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Szanowni Państwo,  
oddajemy w Wasze ręce kolejny, już piąty numer kwartalnika „Wieści z gminy Białogard”.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury i czując orzeźwiający powiew morskiej bryzy  
i temperaturę afrykańskich upałów,  pragniemy wszystkim naszym czytelnikom  

złożyć życzenia udanych wakacji, obfitujących w ciekawe wydarzenia i wspaniałe przygody.

Zespół redakcyjny „Wieści”. 

Szanowni Państwo,
Już dziś pragnę zaprosić wszystkich mieszkańców  Gminy Białogard,  

gospodarzy – rolników, Wasze rodziny, sąsiadów i przyjaciół  
na coroczne święto plonów  „Dożynki Gminne”,  

które odbędą się 31 sierpnia br. w miejscowości Stanomino. 
Świętujmy razem, by w ten sposób wyrazić szacunek i wdzięczność  
ludziom rolniczego trudu, podziękować  za to, co gospodarze z pól  

zdołali zebrać pomimo różnych przeciwieństw.
Zapraszam Wszystkich abyśmy w dniu dożynek zgromadzili  

się jako wspólnota na ŁAMANIU CHLEBA, 
który jest znakiem gościnności, przyjaźni i wspólnoty.

Jacek Smoliński
Wójt Gminy Białogard

Zaproszenie Otwarte strefy  
Aktywności  
w rogowie  
i stanominie       str. 2

Laureaci konkursu 
marszałka Woje-
wództwa zachodnio-
pomorskiego      str. 2

GimnAzjum



2 Wieści z gminy Białogard Lipiec 2019InwEstycjE/InfORmAcjE

WsPÓŁPrACA LeŚnO - sAmOrzĄdOWA
Wykonanie remontu drogi 

gminnej w miejscowości Ka-
mosowo to przykład bardzo 
dobrej, kolejnej już, współ-
pracy pomiędzy Gminą Biało-
gard i Nadleśnictwem Biało-
gard. We wtorek 9 lipca 2019 
r. miał miejsce odbiór prac 
remontowych drogi gminnej 
na odcinku 250 m utwardzo- 
nej kruszywem. Wyremon-
towany odcinek połączył się 
z przebudowaną drogą leśną 
prowadzącą nad Parsętę. 

Warto dodać, iż przedsię-
wzięcie w 96,3 % zostało 
sfinansowane przez Lasy 
Państwowe (100% robót 
budowlanych). Koszty doku-
mentacji, nadzoru, promocji 
finansowała Gmina Biało-
gard. Całkowita wartość za-

dania to 27 tys. zł.
Przypomnijmy, iż w ubieg- 

łym roku dzięki dofinansowa-
niu ze strony Nadleśnictwa 
Białogard na ternie Naszej 
Gminy wykonano przebudo-
wę drogi w miejscowościach: 
Trzebiele, Przegonia i Zaspy 

Małe. Wykonany remont 
drogi w Kamosowie nie tyl-
ko poprawi warunki jazdy, 
ale poprzez zapewnienie do-
stępu do Parsęty, być może   
uatrakcyjni bazę turystyczną 
naszego regionu. 

Iwona Lewandowska

UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE
Gmina Białogard sprzeda 

pojazd – koparko-ładowar-
kę marki Białorus 82P  TYP 
TO-49P.

Pojazd można obejrzeć 
i zapoznać się z jego sta-
nem technicznym na tere-
nie warsztatu przy Urzędzie 
Gminy Białogard, ul. Wileń-
ska 8, 78-200 Białogard, w 
dni robocze  w godz.8ºº-14ºº 
w terminie do  18  lipca 
br., po wcześniejszym tele-
fonicznym uzgodnieniu ze 
sprzedającym pod numerem 

tel. 600 047 042.  Dokumen-
ty ofertowe do pobrania w 

pokoju nr 6 Urzędu Gminy 
Białogard.

GrAnTy sOŁeCKie 2019
W tegorocznej edycji kon-

kursu Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
„Granty sołeckie” laureata-
mi z terenu gminy Białogard 
zostały sołectwa: Lulewice i 
Redlino. 

Umowy przyznające 
wsparcie finansowe w wy-
sokości 10.000,00 zł zo-
stały podpisane 1 lipca 
2019 r. w Urzędzie Gminy 
Białogard. Zawarcie Umów 
odbyło się z udziałem  
Wicemarszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
Tomasza Sobieraja, Wój-
ta Gminy Białogard Jacka 
Smolińskiego oraz Sołty-
sów: Lulewic – Kingi Janu-
szewskiej i Redlina – Alicji 
Angrot. Nagrody pozwolą 
wymienionym sołectwom 
na realizację zaplanowa-
nych zadań. 

Projekt Sołectwa Lulewice 
zakłada budowę wielofunk-
cyjnej wiaty integracyjnej 
wyposażonej w stoły oraz 
ławki, budowę grilla oraz 
paleniska na ognisko. Reali-

zacja przedsięwzięcia wpły-
nie na zaspokojenie potrzeb 
społecznych, integracyjnych 
i kulturalnych oraz wzmocni 
więzi między mieszkańcami 
sołectwa podczas spędza-
nia wspólnego czasu.

Zamierzeniem projektu 
„Aktywni razem – utworze-
nie siłowni plenerowej w 
Redlinie” jest zagospoda-
rowanie terenu rekreacyj-
nego przy placu pełniącym 

funkcję boiska sportowego. 
Realizacja Grantu sprawi, 
że „stare boisko” i nowa si-
łownia będą pełnić funkcję 
integracji społecznej.

Warto przypomnieć, iż w 
poprzednich latach reali-
zowano Granty w miejsco-
wościach: Żelimucha, Sińce 
i Moczyłki. Zakończenie 
realizacji tegorocznych Pro-
jektów przewidziane jest w 
październiku br.

OTWArTe sTrefy AKTyWnOŚCi W Gminie BiAŁOGArd

Dnia 28 czerwca b.r. za-
kończono i odebrano inwe-
stycję  „Budowa czterech 
Otwartych Stref Aktywności 
w Gminie Białogard” w ra-
mach rządowego Programu 
rozwoju małej infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej 
o charakterze wielopoko-
leniowym – Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA) Edycja 
2018. Całkowita wartość 
inwestycji to 284.622,00 zł  
z czego dofinansowanie 
ze środków FRKF wyniosło 
142.311,00 zł.  Inwestycja 
zrealizowana została przez 
firmę, 1 Move Sp. z o.o. z 
Gdańska, wyłonioną w dro-
dze przetargu nieograniczo-
nego.

W naszej gminie Stre-

fy OSA powstały w dwóch 
wariantach: w wariancie 
podstawowym i rozszerzo-
nym. Mieszkańcy Buczka 
i Żelimuchy zyskali siłow-
nie zewnętrzne ze strefą 
do odpoczynku ze stołem 
do gry w szachy. Nowe za-
gospodarowanie terenów 
przy świetlicach wiejskich 
zapewni dzieciom, młodzie-
ży i całej społeczności lo-
kalnej warunki do rozwoju 
fizycznego. W miejscowo-
ściach Stanomino i Rogo-
wo, powstały kompleksy 
rekreacyjne składające się 
z placu zabaw, siłowni ze-
wnętrznej i strefy do od-
poczynku. Umiejscowienie 
ich przy terenach szkolnych 
dodatkowo wpłynie na kre-

atywne spędzanie czasu 
na przerwach oraz po zaję-
ciach lekcyjnych.

W odbiorze technicznym 
uczestniczył Wójt Gminy Ja-
cek Smoliński, który osobi-
ście przetestował urządze-
nia siłowni zewnętrznych. 
Place zostały już przekazane 
do użytkowania. Powstałe 
Otwarte Strefy Aktywności 
to ogólnodostępne plenero-
we miejsca sportu, rekreacji  
i odpoczynku. Będą one 
sprzyjać integracji społecz-
nej i są skierowane do róż-
nych grup wiekowych. 
Strefy są nowoczesne, bez-
pieczne i ogólnodostępne a 
korzystanie z nich jest bez-
płatne.

