
ku OSP RP w Białogardzie. 
Jury w składzie:

•	 Pani Alicja Kubiś – Sekre-
tarz Gminy Białogard,

•	 Panie Stanisława Bana-
szak, Joanna Czupreta i 
Żaneta Szadziewska,

•	 bryg. Jacek Szpuntowicz 
- Komendant Powiatowy 
PSP w Białogardzie

•	 mł. bryg. Przemysław Za-
wadzki – Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Białogardzie,

wyłoniło po pięć prac z każ-
dej kategorii, które zostaną 
przesłane na etap powiato-

wy konkursu.
Wśród wyłonionych prac 

znalazły się prace uczniów 
SP Kościernica:
•	 II  grupa wiekowa  -  szko-

ła podstawowa klasy I-III
•	 Zimny Jan – miejsce I
•	 Wołgin Hanna – miejsce 

V
•	 IV grupa wiekowa - szko-

ła  podstawowa  klasy  VII
-VIII i gimnazjum klasa III

•	 Majewska Sandra – miej-
sce IV
Serdecznie gratulujemy.

sPOTKAnie eduKACyjne
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie przeprowadzi-
li w dniu 18 stycznia 2019 roku spotkanie edukacyjne dla miesz-
kańców Dębczyna. 

Do świetlicy wiejskiej 
przybyło 10 dorosłych, 21 
dzieci i młodzieży oraz 6 
strażaków. Zajęcia prze-
prowadzono w formie 
prezentacji oraz pokazu, a 
tematyka obejmowała m. 
in. zasady bezpiecznego 
zachowania podczas ferii 
zimowych, postępowanie 
w sytuacji wybuchu po-
żaru, zgłaszanie zdarzeń 
pod numer alarmowy oraz 
zagadnienia związane z 
występowaniem tlenku 
węgla. Przedstawiono tak-
że podstawowe zasady 
prowadzenia resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej 
oraz sposób układania 
poszkodowanej osoby w 
pozycji bezpiecznej. Słu-
chacze bardzo aktywnie 
uczestniczyli w spotkaniu 
zadając wiele pytań i chęt-
nie ćwicząc ze sprzętem. 
Zaprezentowano także 
czujnik tlenku węgla, omó-
wiono zasadę jego dzia-
łania i przekazano ulotki 
informacyjne akcji „Czujka 
na straży Twojego bez-
pieczeństwa”. Omówiono 
także elementy wyposaże-
nia osobistego strażaka, a 
dzieci mogły przymierzyć 
strażacki hełm i ubranie 
specjalne. Ponadto zachę-
cano dzieci do udziału w 
Ogólnopolskim Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej, któ-
ry już rozpoczyna się w 
szkołach naszej gminy. 
Gospodarze spotkania 
przygotowali poczęstunek, 
strażacy rozdali dzieciom 
drobne upominki, a całość 

zakończono wspólnym 
ogniskiem i pieczeniem 
kiełbasek.

Spotkania nie udałoby 
się zorganizować bez za-
angażowania Radnej Gmi-
ny Białogard pani Anety 
Drąg, pani świetlicowej 
Moniki Gąsiorowskiej oraz 
Komendy Powiatowej PSP 
w Białogardzie, która uży-
czyła części sprzętu do 
przeprowadzenia spotka-

nia.
Zapraszamy na następne 

spotkania:
•	w Rogowie – 25 stycznia 

2019 roku, godzina 15:00
•	w Byszynie – 26 stycznia 

2019 roku, godzina 13:00
•	w Czarnowęsach – 26 

stycznia 2019 roku, go-
dzina 16:00

•	w Klępinie – 30 stycz-
nia 2019 roku, godzina 
17:00.
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OGÓLnOPOLsKi Turnieju Wiedzy 
 POŻArniCzej – etap powiatowy 

reprezentanci sP Kościernica na podium
W dniu 28 marca 2019r. 

w siedzibie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Karlinie 
odbył się powiatowy etap 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej. Repre-
zentantami naszej szkoły 
byli Patryk Lewandowski 
z kl. VIIIb, Hanna Napora i 
Dominik Majewski, oboje z 
kl. VI, którzy bardzo dobrze 
sobie poradzili. Finalnie Pa-
tryk Lewandowski zajął III 
miejsce w kategorii klas VII, 
VIII i III gimnazjum, a Domi-
nik Majewski, miejsce II w 
kategorii kl. IV - VI, Hanna 

Napora uplasowała się na 
miejscu IV tej samej kate-
gorii. 