Iwona Lewandowska

sTrefA reKreACji W BiAŁOGÓrzynie
Z przyjemnością informu-

jemy, że w dniu 4 czerwca 
2019 r. w Urzędzie Gminy 
Białogard Wójt Gminy Biało-
gard zawarł umowę z Wyko-
nawcą Józefem Kozłowskim, 
prowadzącym działalność 
gospodarczą w Tychowie gm. 
Sławno na realizację unijne-
go projektu „Budowa strefy 
Rekreacyjnej”.  W wyniku 
realizacji Projektu w Białogó-
rzynie powstanie wielopoko-
leniowe miejsce służące do 
rekreacji dla mieszkańców i 
poprawiające infrastrukturę 
turystyczną miejscowości. 

Powyższe zadanie współ-
finansowane jest  z Europej-
skiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego w ramach Progra-
mu Operacyjnego „Rybactwo 
i Morze” na lata 2014-2020.

Koszt całego przedsię-
wzięcia to 184 tys. zł z czego 
dofinansowanie z Programu 
Rybactwo i Morze 2014-
2020 wyniesie 123  tys. zł, 
Gmina zaś zabezpieczy w 
swoim budżecie na ten cel 
około 61 tys. zł.

Zgodnie z Umową, oraz z 
wnioskiem o dofinansowa-

nie, we wrześniu b.r. nastąpi 
oddanie „Strefy” do użytko-
wania. Mieszkańcy zyskają 
atrakcyjną przestrzeń do 
aktywnego wypoczynku oraz 
wspólnych integracyjnych 
spotkań, turyści natomiast 
przyjazne miejsce do odpo-
czynku pośród natury.

Iwona Lewandowska
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nAdAnie imieniA i PrzeKAzAnie szTAndAru  

szKOLe POdsTAWOWej W sTAnOminie
Dzień 14 czerwca 2019 

roku zapisze się w historii 
Szkoły Podstawowej w Sta-
nominie jako jeden z najważ-
niejszych, niepowtarzalnych 
i wyjątkowych dni. Właśnie 
w tym dniu nastąpiło oficjal-
ne nadanie szkole imienia Ju-
liana Tuwima – wspaniałego 
człowieka i wybitnego poety 
oraz wręczenie sztandaru, 
który jest symbolem tożsa-
mości oraz więzi integrują-
cej szkołę z jej otoczeniem. 
W imieniu całej społeczności 
szkolnej sztandar z rąk Rady 
Rodziców przyjął dyrektor 
szkoły – Krzysztof Skrzycki 
zapewniając, że będzie on 
symbolem wartości, które 
są i będą fundamentem pra-
cy wychowawczej szkoły. W 
uroczystości uczestniczyli 
licznie przybyli zaprosze-
ni goście: Senator RP pani 
Grażyna Anna Sztark, Wójt 
Gminy Białogard pan Jacek 
Smoliński, Sekretarz Gminy 
Białogard pani Alicja Kubiś, 
Przewodnicząca Rady Gminy 
Białogard pani Aneta Drąg, 
Przewodniczący Rady Miasta 
Białogard pan Tomasz Strzą-
bała, Radny Rady Powiatu 
pan Piotr Kozicki, Dyrektorzy 
szkół w Kościenicy, Rogo-
wie oraz Pomianowie wraz 
z pocztami sztandarowymi, 
Radni Gminy Białogard, Ro-
dzice oraz współfundatorzy 
sztandaru. Wyrazem szacun-
ku i uznania dla sponsorów 
sztandaru są pamiątkowe 
gwoździe umieszczone na 
jego drzewcu. Do grona  
darczyńców należą:     

• Senator RP Grażyna 
Anna Sztark  
• Radni Gminy Białogard 
obecnej kadencji 
• Państwo Bożena i Marcin 
Sorysowie 
• Państwo Małgorzata i 
Paweł Mazik 
• Państwo Aneta i Grzegorz 
Jakowiczowie 
• Państwo Karolina i Ber-
nard Dudkiewicz 
• Państwo Anna i Piotr 
Koziccy 
• Panowie Marcin i Krzysz-
tof Muszyńscy 
• Rodzice Szkoły Podstawo-
wej w Stanominie 
• Pracownicy Szkoły Podsta-
wowej w Stanominie 
• Uczniowie klasy II wraz z 
Rodzicami 
• Uczniowie klasy VIII wraz 
z Rodzicami.

Na zakończenie uroczysto-
ści dyrektor szkoły serdecz-
nie podziękował gościom 
za przybycie, rodzicom i 
sponsorom wspierającym 
działania placówki, pracow-
nikom za zaangażowanie i 
pozytywne kreowanie wi-

zerunku szkoły. Szczególne 
podziękowanie skierował w 
stronę młodzieży, której za-
angażowanie w proces wy-
boru imienia i przygotowa-
nie uroczystości świadczy o 
dojrzałości i pozwala spokoj-
nie spoglądać w przyszłość. 
Życzył również wszystkim, 
aby wzorując się na naszym 
patronie pielęgnowali w so-
bie cechy najlepsze – skrom-
ność, uczciwość, tolerancję, 
pracowitość, humor i mą-
drość.

Dyrektor szkoły  
– Krzysztof Skrzycki

InfORmAcjE

KOnKurs nA dyreKTOrA szKOŁy  
POdsTAWOWej im. jAnA BrzeChWy  

W rOGOWie rOzsTrzyGnięTy!!!

25 czerwca br. odbył się 
konkurs na stanowisko 
Dyrektora Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy 
w Rogowie. Komisja kon-
kursowa, w skład której 
weszło trzech przedstawi-
cieli Kuratorium Oświaty, 
trzech przedstawicieli or-
ganu prowadzącego - Gmi-

ny Białogard, po dwóch 
przedstawicieli Rady Ro-
dziców i Rady Pedagogicz-
nej oraz przedstawiciel 
Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, w wyniku prze-
prowadzonego postępo-
wania konkursowego, 
wyłoniła kandydata na dy-
rektora placówki, którym 

została kierująca szkołą od 
1 września 1999 r. Pani Elż-
bieta Trzcińska. 

Z dniem 1 września 2019 
kierowanie Szkołą Podsta-
wową w Rogowie powie-
rzone będzie Pani Elżbiecie 
Trzcińskiej. 

GRATULUJEMY!

KOnieC GimnAzjum! 
„Reforma oświaty rozpoczęta w 2017 r. spowodowała, że od 1 września br. 
w ustroju szkolnym nie będą funkcjonowały gimnazja.
To historyczna chwila, której jesteśmy świadkami”

Tymi słowami Przewod-
nicząca Rady Gminy Biało-
gard Pani Aneta Drąg roz-
poczęła swoje wystąpienie 
składając jednocześnie na 
ręce pani Grażyny Mazur 
Dyrektora Gimnazjum w 
Pomianowie podziękowa-
nie za trud włożony w na-
ukę, opiekę i wychowanie 
17 roczników gimnazjali-
stów z czego 10 pod okiem 
obecnej dyrektorki.

Zakończenie roku szkol-
nego 2018/2019 w Pomia-
nowie zbiegło się z odej-
ściem ostatniego rocznika 

gimnazjalistów. 19 czerwca 
br. zarówno dla uczniów  
jak i pracowników szko-
ły stał się ostatnim dniem  
funkcjonowania GIMNA-
ZJUM. 

Słowa uznania Przewod-
nicząca Rady skierowała 
również do Grona Peda-
gogicznego, które swoim 
zaangażowaniem i pracą 
pomagało uczniom prze-
zwyciężać trudności, in-
spirować, motywować do 
działania i jednocześnie od-
krywać talenty.  

Życzyła powodzenia w 

dalszym wypełnianiu misji 
kształcenia młodzieży na 
kompetentnych oraz mą-
drych i odpowiedzialnych 
obywateli naszej Małej Oj-
czyzny.

Dziękując w imieniu swo-
im, Wójta Gminy Białogard  
oraz całej władzy samorzą-
dowej życzyła „sukcesów w 
innych  szkołach, dla jed-
nych jako nowego miejsca 
pracy dla innych nowego 
miejsca nauki. Udanych wa-
kacji, obfitujących w cieka-
we wydarzenia i wspaniałe 
przygody”.

ABsOLuTOrium dLA WÓjTA i ………
Podczas piątkowej (21 

czerwca) sesji radni Rady 
Gminy Białogard bez ja-
kichkolwiek uwag  przyjęli 
przygotowany i przedsta-
wiony przez Wójta Gminy 
Jacka Smolińskiego  raport  
o stanie gminy Białogard 
za rok 2018. Zwieńczeniem 
tego było podjęcie uchwały 
w sprawie udzielenia wo-
tum zaufania dla Wójta. 

Taki dokument to nowość 
w działalności lokalnych 
władz, wprowadzona ubie-
głoroczną nowelą ustaw sa-
morządowych. 

Głosowanie nad uchwa-
łą absolutoryjną poprze-
dziło przyjęcie uchwały 
w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowe-
go wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu  
za 2018 roku. Pozytywną 
opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej na temat 
zeszłorocznej realizacji bu-
dżetu odczytała Przewod-
nicząca Komisji Rewizyjnej 
Pani Marzena Moraczew-
ska. 

Za podjęciem uchwały 

absolutoryjnej dla Wój-
ta Gminy Białogard Jacka 
Smolińskiego  było 15 rad-
nych, a zatem jednogłośnie 
Wójt  otrzymał absoluto-
rium za rok 2018.

GRATULUJEMY!

i………
X sesja była też dobrą 

sposobnością do podzięko-
wania  Dyrektor Gimnazjum  
w Pomianowie Pani Gra-
żynie Mazur  za wielo-
letnią pracę na rzecz 
szkoły, uczniów oraz per-
sonelu Gimnazjum koń-
czącego swą działalność 

w związku z rozpoczętą w 
2017 r. reformą oświaty, 
która spowodowała, że od 
1 września br. w ustroju 
szkolnym nie będą funkcjo-
nowały gimnazja.

Wójt Gminy Jacek Smo-
liński wraz z Przewodni-
czącą Rady Gminy Anetą 
Drąg dziękując Pani Gra-
żynie Mazur za opiekę i 
wychowanie 17 roczników 
gimnazjalistów z czego 10 
pod okiem obecnej dyrek-
torki, wręczyli piękny bu-
kiet kwiatów wraz z listem 
gratulacyjnym.  

DZIĘKUJEMY!
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zBiÓrKA PieniężnA dLA mieszKAnKi  
KOŚCierniCy

Dnia 06 kwietnia 2019 
r., wśród mieszkańców Ko-
ściernicy, przeprowadzona 
została zbiórka pieniężna 
do puszek, na pomoc w le-
czeniu Pani Uli - mieszkanki 
Kościernicy, która zmaga 
się z chorobą nowotworo-
wą i obecnie przebywa na 
leczeniu w jednym z bydgo-
skich szpitali.

Zbiórkę tę, po wcze-
śniejszych ustaleniach, 
przeprowadzili: Radosław 
Kłys (Radny Gminy Bia 
łogard), Jan Budzyński i 
Anna Jóźwiak (członkowie 
Rady Sołeckiej Sołectwa 
Kościernicy) oraz Weronika 
Jakubczyk - aktywna spo-
łecznie mieszkanka Kościer-
nicy.

Podczas tej zbiórki, z ze-
branych datków, uzbierano 
łącznie kwotę ponad 2 ty-

sięce złotych, za co wszyst-
kim ofiarodawcom z całego 
serca dziękujemy.

W trakcie zbiórki, jej or-
ganizatorzy, roznosili rów-
nież ulotki informujące  
o organizowaniu w Biało-

gardzie na Placu Wolności, 
kiermaszu wielkanocnego  
w dniu14 kwietnia br.,  
z którego dochód również 
miał być przekazany na po-
moc w leczeniu Pani Uli.

Radosław Kłys

WyBOry dO izB rOLniCzyCh

W maju 2019 r. zakoń-
czyła się V kadencja Za-
chodniopomorskiej Izby 
Rolniczej. Krajowa Rada 
Izb Rolniczych uchwałą Nr 
2/2019 zarządziła na nie-
dzielę 28 lipca 2019 r. wybo-
ry do izb rolniczych. Siedzi-
ba Komisji Okręgowej oraz 
lokal wyborczy znajdują się  
w Urzędzie Gminy Biało-
gard, ul. Wileńska 8, 78-

200 Białogard.
W związku z upływem 

kadencji Rady Powiatowej 
Powiatu Białogardzkiego 
Zachodniopomorskiej Izby 
Rolniczej, Przewodnicząca 
Rady Gminy Białogard Pani 
Aneta Drąg   wraz z  Sekre-
tarzem Gminy Panią Alicją 
Kubiś złożyły, w imieniu 
własnym i Wójta Gminy, na 
ręce Przewodniczącej Rady 

Pani Anny Rydzkowskiej 
podziękowanie za współ-
pracę i działanie na rzecz i 
dla dobra Gminy Białogard 
jednocześnie życząc dal-
szych sukcesów, osobistej 
i zawodowej satysfakcji,  
realizacji wszelkich zamie-
rzeń i osiągania stawianych 
sobie celów w działaniach  
dla dobra społeczności lo-
kalnej. 

juBiLeusz zŁOTyCh GOdÓW
W dniu 27 maja br. miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Wójt 
Gminy Białogard Jacek Smoliński złożył wizytę w domu Państwa 
Róży i Jana Lipczyńskich z miejscowości Buczek, gmina Biało-
gard, którzy 50 lat temu zawarli związek małżeński. 

Złote Gody to szcze-
gólne wydarzenie rów-
nież dla całej społecz-
ności Gminy Białogard. 
Wspólnie przeżyte lata 
to symbol wzajemnego 
zrozumienia, wielu kom-
promisów oraz wzajem-
nego przebaczania sobie 
błędów. To wzór i piękny 
przykład dla młodych lu-
dzi, którzy decydują się za-

wrzeć związek małżeński i 
założyć rodzinę. 

„Nie sztuką jest poko-
chać ale sztuką jest wy-
trwać w miłości na dobre 
i złe,  jesteście Państwo  
przykładem wierności 
dla innych małżonków, 
a dzisiejsze spotkanie 
jest symbolicznym wyra-
zem uznania dla waszego 
wspólnego życia”. 

Tymi słowami Wójt Jacek 
Smoliński złożył gratula-
cje, a następnie odznaczył 
oboje małżonków, przy-
znanymi przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie medalami.

Gratulujemy i życzymy 
kolejnych długich, wspól-
nie spędzonych lat.

z WizyTĄ W WArszAWie
Na zaproszenie Sena-

tor Pani Anny Grażyny 
Sztark Sołtysi z Gminy 
Białogard oraz Miasta  
i Gminy Karlino w dniach 28 
– 29 maja br.   mieli okazję 
zwiedzić kompleks budyn-
ków Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej znajdujący się w 
Warszawie przy ulicy Wiej-
skiej 4/6/8 oraz ul. Wiej-
skiej 1, użytkowany przez 
Sejm i Senat Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Wizyta w 
stolicy była również okazją 
do odwiedzenia pięknych i 
ciekawych miejsc stanowią-
cych niewątpliwie atrakcje 
turystyczne. Warto pod-
kreślić, że już po raz kolej-
ny Pani Senator pamiętała  
o naszych Sołtysach i po 
raz kolejny swoją oso-
bą zaszczyciła obcho-
dy Dnia Sołtysa, które 
 w roku bieżącym odbyły się 

w Tychowie.  
Dziękujemy za pamięć, 

za ciepłe słowa i za nieza-
pomniane chwile!!!

Gminny OŚrOdeK POmOCy sPOŁeCznej 
W BiAŁOGArdzie infOrmuje

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej  w Białogardzie 
informuje iż:

zgodnie ze zmianami 
wprowadzonymi w Progra-
mie „Rodzina 500+” oraz 
,,Dobry Start”, od 1 lipca 
2019 roku świadczenie 
wychowawcze przysługuje 

na każde dziecko do ukoń-
czenia 18. roku życia, bez 
względu na dochód osiąga-
ny przez rodzinę.