Serdecznie gratulujemy.

Agnieszka Zasztowt
Dyrektor

Szkoły Podstawowej  
w Kościernicy

PrzedsTAWiCieLe szKÓŁ POnAdPOdsTAWOWyCH 

GOŚĆmi szKOŁy POdsTAWOWej W KOŚCierniCy

W ramach promocji i za-
poznania z ofertą edukacyj-
ną szkół ponadpodstawo-
wych, rozwianie wszelkich 
wątpliwości, udzielenia 
niezbędnych wskazówek i 
porad, u siódmo i ósmokla-
sistów Szkoły Podstawowej 
w Kościernicy, gościli przed-
stawiciele Zespołu Szkół nr 
1 im. Mikołaja Kopernika 

w Koszalinie, popularnie 
zwanego „Ekonomem”. Ta-
kie spotkania mają pomóc 
naszym uczniom w podję-
ciu słusznej decyzji w spra- 
wie dalszej ścieżki eduka-
cyjnej.

Obecnie czekamy na 
przedstawicieli kolejnych 
szkół, z którymi już jeste-
śmy umówieni.

Agnieszka Zasztowt
Dyrektor

Szkoły Podstawowej  
w Kościernicy

Konkurs plastyczny pt. „ Staś Moniuszko  
– też był dzieckiem”

Michalinka Ziółkow-
ska z Rogowie została za-
kwalifikowana do etapu 
wojewódzkiego konkur-
su plastycznego pt. „Staś 
Moniuszko – też był dziec-
kiem”.

Konkurs plastyczny pt. 
„Staś Moniuszko – też był 
dzieckiem” dla uczniów kl. 
I-III szkół podstawowych 
woj. zachodniopomorskie-
go  został zorganizowany  
przez Zachodniopomor-
skiego Kuratora Oświaty i 

Akademię Sztuki w Szcze-
cinie w ramach obchodów 
Roku Moniuszkowskiego 
2019.

Komisja konkursowa 
przeanalizowała 115 prac 
plastycznych nadesłanych 
– po przeprowadzeniu I 
etapu konkursu (szkolne-
go) – z 43 szkół podstawo-
wych.

Na II etapie (rejono-
wym), w wyniku komi-
syjnej oceny prac wg 
kryteriów wynikających 

z regulaminu konkursu, 
dokonano kwalifikacji 
uczestników do III etapu 
(wojewódzkiego) konkur-
su. Ostatecznie zakwalifi-
kowano 32 autorów naj-
ciekawszych prac, w tym 
Michalinkę Ziółkowską, 
uczennicę klasy III Szko- 
ły Podstawowej w Rogo-
wie.

Gratulujemy i życzymy 
powodzenia w III etapie 
konkursu!

WYRÓŻNIENIE W III MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM 
„STANISŁAW MONIUSZKO – POLSKI PATRIOTA” DLA UCZENNICY  
ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W ROGOWIE

Jest mi niezmiennie miło 
poinformować, że uczen-
nica klasy VII Julia Brzeska  
otrzymała wyróżnienie jako 
uczestnik III Międzynarodo-
wego Konkursu Plastyczne-
go „Stanisław Moniuszko 
–  Polski Patriota”.

Na ręce organizatorów 
konkursu wpłynęło 1000 
prac dzieci i młodzieży z 
Polski, Austrii, Belgii, Bia-
łorusi, Grecji, Kanady, Kirgi-
stanu, Litwy, Luksemburga, 
Szkocji i Ukrainy. 