Wnioski  można składać:
- od 1 lipca - w formie elek-
tronicznej. Służą do tego 
takie portale jak: Emp@
tia, ePUAP, ZUS PUE, czy  

bankowość elektroniczna.
- od 1 sierpnia - wnioski  
o świadczenia  złożyć bę-
dzie można w sposób trady-
cyjny w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej. 
Zrobić można to osobiście 
lub przesłać wniosek pocz-
tą.
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dzieŃ mATKi  
W LuLeWiCACh

„Dzień Matki” jest dosko-
nałą okazją, aby powiedzieć 
wszystkim naszym mamom 
jak bardzo są nam bliskie i 
podziękować za to, że każ-
dego dnia poświęcają się 
dla nas. 

26 maja o godz. 10.00 w 
Kaplicy w Lulewicach od-
prawiona została msza św. 
w intencji wszystkich rodzi-
ców z miejscowości Lulewi-
ce, Lulewiczki i Żelimucha, 
którą to mszę odprawił 
ksiądz Tomasz Zabielski. 
Kolejnym punktem progra-
mu było przedstawienie  
słowno-muzyczne w wy-
konaniu dzieci i młodzieży 
ze świetlicy w Lulewicach, 
poświęcone wszystkim 
mamom i  tatusiom. Na za-
kończenie dzieci wręczyły 
obecnym rodzicom własno-
ręcznie wykonane, koloro-
we różyczki i zaprosiły na 
słodki poczęstunek. Dzięku-
jemy Radnej Gminy Biało-
gard Pani Emilii Majewskiej 
za przekazanie słodyczy dla 
biorących udział w przed-
stawieniu aktorów.

 Barbara Januszewska 

FESTYN RODZINNY  
W ROŚCINIE

Dnia 22 czerwca 2019 
roku na terenie Sołectwa 
Rościno, dzięki współpra-
cy pomiędzy Sołtysem- 
Radnym,   Radą Sołecką, 
świetlicą wiejską oraz Ko-
łem Gospodyń Wiejskich 
nad Parsętą odbył się Fe-
styn rodzinny. Moc atrak-
cji czekała na wszystkich 

przybyłych mieszkańców 
i gości: dmuchańce, prze-
jażdżki konne, konkursy, lo-
teria fantowa z mnóstwem 
atrakcyjnych nagród oraz 
przepyszne wypieki przygo-
towane przez Panie z Koła. 
Dziękujemy wszystkim za 
pomoc i wsparcie festynu.

Anna Suszyńska

dzieŃ dzieCKA  
W nOsÓWKu

1 czerwca br. w Nosówku 
odbył się Piknik Rodzinny. 
Nie zabrakło licznych atrak-
cji tj. wata cukrowa, ma-
lowanie twarzy, czy ozda-
bianie włosów kolorowymi 
warkoczykami. W odwiedzi-
ny przyleciał prosto z Ma-
dagaskaru - lew Alex oraz 

z placu budowy zerwał się 
na chwilę - Bob Budowniczy. 
Zabawa była przednia! Moż-
na było przysiąść przy ogni-
sku, pograć w badmintona, 
czy w piłkę nożną. Zdecy-
dowana większość wybra-
ła jednak bitwę na balony 
wodne…Oj, działo się!!!  

PiKniK rOdzinny  
W PusTKOWie

Z okazji Dnia Dziecka dn. 
01.06.2019 r., odbył się w 
Pustkowie Piknik Rodzinny. 

Został on zorganizowa-
ny przez Sołtysa Pustkowa, 
Pana Marcina Palinowskie-
go oraz członków Rady So-
łeckiej, a w szczególności 
Pana Tomasza Stasińskiego. 
Swój wkład wnieśli również 
mieszkańcy Pustkowa i miej-
scowości Strzelec, wchodzą-
cej w skład Sołectwa. 

Przygotowano wiele at- 
rakcji, zabaw i konkursów 

dla dzieci. Organizatorzy 
byli zdumieni frekwencją. 
Okazało się, że tego rodza-
ju spotkanie w tej miejsco-
wości, było już od dawna 
wyczekiwane i jakże bardzo 
potrzebne dla całej społecz-
ności lokalnej. 

Dało się odczuć chęć inte-
gracji i wzajemnego przeby-
wania z sobą w większym 
gronie. 

Radosław Kłys  
Radny Rady Gminy  

Białogard 

rAjd rOWerOWy

3 maja br. mieszkańcy 
Nosówka pokonali 27 km 
trasy przebiegającej głów-
nie przez teren Nadleśnic-
twa Białogard, w ramach 
majówkowego biało-czer-
wonego rajdu rowerowego, 
połączonego z poszukiwa-

niem oznak polskiej wiosny 
w lesie. Na zakończenie 
udanej akcji, bo odszukano 
wiosnę, uczestnicy zasiedli 
przy ognisku, gdzie odbyło 
się wspólnie biesiadowa-
nie, a następnie rozegrano 
mecz piłki nożnej. 

dzieŃ ziemi

Z okazji obchodów Dnia 
Ziemi, przypadających na 
dzień 22 kwietnia, w  dniu 
13 kwietnia br., w miejsco-
wości Nosówko, odbyło się 
zbiorowe sprzątanie od-
padów zalegających poza 
miejscami przeznaczonymi 
do ich składowania. Ce-
lem akcji było poszerzenie 
świadomości ekologicznej 

mieszkańców, w tym prze-
kazanie najmłodszemu po-
koleniu istotnych informacji 
o istocie ochrony środowi-
ska naturalnego swojego 
otoczenia oraz integra-
cja lokalnej społeczności. 
Na  zakończenie udanej ak-
cji uczestnicy zasiedli przy 
ognisku, gdzie odbyło się 
wspólnie biesiadowanie. 
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dzieŃ mATKi i OjCA
24 maja w filii bibliotecz-

nej w Podwilczu odbyła się 
uroczystość z okazji  święta 
Mamy i Taty.

Spotkanie rozpoczęło się 
krótkim występem arty-
stycznym naszych młodych 
czytelniczek. Następnie 
wręczyły one goszczącym 
mamom samodzielnie wy-
konane upominki, odznaki 
i kwiatki. 

Po przedstawieniu wszy-

scy goście zasiedli do słod-
kiego poczęstunku. Atmos-
fera była podniosła i bardzo 
wesoła.

Dziękuję wszystkim za 
przybycie i zapraszam  do 
naszych bibliotek.

Agnieszka Dziubińska

BIBLIOtEkI

juBiLeusz 70-LeCiA fiLii  
BiBLiOTeCznej W rOGOWie

„Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi.
Wejdź gościu i stań się przyjacielem„

Jan Wiktor
Jubileusz 70-lecia filii  

bibliotecznej w Rogowie 
odbył się 10 maja 2019 
roku. Wśród zaproszo-
nych gości byli: Pan Jacek 
Smoliński-wójt Gminy Bia-
łogard, Alicja Kubiś - se-
kretarz Gminy Białogard, 
Izabela Czaplejewska - 
skarbnik Gminy, Elżbieta 
Trzcińska- dyrektor szkoły 
Podstawowej w Rogowie, 
Aneta Drąg - przewodni-
cząca Rady Gminy, Marcin 
Sorys - przewodniczący 
Komisji Oświaty, Joanna 
Czupreta- były pracownik 
biblioteki a obecny pra-
cownik Urzędu Gminy, 
Zenon Chódzyński- sołtys 
wsi Rogowo, Przemysław 
Zawadzki - prezes OSP w 
Rogowie, Anna Nowak- dy-
rektor Białogardzkiej Bi-
blioteki Publicznej, pracow-
nicy byli i obecni bibliotek 
oraz czytelnicy.

Uroczystość rozpoczęła 
się prezentacją przedsta-
wiającą historię biblio-
teki oraz jej działalność.           
Gościem specjalnym była 
pisarka Dorota Schram-
mek, która opowiedzia-
ła swoją pisarską drogę. 
Z zaciekawieniem goście 
wsłuchiwali się w  koleje 
powstawania książek pani 
Doroty.

Resztę wieczoru goście 
mogli spędzić przy zasta-
wionym słodkościami stole 
z pięknym tortem, który 
został ufundowany przez  
Wójta Pana Jacka Smoliń-
skiego. Każdy z przybyłych 
gości otrzymał w prezencie 
mały upominek.