Przystępując do kon-
kursu, pragnęliśmy uczcić 
dwusetną rocznicę urodzin 
naszego wielkiego kom-
pozytora, oddać hołd Ojcu 
Polskiej Opery Narodowej,  
jak również wziąć udział  

w obchodach stuletniej 
rocznicy odzyskania nie-
podległości . 

Serdecznie gratulu-
ję Julce, która z wielkim 

sukcesem wyraziła swoje 
zainteresowanie polskim 
kompozytorem.

Elżbieta Trzcińska,  
nauczyciel muzyki

51 reGiOnALny Turniej reCyTATOrsKi 
„PTAKi, PTAszKi i PTAszĘTA  

POLne” – eLiminACje Gminne
05 kwietnia 2019 r. w 

Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Stanominie od-
były się gminne eliminacje 
51 Regionalnego Turnieju 
Recytatorskiego „Ptaki, 
ptaszki i ptaszęta polne”.                  
W konkursie wzięło udział  
łącznie 26 recytatorów ze 
szkół położonych na tere-
nie gminy Białogard. Jury 
po wysłuchaniu wszystkich 
utworów dokonało oceny 
prezentacji   i wyłoniło lau-
reatów konkursu. Laure-
atami eliminacji gminnych, 
którzy jednocześnie zakwa-
lifikowali się do eliminacji 
powiatowych, zostali:
W kategorii „Ptaszęta”:
•	Lena Przydanek – Szkoła 

Podstawowa w Kościerni-
cy

•	Dariusz Obszyński - Szko-
ła Podstawowa w Kościer-
nicy

W kategorii „Ptaszki”:
•	Francesco Muriello - Szko-

ła Podstawowa w Stano-
minie

•	Małgorzata Miszczak - 
Szkoła Podstawowa w Ro-
gowie

W kategorii „Ptaki”:
•	Paweł Brzeziński - Szkoła 

Podstawowa w Stanomi-
nie

•	Amelia Smolińska - Szkoła 
Podstawowa w Stanomi-

nie
Na turnieju gościli Sekre-

tarz Gminy Białogard – pani 
Alicja Kubiś, Przewodniczą-
ca Rady Gminy – pani Ane-
ta Drąg, Przewodniczący 
Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia – pan 
Marcin Sorys, Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Stanominie – pani 
Ewa Juszczyk- Lachs oraz 
Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Stanominie = pan 
Krzysztof Skrzycki. 

Zaproszeni goście  ser-
decznie powitali uczestni-
ków życząc jednocześnie 
sukcesów, a po ogłoszeniu 
wyników wręczyli wszyst-
kim recytatorom dyplomy i 
nagrody książkowe. 

Nagrody oraz poczęstu-
nek ufundowała Gminna 

Biblioteka Publiczna w Sta-
nominie. Specjalne nagrody 
za zajęcie I miejsca w po-
szczególnych kategoriach 
ufundował i wręczył pan 
Marcin Sorys. Nagrody te 
otrzymali: Lena Przydanek, 
Francesco Muriello oraz Pa-
weł Brzeziński. 

Wszystkim uczestnikom, 
zaangażowanym nauczy-
cielom oraz pozostałym 
osobom, które przyczyniły 
się do organizacji konkursu 
dziękujemy. Laureatom gra-
tulujemy i zapraszamy na 
eliminacje powiatowe, któ-
re odbędą się 07-go maja  
w Białogardzie.

Organizatorzy: Gminna 
Biblioteka Publiczna oraz 

Szkoła Podstawowa  
w Stanominie.
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jAK KrÓLeWnA ŚnieŻKA KrnĄBrnyCH 
KrAsnOLudKÓW uKŁAdAŁA, CzyLi  

O OBCHOdACH dniA TeATru  
W szKOLe POdsTAWOWej W rOGOWie
 Od samego rana w szko-

le wielkie było poruszenie. 
Na korytarzu dolnego holu 
zagościł bardzo mały teatr. 
Scena jak z bajki, bo takoż 
z niej pochodziła. Artystycz-
ny nieład w królestwie kra-
snoludków, przyciągał oczy 
wszystkich. Zaczęło się od 
próby generalnej, budzącej 
rozbawienie wśród prze-
chodzących i rosnący w 
gigantycznym tempie kry-
tycyzm reżysera - opiekun-
ki Koła teatralnego. Potem 
dwie normalne lekcje dla 
małego resetu, w oparach 
zbliżającej się klęski i…

...„Dramat na scenie, czyli 
przedstawienie”.