Wszystkim przybyłym 
na uroczystość gościom, 
przyjaciołom i czytelnikom, 

serdecznie dziękujemy za 
obecność, ciepłe słowa i 

życzenia oraz prezenty.
Monika Szafran

„mAŁA KsiĄżKA – WieLKi CzŁOWieK”
Już we wrześniu startu-

je projekt „Mała książka – 
wielki człowiek” w ponad 
5200 bibliotekach w Polsce

Są takie wydarzenia i ry-
tuały w życiu dziecka, które 
nie tylko pozostają na dłu-
go w pamięci, ale mają też 
istotny wpływ na jego doro-
słe życie. Badania wykazu-
ją, że dzieci wychowywane 
pośród książek są bardziej 
pewne siebie, mają większy 
niż rówieśnicy zasób słow-
nictwa i dobrze rozwiniętą 
wyobraźnię. Pożytki z czy-
tania mają także konkretny 
wymiar materialny: czytają-
ce dzieci osiągają sukcesy 
i zarabiają więcej od tych, 
które nie czytają.

Ważną rolę w kształto-
waniu Małego Czytelnika 
odgrywa biblioteka: uczy 
go samodzielności, podej-
mowania pierwszych wła-
snych wyborów, rozwija 
myślenie oraz nawyk czy-
tania i pogłębiania wiedzy. 
Biblioteka to miejsce, gdzie 
rodzic wspólnie z dzieckiem 
może spędzić czas w spo-

sób twórczy oraz przeżyć 
nową, fantastyczną przygo-
dę z wypożyczoną książką. 
A wszystko to za darmo!

Chcielibyśmy, aby jednym 
z tych ważnych doświad-
czeń w dzieciństwie były 
pierwsze wizyty w biblio-
tece, dlatego przygotowa-
liśmy prawdziwą gratkę 
dla najmłodszych miłośni-
ków książek i ich rodziców 
w ramach ogólnopolskiej 
kampanii „Mała książka – 
wielki człowiek”. Od wrze-
śnia 2019 r. w ponad 5200 
bibliotekach w całej Polsce 
będzie czekać na nich wy-
jątkowy prezent – Wypraw-
ka Czytelnicza na dobry czy-
telniczy start.

W wyprawce dzieci znaj-
dą książkę, dostosowaną 
pod względem formy i tre-
ści do potrzeb przedszkola-
ka i spełniającą najwyższe 
standardy w projektowaniu 
pięknych i mądrych książek 
dla najmłodszych, a także 
Kartę Małego Czytelnika. 
Za każdą wizytę w biblio-
tece, zakończoną wypo-

życzeniem minimum jed-
nej książki z księgozbioru 
dziecięcego, Mały Czytelnik 
otrzyma naklejkę, a po ze-
braniu dziesięciu zostanie 
uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzają-
cym jego czytelnicze zainte-
resowania.

W Wyprawce znajdą 
coś dla siebie także ro-
dzice – przygotowana dla 
nich broszura informacyjna 
przypomni o nieocenionej 
roli czytania w rozwoju ich 
dziecka oraz o rozmaitych 
korzyściach wynikających 
z częstego odwiedzania bi-
blioteki.

Udział w projekcie jest 
całkowicie bezpłatny. Peł-
na lista bibliotek biorących 
udział w projekcie pojawi 
się na stronie www-wiel-
ki-czlowiek.pl pod koniec 
maja 2019 r.

Więcej informacji na stro-
nie: www-wielki-czlowiek.pl

Materiały prasowe do po-
brania: wielki-czlowiek.pl/
dla-mediow/

Ewa Juszczyk-Lachs

uCzniOWie szKOŁy POdsTAWOWej W sTAnOminie 
nA sesji rAdy POWiATu W BiAŁOGArdzie

W dniu 29 marca 2019 
r. uczniowie z klas ósmej 
i trzeciej gimnazjum na 
zaproszenie starosty bia-
łogardzkiego Pana Piotra 
Pakuszty uczestniczyli w 
Sesji Rady Powiatu w Bia-
łogardzie. Po raz pierwszy 
w historii młodzież mogła 
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 Staro-
stą stanowią cenną lekcję 
wiedzy o społeczeństwie. 

Pamiątką z wizyty są ma-
gnesy promocyjne oraz 
mapa Stanomina wydru-
kowana specjalnie dla nas  
w Wydziale Geodezji i 
Kartografii. Specjalne po-
dziękowanie składamy 
radnemu – Panu Piotrowi 
Kozickiemu, który przygoto-
wał naszą wizytę.
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rAjd rOWerOWy W POdWiLCzu

Już po raz piąty odbył się 
Rodzinny Rajd Rowerowy w 
Podwilczu, w którym udział 
wzięły całe rodziny .

Do pokonania była trasa 
ok. 30 km. Organizatorem 

Rajdu była Radna Ewa Na-
zarkiewicz i Urząd Gminy w 
Białogardzie, któremu bar-
dzo serdecznie dziękujemy.

Celem Rajdu była popu-
laryzacja turystyki rowe-

rowej, aktywnego wypo-
czynku oraz poznawanie 
terenów gminnych.

Dziękujemy wszystkim za 
udział i zapraszamy za rok.

Agnieszka Dziubińska

BIBLIOtEkI

„LiTerACKA nOC zAGAdeK”
Bibliotekę w Stanominie 

w nocy z 24 na 25 maja 
br. zaanektowali młodzi 
czytelnicy, którzy bawili 
się w odgadywanie po-
staci literackich, tytułów 
utworów i ich autorów. 
Zabawa była przednia, 
humory dopisywały, a o 
spaniu nikt nie myślał.                                                        
Dziękuję współorganiza-
torom - Radzie Sołeckiej 
Sołectwa Stanomino, oraz 
Radnemu Marcinowi Sorys, 
który dodatkowo zadbał o 
poczęstunek dla uczestni-
ków. 

Dziękuję też opiekunom, 

którzy był z nami do rana. 
- Damianowi Guz, Maćkowi 
Sorys, Michałowi Grzybow-
skiemu, Dawidowi  Grzy-
bowskiemu i Marcinowi 

Sorys. 
Wszystkim uczestnikom 

dziękuję za wspólną zaba-
wę.

Barbara Kacprowska

TAnyA VALKO i „ArABsKi rAj”
W czwartkowe popołu-

dnie  6 czerwca br. Gminną 
Bibliotekę Publiczną  w Sta-
nominie odwiedziła  Tanya 
Valko, pisarka, arabistka i 
miłośniczka kultury Bliskie-
go Wschodu. Zadebiuto-
wała powieścią pt. „Arab-
ska żona”, książka zdobyła 
uznanie wielu czytelników, 
powstały dalsze części opi-
sujące losy bohaterów. 

Spotkanie w  naszej bi-
bliotece połączone było  
z promocją najnowszej 
książki pt. „Arabski raj”, 
jest to 10 część „Arabskiej 
sagi”. 

Przez ponad godzinę au-
torka  opowiadała o życiu 
w krajach, których kultura 
znacznie różni się od na-
szej. Historie jej bohaterek 
mają swoje źródło w libij-
skich doświadczeniach au-
torki. Jej książki to nie tyl-
ko zasłyszane historie – to 
również historie, w których 
sama brała udział, pokazuje 
Polki wśród bogactwa i nę-
dzy Bliskiego Wschodu, na 
salonach i w obozach dla 
uchodźców. Autorka wiele 
lat mieszkała w Libii, bar-
dzo dobrze zna Syrię i inne 
kraje arabskie. Ludzi tam 
mieszkających poznała od 
najlepszej strony, jako go-
ścinnych, uprzejmych, życz-
liwych i troskliwych. W ich 
otoczeniu zawsze czuła się 
bezpiecznie. 

Opowiadała o kulturze, 
zwyczajach, religii i co-
dziennym życiu w Libii, Je-
menie i Arabii Saudyjskiej,  

poruszyła także ciągle ak-
tualny problem terroryzmu, 
ukazując go z perspektywy 
mieszkańca krajów arab-
skich. 