Po krótkim wprowadzeniu 
p. Ewy Żukowskiej-Pender, 
w istotę dzieła, na scenę   
wmaszerowały, z wątpliwym 
animuszem, bardzo niepo-
rządne krasnoludki. Po ca-
łym dniu znojnego barasz-
kowania i nic nierobienia 
zapragnęły posilić się Cho-
chelkową zupą zupową a la 
nature, z dwiema kluskami, 
dominem i innym paskudz-
twem, bez gotowania, jako 

że  „surowe jest zdrowe”.
Sielankę skrzatów bez-

litośnie zburzyła królew-
na Śnieżka, jędza rodem z 
piekła, która zmusiła nie-
bożątka do przestrzegania 
czystości i higieny.

W II akcie nawrócone, 
uśmiechnięte i zakochane 
w swojej Śnieżce krasno-
ludki wyruszają wraz ze 
swoją muzą do świata lu-
dzi, by nauczyć dzieci zdro-
wego stylu życia.

Przejęta do głębi młoda 
publiczność gorąco oklaski-
wała aktorów, którzy takoż 

nie specjalnie chcieli po-
wrócić do wspaniałej, zna-
nej, a tym samym bezpiecz-
nej szkolnej rzeczywistości.

Tylko uczniowie najstar-
szej klasy z obliczem trzyna-
stej wróżki, którym niedany 
był zaszczyt uczestniczenia 
w tej duchowej uczcie, cie-
szyli się z powrotu pozo-
stałych. I nikt nie wiedział, 
jak chmurne ich czoło roz-
jaśnić.

...no bo, jak tu z ósmą 
klasą o krasnoludkach roz-
mawiać?

 Ewa Żukowska-Pender

uCzniOWie z rOGOWA nAdAL  
W CzOŁÓWCe

II GMINNY FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻAR-
NICZEJ ROZSTRZYGNIĘTY. 

1 marca 2019 w Szkole  
Podstawowej w Stanomi-
nie odbył się Gminny Finał 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej. Na-
szą szkołę w kategorii klas 
podstawowych I-VI repre-
zentowali uczniowie z kla-
sy V:  Katarzyna Stolarczyk 
i Wanesa Mioduszewska 
zaś w  kategorii klas VII 
-VIII uczniowie z klasy VII: 
Oliwia Durawa i Jakub Ra-
czyński. 

Turniej odbył się w 
dwóch etapach. Pisemny 
test jednokrotnego wyboru 
składający się z  30  pytań 
wyłonił 3 najlepszych za-
wodników, którzy później 
rywalizowali w II etapie, 
odpowiadając na pytania 
komisji konkursowej . Do 
drugiej części zawodów 
w kategorii szkół podsta-
wowych klas I-VI   przeszła 
Wanesa Mioduszewska, 

natomiast w kategorii klas 
VII-VII – Oliwia Durawa. W 
swojej kategorii Wanesa 
Mioduszewska zajęła III 
miejsce, a Oliwia Durawa –
pierwsze. Dziewczyny będą 
reprezentować naszą szko-
łę i gminę w kolejnej części 
zawodów powiatowych w 
Białogardzie.

Uczniowie mieli również 
okazję wysłuchać wykładu 

strażaków na temat bez-
pieczeństwa i resuscytacji. 
Na koniec Wójt Gminy Bia-
łogard Jacek Smoliński i ofi-
cerowie Powiatowej Straży 
Pożarnej w Białogardzie 
wręczyli wszystkim uczest-
nikom zawodów nagrody 
i upominki ufundowane 
przez PSP i Nadleśnictwo 
Białogard. 

Tomasz Bohdziewicz

szkOŁy

 
 to coroczne polskie święto obchodzone 11 marca.