Na koniec autorka zrobiła 
selfie z czytelnikami i wpi-
sywała autografy. Osoby, 
które chciałyby przeczytać 
powieści Tanyi Valko zapra-
szamy do Bibliotek Gminy 
Białogard.  

Miłośnicy książek Tanyi 
Valko mogli spotkać się 
twarzą w twarz z autorką, 
odwiedzającą biblioteki w 
ramach Dyskusyjnego Klu-
bu Książki.       

Dziękuję wszystkim przy-
byłym, oraz Katarzynie Bry-
ła i Dorocie Ciołek za przy-
gotowany poczęstunek dla 
uczestników spotkania. 

Barbara Kacprowska

eLiminACje POWiATOWe 
KOnKursu reCyTATOrsKieGO  

„PTAKi, PTAszKi i PTAszęTA POLne”
Dnia 07 maja br. w Biało-

gardzkiej Bibliotece Publicz-
nej odbyły się eliminacje 
powiatowe konkursu recy-
tatorskiego „Ptaki, ptaszki i 
ptaszęta polne”. Uczniowie 
szkół podstawowych z tere-
nu Gminy Białogard:
• Lena Przydanek i Dariusz 

Obszyńszki – uczniowie 
szkoły podstawowej w 
Kościernicy,

• Małgorzata Miszczak – 
uczennica szkoły podsta-
wowej w Rogowie,

• Amelia Smolińska, France-
sco Muriello i Paweł Brze-
ziński – uczniowie szkoły 
podstawowej w Stanomi-
nie

Wyłonieni w eliminacjach 
gminnych uczestniczyli w/w 
konkursie.

Komisja w składzie; Alicja 
Flis (przewodnicząca), Kata-
rzyna Bułka oraz Magdalena 
Pawlicka wyłonili sześcioro 
laureatów, którzy wezmą 
udział w konkur-
sie na szczeblu woje-
wódzkim. Tym razem 

żadnemu z naszych uczniów 
nie udało się przejść do 
dalszych eliminacji, ale już 
osiągnęli wielki sukces prze- 
chodząc do etapu powiato-

wego. Wszystkim uczestni-
kom serdecznie gratuluje-
my i życzymy powodzenia 
w dalszych eliminacjach.

Ewa Juszczyk-Lachs
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dzieŃ mATemATyKi 
W szKOLe POdsTAWOWej W KOŚCierniCy

Jak co roku w Szkole Podstawowej w Kościernicy odbył się Dzień 
Matematyki. Celem tej imprezy było popularyzowanie wiedzy 
matematycznej, wykorzystanie treści i wiedzy matematycznej  
w praktyce, umiejętność pracy w grupie. 

Obchody Dnia Matematy-
ki rozpoczęły się już wcze-
śniej, gdyż w jego ramach 
ogłoszony był konkurs pla-
styczny „Matematyka w 
kuchni”, konkurs na napisa-
nie matematycznych słów 
piosenki do melodii „Ko-
cham Cię Polsko!”, a także 
uczniowie przygotowywali 
strój matematyczny. Nato-
miast w Dniu Matematyki 
odbył się Turniej Wiedzy 
Matematycznej, który miał 
na celu wyłonienie Mistrza 
Matematyki  roku szkolne-
go 2018/2019.

W Dniu Matematyki od-
było się podsumowanie 
konkursów oraz pokaz ma-
tematycznej mody. W kon- 
kursie plastycznym „Ma-
tematyka w kuchni” wyło-
niono troje zwycięzców, po 
jednej z każdej kategorii: 
kl. I - III - Diana Zacharek, 
kl. IV - VI - Fabian Jałowiec 
oraz kl. VII - VIII - Sandra 
Majewska. 

W konkursie na napisanie 
tekstu piosenki wyróżniono 
dwie osoby Alicję Palinow-
ską z kl. V i Amelię Naporę z 
kl. VII. Bardzo duże emocje 
wzbudził pokaz mody ma-
tematycznej. Modele pre- 
zentujący swoje stroje spi-
sali się na medal. Przed 

całą społecznością szkolną 
wystąpiła także Zuzanna 
Lachs z kl. IVa, która zdo-
była tytuł Mistrzyni Polski 
w Artistic Dance Show i 
awansowała do Mistrzostw 
Świata, które odbędą się  
w październiku 2019. 
Wszyscy już teraz trzyma-
my kciuki za Zuzię.

Turniej Wiedzy Matema-
tycznej odbywał się rów-
nież w dwóch kategoriach: 
dla klas IV oraz dla klas 
V - VIII. Zadaniem drużyn 
z klas IV (kl. IVa: Tomasz 
Majewski i Adrian Kosidło, 
kl. IVb: Amelia Bielińska, Ja-
goda Garlin) było ułożenie 
trzech tangramów w jak 
najkrótszym czasie. Zwycię-
stwo odniosły dziewczyny z 
kl. IVb. Gratulujemy! W Tur-
nieju Wiedzy dla kl. V - VIII, 
drużyny były dwuosobowe: 
kl. V - Nikola Stasińska, 

Hubert Rożek, kl. VI - Wik-
toria Medwid i Grzegorz 
Geisheimer, kl. VII - Amelia 
Napora i Maciej Czerwiński, 
kl. VIIIa - Kacper Osman 
i Mateusz Szczepan, kl. 
VIIIb - Hanna Kaczmarek i 
Krzysztof Koziak. Zadaniem 
drużyn było udzielenie  od-
powiedzi  na wylosowane 
przez siebie pytania.

Mistrzem Matematyki 
roku szkolnego 2018/2019 
została klasa VIIIa, która 
przez ostatni miesiąc nauki 
będzie miała w posiadaniu 
Puchar Przechodni Dyrekto-
ra Szkoły. Gratulujemy!

Cała matematyczna im-
preza, jak zwykle była bar-
dzo udana! Na zakończenie 
wystąpiła grupa taneczna 
dziewcząt i zaprezentowa-
ła samodzielnie przygoto-
wany układ taneczny pod 
okiem Julii Giec z kl. VII.

sP KOŚCierniCA misTrzem POWiATu  
W OGÓLnOPOLsKim Turnieju Wiedzy 

O BezPieCzeŃsTWie ruChu drOGOWeGO

W dniu 14 maja 2019r. w 
Tychowie odbyły się powia-
towe eliminacje Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy 
o Bezpieczeństwie Ruchu 

Drogowego. Reprezentacja 
Szkoły Podstawowej w Ko-
ściernicy w składzie Klau-
dia Rak, Nikola Stasińska, 
Hubert Rożek i Jakub Le-

wandowski stanęła na naj-
wyższym stopniu podium, 
uzyskując tytuł Mistrza Po-
wiatu w klasyfikacji druży-
nowej.

W klasyfikacji indywi-
dualnej natomiast Klaudia 
Rak, uczennica klasy IV, 
najmłodsza uczestniczka 
turnieju zajęła III miejsce, a 
Jakub Lewandowski, uczeń 
klasy V miejsce II.

Serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukce-
sów.

Agnieszka Zasztowt
Dyrektor

Szkoły Podstawowej  
w Kościernicy

Gminny dzieŃ dzieCKA  
W sP KOŚCierniCA

W dniu 31 maja 2019r., 
jak tradycja nakazuje Szko-
ła Podstawowa w Kościer-
nicy była organizatorem 
Dnia Dziecka dla wszystkich 
szkół podstawowych z Gmi-
ny Białogard. Swoją obecno-
ścią zaszczycili Wójt Gminy 
Białogard - Jacek Smoliński, 
dyrektorzy szkół, nauczy-
ciele, rodzice, uczniowie 
oraz najmłodsi mieszkańcy 
okolicznych miejscowości. 
Tegoroczna impreza rozpo-
częła się wspólnym polo-
nezem, zatańczonym przez 
wszystkich uczniów SP Ko-
ściernica, chętnych uczniów 
i nauczycieli SP Stanomino i 
SP Rogowo, w sumie blisko 
300 osób. Tańczących po-
prowadziła Pani Małgorzata 
Gibalska. Zapytacie, dla-
czego polonez? Dlatego, że 
rok 2019 jest uznany przez 
sejm naszego kraju  Ro-
kiem Stanisława Moniuszki, 
sławnego polskiego kompo-
zytora, dyrygenta i pedago-
ga, który w tym roku obcho-
dzi 200 rocznicę urodzin.