W tym dniu, uczniowie, grono pedagogiczne 
i pracownicy administracji i obsługi szkoły, piosenką i życzeniami  

wyrazili wdzięczność wszystkim sołtysom,  
a szczególnie sołtysowi wsi Rogowo, panu Zenonowi Chódzyńskiemu.

Życzyli wytrwałości i zadowolenia 
z wypełnianych obowiązków. 

Podziękowali za trud codziennej pracy  
na rzecz lokalnej społeczności.

uCzniOWie szKOŁy POdsTAWOWej W sTAnOminie 
WziĘLi udziAŁ W miĘdzynArOdOWym KOnKursie 

mATemATyCznym „KAnGur”

Dnia 21 marca 2019 r. 
36 uczniów naszej szkoły 
wzięło udział w Międzyna-
rodowym Konkursie Ma-
tematycznym  „KANGUR”, 
którego celem jest szeroka 
popularyzacja matematyki. 
„Kangur” integruje młodzież 
całego świata, bowiem w 
tym samym dniu uczniowie 
wielu krajów rozwiązują te 
same zadania. 

Atrakcyjne zadania kon-
kursowe popularyzują 

wiedzę matematyczną, 
mobilizują do rozwijania 
zainteresowań, umożliwia- 
ją sprawdzenie umiejęt-
ności i stwarzają szansę 
zdobycia nagród w postaci 
obozów zagranicznych i kra-
jowych oraz wyjątkowych 
nagród rzeczowych.

Każdy uczestnik kon-
kursu otrzymał dyplom 
za udział oraz upominek 
– układankę przestrzenną 
„kula-breloczek”.

W tegorocznej edycji 
konkursu, w naszej szkole, 
wzięło udział 36 uczniów w  
pięciu kategoriach:
•	Żaczek  -  kl.II  - 8 osób  
•	Maluch – kl.III-IV - 9 osób    
•	Beniamin – kl.V-VI – 10 

osób      
•	Kadet kl.VII-VIII – 5 osób                  

Junior – kl.IIIgim – 4 oso-
by.    

Teraz z niecierpliwością 
czekamy na wyniki.

dzień  
sołtysa,
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i Powiatowy Przegląd jasełek  
i misteriów Bożonarodzeniowych

Wyróżnienie dla uczniów 
szkoły podstawowej w 
stanominie w pierwszym 
Powiatowym Przeglądzie 
Jasełek i Misteriów Bożona-
rodzeniowych.

24 stycznia 2019 r. w 
Centrum Kultury i Spotkań 
Europejskich w Białogar-
dzie odbył się Pierwszy Po-
wiatowy Przegląd Jasełek i 
Misteriów Bożonarodzenio-
wych. W konkursie udział 
wzięło siedem szkół. 

Cztery szkoły z Białogardu 
oraz ze Stanomina, Kościer-
nicy i Dobrowa. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Sta-

nominie otrzymali wyróż-
nienie i z rąk Wójta Gminy 
Białogard pana Jacka Smo-
lińskiego oraz dyrektora 

szkoły pana Krzysztofa 
Skrzyckiego odebrali dyplo-
my i nagrody. 

Gratulacje.

„indiana jones” znowu w rogowie  
- spotkanie z żywą historią.  

24 marca 2018 r. na tere-
nie wsi Rogowo członkowie 
Grupy Eksploracyjno-Po-
szukiwawczej „Parsęta”, 
która działa w ramach To-
warzystwa Przyjaciół Mu-
zeum Oręża Polskiego w 
Kołobrzegu prowadziła po 
raz kolejny akcję poszuki-
wawczą, mającą na celu 
pogłębienie wiedzy histo-
rycznej regionu. 

Działania poszukiwaw-
cze, jak zawsze wspierał 
miejscowy nauczyciel hi-
storii ze Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy 
w Rogowie, który poprzez 
kontakty z mieszkańca-
mi Rogowa i okolicznych 
miejscowości  ułatwia 
prowadzenie wykopalisk. 
Poprzednie w lipcu 2018 
r. prowadzone były dzięki 
uprzejmości pani Iwony 
Świętlickiej. Obecnie pi-
semną zgodę na poszuki-
wania na swoim polu wyra-
ził pan Zygmunt Didycz, za 
co im serdecznie dziękuję.   

 Całością prac poszuki-
wawczych kierował prezes 
Grupy Eksploracyjno-Po-
szukiwawczej „Parsęta” Jan 
Orliński. O profesjonalizmie 
grupy i doświadczeniu 
świadczy chociażby fakt, 
że w grupie „Parsęta” jest 
również saper z uprawnie-
niami, który zabezpiecza 
niebezpieczne ślady prze-

szłości. 
W wyniku poszukiwań 

udało się odnaleźć kilka-
naście monet z różnych 
okresów, w tym najstarszą
-pruską monetę srebrną 
Fryderyka II pochodzącą z 
1756 r. , czy 2 ½ Silber Gro-
schen z 1852 r. Fryderyka 
Wilhelma IV króla Prus z 
dynastii Hohenzollernów, 
oraz  niemiecką, srebrną 
monetę obiegową 50 pfen-
ningów z 1877 r. z okresu 
II Cesarstwa Niemieckie-
go Wilhelma I. Ciekawym i 
rzadkim znaleziskiem oka-
zała się srebrna moneta ½ 
K.S. Scheide Münze (Księ-
stwo Saksonii) z 1843 roku. 
W sumie odkryto ponad 
130 obiektów, które cze-
kają teraz na ekspertyzę i 
ocenę profesjonalistów z 
Kołobrzeskiego Muzeum 

Oręża Polskiego. Rzetelnej 
oceny wymagają chociażby 
dwa artefakty, które  wyglą-
dem przypominają średnio-
wieczne ozdoby.  

Pracom poszukiwawczym 
przyglądali się miejscowi 
gospodarze oraz młodzież, 
która pomagała w poszu-
kiwaniach. W ten sposób 
dzięki pasjonatom i miło-
śnikom historii odkrywa się 
przeszłość „naszej małej oj-
czyzny”.  Mam nadzieję, że 
kolejne prace poszukiwa-
cze na terenie naszej gmi-
ny przy udziale Grupy Eks-
ploracyjno-Poszukiwawczej 
„Parsęta” pozwolą odkryć 
kolejne zapomniane przez 
czas ślady przeszłości. Dzię-
kuję prezesowi Janowi Or-
lińskiemu za udaną kolejną 
wyprawę w „przeszłość”. 

Tomasz Bohdziewicz. 

WieLKi suKCes AnTOsi  - uCzenniCy  
szKOŁy POdsTAWOWej W sTAnOminie

Uczennica klasy II  szkoły 
podstawowej w Stanominie 
- Antonina Mackiewicz - zo-
stała laureatką eliminacji 
wojewódzkich Ogólnopol-

skiego Konkursu Plastycz-
nego „Zapobiegajmy Poża-
rom”. 

Jej praca została zakwa-
lifikowana do finału na 

szczeblu krajowym.
Gratulujemy Antosi i jej 

rodzicom oraz życzymy po-
wodzenia w finale konkur-
su.

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STANOMINIE 
NA SESJI RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE

W dniu 29 marca 2019 r. 
uczniowie z klas ósmej i trze-
ciej gimnazjum na zaprosze-
nie starosty białogardzkiego 
pana Piotra Pakuszty uczest-
niczyli w Sesji Rady Powiatu 
w Białogardzie. Po raz pierw-
szy w historii młodzież mo-
gła uczestniczyć w obradach 
sesji. Sekretarz starostwa 
oprowadził wszystkich po 
budynku i zapoznał z pracą 
poszczególnych wydziałów. 
Bardzo ciekawe okazało się 
spotkanie ze starostą w jego 
gabinecie. Udział w sesji i 
spotkanie ze starostą stano-
wią cenną lekcję wiedzy o 

społeczeństwie. Pamiątką z 
wizyty są magnesy promocyj-
ne oraz mapa Stanomina wy-
drukowana specjalnie dla nas 
w Wydziale Geodezji i Kar- 

tografii. 
Specjalne podziękowanie 

składamy radnemu - panu 
Piotrowi Kozickiemu, który 
przygotował naszą wizytę.