Po wspólnym tańcu, 
wszyscy przystąpili do kon-
kurencji sportowych. Od-
były się biegi przełajowe, 
wyścigi rzędów, zawody 
strażackie i turniej piłki noż-
nej. Biegi przełajowe odbyły 
się w trzech kategoriach: I 
kategoria - kl.III-IV, II kate-
goria - kl. V-VI, III kategoria 
- kl.VII-VIII. Zwycięzcami zo-
stali: w kategorii I pierwsze 
miejsce wśród dziewcząt 
zajęła Karina Kwak z SP Ro-
gowo, drugie Nikola Łącz-
kowska z SP Stanomino i 
trzecie miejsce Aurelia Sta-
ruch z SP Rogowo. Wśród 
chłopców w kategorii I naj-
szybszy okazał się Filip An-
grot z SP Kościernica, tuż 
za nim był Maciej Walczak, 
również z SP Kościernica, a 
po piętach deptał im Domi-
nik Krześniak z SP Rogowo. 
W kategorii II najszybszą 
dziewczyną była Alicja Sta-
ruch z SP Rogowo, tuż przed 
Weroniką Grabias z SP Ko-
ściernica, a podium dopeł-
niła Sara Polek z SP Stano-
mino. Chłopcy natomiast 
wbiegli na metę w nastę-
pującej kolejności: Domi-
nik Majewski i Przemysław 
Matczuk, obaj z SP Kościer-
nica, a za nimi Bartosz Tro-
cha z SP Rogowo. W grupie 
najstarszych uczniów szkół 

podstawowych najszybszy-
mi dziewczętami zostały 
Magdalena Ochenkowska 
z SP Rogowo, tuż przed 
Oliwią Kielar z SP Rogowo 
i Julią Giec z SP Kościernica. 
Wśród chłopców niepoko-
nany był Szymon Narkun, 
uczeń SP Stanomino, tuż za 
nim metę przekroczył Ra-
fał Górka z SP Kościernica 
i Dawid Cach z SP Rogowo. 
Wszyscy zwycięzcy otrzy-
mali pamiątkowe medale, 
a najszybsi biegacze oprócz 
medali również statuetki. 

Zaraz po biegach przeła-
jowych odbyły się wyścigi 
rzędów dla drużyn z kl. I 
- VI. I choć majowy desz-
czyk lekko zmoczył głowy 
to atmosfery nie zdołał 
ostudzić. Rywalizacja była 
zacięta i dostarczyła wielu 
emocji. W klasyfikacji dru-
żynowej I miejsce zdobyła 
Szkoła Podstawowa w Ro-
gowie, miejsce II wywalczy-
ła Szkoła Podstawowa w 
Stanominie, a na miejscu III 
uplasowała się Szkoła Pod-
stawowa w Kościernicy. 

W turnieju piłki nożnej 
niepokonani okazali się 
chłopcy ze Szkoły Podsta-
wowej w Stanominie, II 
miejsce należało do Szkoły 
Podstawowej w Kościernicy 
i III do Szkoły Podstawowej 
w Rogowie.

Strażacy z Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Ko-
ciernicy przygotowali tor 
przeszkód i przeprowadzili 
zawody strażackie, w któ-
rych zwycięstwo wywal-
czyła drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Kościerni-
cy, pokonując drużynę ze 
Szkoły Podstawowej w Sta-
nominie, która zajęła miej-
sce drugie, tuż przed druży-
ną ze Szkoły Podstawowej 
w Rogowie.

Koronacji wszystkich 
zwycięzców dokonali Wójt 
Gminy Białogard - Jacek 
Smoliński i Dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Kościer-
nicy - Agnieszka Zasztowt.

Przygotowana przez 
uczniów i pracowników SP 
Kościernica impreza przy-
ciągnęła blisko 500 osób. 
Każdy otrzymał słodki po-
częstunek, a dla dopełnie-
nia obchodów Dnia Dziec-
ka, każdy mógł dać upust 
swojej energii podczas za-
bawy na dmuchanych zjeż-
dżalniach.

Oprócz dobrej zabawy 
celem imprezy była promo-
cja zdrowego stylu życia, 
wolnego od wszelkich uży-
wek - alkoholu, papierosów 
i dopalaczy.

Agnieszka Zasztowt
dyrektor

Szkoły Podstawowej  
w Kościernicy
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 TyTuŁ LAureATA KOnKursu Wiedzy  
„nie TyLKO PrzĄŚniCzKA, CzyLi CO Wiesz O mOniuszCe?” 

dLA uCzniA z rOGOWA
Wojewódzka Komisja 

Konkursowa, przeprowa-
dzała w dniu 7 czerwca 
br. III etap wojewódzkiego 
Konkursu wiedzy „Nie tylko 
Prząśniczka, czyli co wiesz 
o Moniuszce?”, zorganizo-
wanego przez Zachodniopo-
morskiego Kuratora Oświaty 
i Akademię Sztuki w Szcze-
cinie we współpracy z Ze-
społem Państwowych Szkół 
Muzycznych w Szczecinie w 
ramach obchodów Roku Mo-

niuszkowskiego 2019. Kon-
kurs przeznaczony był dla 
uczniów gimnazjów i klas 
VI-VIII szkół podstawowych.

Do finału Konkursu (etap 
wojewódzki) zakwalifiko-
wano 41 uczniów, których 
zadaniem było rozwiązanie 
testu konkursowego skła-
dającego się z dwóch czę-
ści: w I części – rozpoznanie 
20 wybranych fragmentów 
dzieł Stanisława Moniuszki, 
w II części – rozwiązanie 40 

zadań z wiedzy o Stanisła-
wie Moniuszce.

Tytuł Laureata uzyskał 
Jakub Raczyński, uczeń kla-
sy VII. Ze swoim wynikiem 
63 punktów znalazł się na 
II miejscu. Tytuł laureata 
umożliwia uzyskanie dodat-
kowych punktów przy rekru-
tacji do szkoły ponadpodsta-
wowej. Serdecznie gratuluję 
uzyskanego tytułu.

Elżbieta Trzcińska,  
nauczyciel muzyki

uCzniOWie szKOŁy POdsTAWOWej W sTAnOminie 
uCzesTniKAmi sPOTKAniA W rAmACh WymiAny 

mŁOdzieży POLsKO-niemieCKiej

W dniach 6-10 maja 
2019 r. w Domu Pojedna-
nia i Spotkań im. św. Mak-
symilana Marii Kolbego 
w Gdańsku miała miejsce 
kolejna polsko- niemiecka 
wymiana w której wzię-
li udział uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Stanomi-
nie i Gymnasiales Schul-
zentrum “Fritz Reuter” 
Dömitz. Łącznie w spotka-
niu uczestniczyło 30 dzieci 
w wieku 10-12 lat. Temat 
tegorocznego spotkania 
to “Różnorodny Gdańsk”. 
W programie znalazły się 
m.in. takie atrakcje jak 
warsztaty międzykulturo-
we “Gra w cytrynę”, wspól-
ne zwiedzanie Muzeum 
Bursztynu, gra miejska w 
grupach polsko- niemiec-
kich, czy zwiedzanie Sopo-
tu. Nie mogło zabraknąć 
oczywiście gier integracyj-
nych i animacji językowej. 
Całość dopełniła wizyta w 
kręgielni. Obie instytucje 
szkolne prowadzą wymianę 
polsko- niemiecką od 2000 
r. Koordynatorami projektu 
wymiany były nauczycielki 
Szkoły Podstawowej w Sta-
nominie: M.Potaczek oraz 
J.Bednarczyk.

Projekt został dofinan-
sowany przez Polsko- Nie-

miecką Współpracę Mło-
dzieży pnwm.org

jAK nie CzyTAm, jAK CzyTAm!
7 czerwca Szkoła Podsta- 

wowa w Rogowie po raz 
pierwszy wzięła udział w ogól- 
nopolskiej akcji pod hasłem 
„Jak nie czytam, jak czytam”. 
Pomysł na akcję powstał po 
lekturze wskaźników czytel-
nictwa. Okazało się, że 62% 
Polaków powyżej 15. roku 
życia w ogóle nie czyta. A 
skoro „starzy” nie czytają, to 
w młodych nadzieja! 