BEZPIECZNY INTERNET  W ROGOWIE
 W związku z Dniem Bez-

piecznego Internetu oraz 
miesiącem kompetencji cy-
frowych uczniowie uczęsz-
czający na koło informa-
tyczne pod kierownictwem 
pani Elwiry Nowak przy-
gotowali przedstawienie 
o tematyce związanej z 
uzależnieniem od telefonu. 
W inscenizacji została wy-
korzystana muzyka, której 
twórcą był Kacper, uczeń 
klasy VIII. 

Bardzo dziękujemy za 

możliwość wykorzystania 
utworu muzycznego oraz 
za gromkie brawa, którymi 

zostali  obdarowani akto-
rzy.               

Elwira Nowak

Kiermasz Wielkanocny
Dnia 09 kwietnia 2019 

roku Świetlica wiejska z 
Lulewic brała udział w Kier-
maszu Wielkanocnym orga-
nizowanym w Centrum Kul-
tury i Spotkań Europejskich 
w Białogardzie. Prace, któ-
re stworzyliśmy z pomocą 
dzieci: zające z siana,  kur-
ki, koguty , baranki, stroiki, 
palmy  cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem. 

Barbara Januszewska
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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

mecz rAdeW BiAŁOGÓrzynO- 
-BŁĘKiTny sTAry jArOsŁAW 2:1

Nasi górą !!!!!!!!!
W dniu 06 kwietnia br. 

o godzinie 15-stej na bo-
isku sportowym w miej-
scowości Białogórzyno 
odbył się mecz piłki noż-
nej rozegrany pomiędzy  
drużynami Radew  Biało-
górzyno i  Błękitny Stary 
Jarosław, który  zakończył 
się zwycięstwem zespołu  
z Białogórzyna 2:1. 

Gratulujemy! Nasi górą!KP Lzs sokół Lulewice 2:3 Gryf dobrowo
07 kwietnia 2019 r. o go-

dzinie 12:00 na „Red Line 
Arenie” w Redlinie odbył się 
pierwszy mecz domowy w 
rundzie wiosennej. Niestety  
nie obroniliśmy „własnego  
domu”. 

Szybko straciliśmy dwie 
bramki, następnie nasz 
bramkarz został ukarany 
czerwoną kartką za faul na 
napastniku drużyny prze-
ciwnej. Nic nie układało się 
po naszej myśli. Pomimo 
złego początku nadal wie-
rzyliśmy w możliwość odro-
bienia strat, tuż przed prze-
rwą dwa dynamiczne ataki 
Sokoła zakończyły się dwo-
ma bramkami autorstwa 
Karola Kujawy, wróciliśmy 
do gry o 3 punkty. 

Niestety podczas drugiej 
części spotkania to przeciw-
nicy zadali decydujący cios i 

wywieźli zdobycz z „nasze-
go gniazda”.

Walczymy dalej. Dzięku-
jemy kibicom za obecność 
i wsparcie.

Razem Lecimy Wysoko
Z piłkarskim  

pozdrowieniem,
Radosław Gruca,
 Sokół Lulewice

GORAWINO - SOKÓŁ LULEWICE 2:2
31 marca br. o godzinie 

12:00 na boisku w Rymaniu  
odbył się mecz piłki nożnej 
rozegrany pomiędzy kluba-
mi Gorawino a Sokół Lule-
wice (2:2).

Było trudno, było walecz-
nie, było ciekawie. Celem 
drużyny z Lulewic, był re-
wanż za jesienną porażkę 
na własnym stadionie (3:6), 
udało się połowicznie. Po-
czątkowa faza spotkania 

charakteryzowała się szyb-
kimi kontratakami Sokoła, 
których efektem stały się 
dwie bramki zdobyte przez 
Sebastiana „Bońka” Ku-
rzawskiego. Niestety tuż 
przed końcem pierwszej 
części meczu, przeciwnicy 
zdobyli bramkę kontaktową, 
a kilka minut po rozpoczęciu 
drugiej połowy zniwelowali 
straty. Pomimo ambitne-
go podejścia nie odnaleźli-

śmy drogi do siatki rywali. 
Upragnione trzy punkty 
rozdaliśmy na równe, jedno-
punktowe części. Remis na 
boisku wicelidera przyjmu-
jemy z pokorą i umiarkowa-
ną satysfakcją.

Razem Lecimy Wysoko
Ze sportowym  

pozdrowieniem
Radosław Gruca  

– Członek Zarządu  
Sokoła Lulewice

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

sP KOŚCierniCA 
 W TyCHOWie nA BieGACH 

PrzeŁAjOWyCH
27 marca 2019r. nasi 

uczniowie brali udział 
w biegach przełajowych   
w Tychowie w kategorii 
chłopcy i dziewczęta rocz-
nik 2008 i młodsi oraz rocz-
nik 2006 i 2007. Mimo, że 
na podium stanął tylko 
jeden „biegacz” - Dominik 
Majewski z kl. VI (zajął 3 

miejsce) to występ naszych 
reprezentantów uważamy 
za bardzo udany. Wszyscy 
nabrali nowych doświad-
czeń i pokazali, że na na-
stępnych zawodach można 
się ich „sportowo” bać.

Agnieszka Zasztowt
Dyrektor

SP w Kościernicy

uCzniOWie z rOGOWA PAmiĘTAjĄ!
„TROPEM WILCZYM”
BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY 

WYKLĘTYCH
3 marca 2019 r. w całej 

Polsce odbył się najwięk-
szy bieg pamięci Żołnierzy 
Wyklętych „Wilczym Tro-
pem”. To największa impre-
za sportowo-edukacyjna, 
jaka towarzyszy obchodom 
Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. W tym 
roku przypada VII edycja 
biegu. 

Po raz pierwszy bieg pa-
mięci „Wilczym Tropem” 

odbył się na terenie naszej 
gminy nad Jeziorem Byszyń-
skim.  Do imprezy o zasięgu 
ogólnopolskim zaprosił wójt 
gminy Białogard Jacek Smo-
liński. Cała impreza odbywa 
się, by oddać hołd żołnie-
rzom podziemia antykomu-
nistycznego, którzy w latach 
1944-1963 walczyli z obcą 
władzą zainstalowaną w 
Polsce pod koniec II wojny 
światowej. Bieg odbył się na 
dystansie 1963 metrów. 

Symbolizuje on rok, w 
którym poległ ostatni żoł-

nierz wyklęty, Józef Fran-
czak ps. Lalek. Dodatkowo 
odbyły się biegi na dystan-
sie 5 i 10 kilometrów. Bo-
haterami VII edycji „Tropem 
Wilczym” zostali: Barbara 
Otwinowska, Jerzy Stawski, 
Antoni Heda, Władysław Si-
ła-Nowicki, Paweł Jasienica, 
Stanisława Rachwał. Wize-
runki polskich bohaterów z 
dumą nosili na koszulkach 
uczestnicy biegu. Obok 
licznie zgromadzonych 
uczestników biegu najlicz-
niejszą grupę młodych pa-
triotów stanowili uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Rogowie. 
Było to możliwie dzięki za-
angażowaniu rodziców w 
całą akcję oraz promowaniu 
biegu przez nauczyciela hi-
storii Tomasza Bohdziewi-
cza i nauczycielki wychowa-
nia fizycznego pani Jolanty 
Borys. 

Całej imprezie towarzy-
szyły rekonstrukcje histo-
ryczne i grochówka z kuch-
ni polowej oraz kiełbasa z 
grilla i słodki poczęstunek. 
Uczestnicy biegu otrzymali 
tzw. pakiet startowy i pa-
miątkowe medale.  Dzięku-
ję wszystkim uczestnikom 
biegu za patriotyczną po-
stawę. 

Tomasz Bohdziewicz
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