Nie od dziś wiadomo, że 
w Szkole jest spora grup-
ka miłośników książek. 
Tym razem jednak wszyscy 
uczniowie klas IV-VIII wraz 
z nauczycielami solidarnie 
włączyli się do czytania. 
Zgromadzili się na szkolnym 
holu z wybranymi przez sie-

bie książkami i punktualnie 
o 10 pogrążyli się w lektu-
rze. By jeszcze bardziej za-
chęcić innych do czytania, 
kilkoro uczniów i nauczycieli 
przeczytało głośno cieka-
we fragmenty utworów dla 
dzieci i młodzieży.   

Organizatorami akcji  byli 
nauczyciele języka polskie-
go oraz nauczyciel bibliote-
ki. Udział wzięło 87 osób: 
7 nauczycieli i 80 uczniów. 
Mamy nadzieję, że za rok 
będzie nas jeszcze więcej. 

Ewelina Wachowska

szkOŁy

sP KOŚCierniCA W KArKOnOszACh

W dniach 3.06. - 
7.06.2019r. 49 - osobo-
wa grupa uczniów z kl. IV 
- VIII wraz z opiekunami 
przebywała na tygodnio-
wej wycieczce w Karpaczu. 
Wyjechali w poniedziałek, 
aby już we wtorek zaata-
kować  i zdobyć  Śnieżkę. 
Po zdobyciu najwyższego 
szczytu Karkonoszy zawi-
tali do Kościółka  Wang. W 
środę zwiedzili Sztolnie w 

Kowarach, a także poje-
chali do Skalnego Miasta 
w Czechach, gdzie czekało 
ich mnóstwo schodów do 
pokonania, ale widoki zre-
kompensowały wszelkie 
zmęczenie i bóle nóg. W 
czwartek odwiedzili Szklar-
ską Porębę, gdzie chłodzili 
się w wodach wodospadów 
Kamieńczyka i Szklarki, 
wdrapali się na Chybotka 
i o dziwo nadal stoi :-), a 

także regenerowali siły w 
Termach Cieplickich. 

Po każdym wyczer-
pującym dniu na szla-
kach górskich, znalazł się 
czas na relaks i zabawę  
w   Centrum Rekreacji i 
Sportu „Kolorowa”, gdzie 
uczestnicy wycieczki pełni 
energii i żądni przygód po-
konywali z różną prędko-
ścią letni tor saneczkowy. 
Zabawa była przednia. 

Wycieczka niestety do-
biegła końca, ale wszy-
scy wrócili szczęśliwi, 
zadowoleni, zmęczeni  
i pełni wrażeń. Pogoda do-
pisała, cały plan został zre-
alizowany. I teraz przyszło 
czekać na następną taką 
wyprawę.

Podziękowania należą się 
wychowawcom  za dosko-
nałą organizację i opiekę.

Agnieszka Zasztowt
Dyrektor

Szkoły Podstawowej  
w Kościernicy

I MIEJSCE DLA ZESPOŁU Z ROGOWA
Dnia 11 czerwca 2019 r. w 

Centrum Kultury i Spotkań 
Europejskich w Białogardzie 
odbył się XIII Powiatowy Fe-
stiwal Piosenki o Zdrowiu, 
którego organizatorem był 
Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny. 

Celem festiwalu była po-
pularyzacja treści prozdro-
wotnych poprzez śpiew, 
taniec i zabawę, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
profilaktyki używania tyto-
niu. Uczestnikami festiwa-
lu były dzieci przedszkolne 

oraz uczniowie szkół pod-
stawowych. Naszą szkołę 

reprezentował pięciooso-
bowy zespół uczniów klasy 
VII w składzie: Julia Brze-
ska, Julia Jaciubek, Oliwia 
Buchowiecka, Magdalena 
Ochenkowska i Jakub Ra-
czyński. Uczniowie wykonu-
jąc utwór  „My” wywalczyli 
I miejsce w swojej kategorii. 
Serdecznie gratuluję swoim 
uczniom, dziękując jedno-
cześnie za wysiłek i godne 
reprezentowanie naszej 
Szkoły i Gminy.

Elżbieta Trzcińska,  
nauczyciel muzyki

POdzięKOWAnie
Z okazji Dnia Strażaka 

pragnę złożyć strażakom, a 
w szczególności OSP Rogo-
wo słowa podziękowania za 
ofiarność i trud ponoszony 
w wypełnianiu swoich obo-
wiązków, za poświęcenie 
w ochronie życia, zdrowia i 
mienia ludzkiego. Dziękuję 
za szczególne zaangażowa-
nie  w zapewnieniu bezpie-

czeństwa Uczniom i Pracow-
nikom naszej szkoły.  

Szczególne podziękowa-
nia kieruję w stronę Pana 
Przemysława Zawadzkiego, 
który od wielu lat, poświę-
cając swój prywatny czas,   
pomaga nam w realizacji 
zadań wychowawczo-profi-
laktycznych. Pan Przemek, 
był zawsze pierwszy, kiedy w 

budynku naszej szkoły miały 
miejsce sytuacje zagrażające 
naszemu bezpieczeństwu. 

Życzę Panom bezpiecznej 
służby, zawsze szczęśliwych 
powrotów z akcji, zdrowia, 
szczęścia oraz wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym.

Elżbieta Trzcińska, 
 dyrektor szkoły
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KAnAPeCzKi „LidereCzKi”
31 maja wjechały uroczy-

ście i z wielką galą do SP w 
Rogowie.

Na olbrzymich srebrnych 
paterach puszyło się bosko 
pachnące jadło zwiastujące 
nieziemską ucztę. 

Pod troskliwym okiem 
pań ze stowarzyszenia „Li-
derka” oczom całej szkolnej 
gawiedzi ukazały się pirami-
dy kuszących, barwnych ka-
napek. ...Ale jakich kanapek! 

...Wersja  de lux.
W asyście róż majone-

zowych i kremów, (wg. 
wytrawnych znawców) ło-
sosiowych, rozkwitały bu-
kiety bułeczek z salami, 
szyneczkami tudzież innymi 
smakowitymi wędlinkami. 
Do całości wkomponowano 
żółty serek, jajeczko i najlep-
sze życzenia dla wszystkich 
dzieci z okazji nadchodzą-
cego Dnia Dziecka. Dosko-
nałości dopełniły: papryka, 
ananasy i inne frykasy. 

Jeśli coś dodałam, bądź 

pominęłam, niechaj w tym 
miejscu będzie mi wyba-
czone, albowiem w niczym 
nie umniejsza to świetności 
daru pań „Liderek”, a pa-
mięć ludzka jest zawodna 
(nawet belfrów, ku uciesze 
żaczków). Od siebie też win-
na jestem dodać, że przy 
takim bogactwie barw i aro-
matów „wymiękała” każda 
dieta, a silna wola walki z 
nadmiarem tłuszczyku (tu i 
ówdzie), pierwsza ogłosiła 
kapitulację. 

Młodzież zajadała się ze 

smakiem prawdziwie wolna 
od wyrzutów sumienia.

Otrzymawszy tedy „dele-
gacyję” wdzięcznej dziatwy, 
pedagogów, administra-
cji  i obsługi pragnę w tym 
miejscu złożyć na ręce pań 
ze Stowarzyszenia Kobiet 
Wiejskich Gminy Białogard 
„Liderka” moc najszczer-
szych i gorących podzię-
kowań, za wspaniałą nie-
spodziankę. Dzięki Paniom 
drogie „Liderki” życie znowu 
miało smaczek. Dziękujemy.

E. Żukowska- Pender

XXVii BieG PAPiesKi – iii miejsCe  
dLA  uCzenniCy z rOGOWA

W dniu 9 czerwca 2019r. 
Karina Kwak uczennica 
klasy V A wzięła udział w 
XXVII Biegu Papieskim, 
który odbył się w na sta-
dionie MKS Sokół Karlino.   
W swojej kategorii wieko-
wej (rocznik 2008) na dy-
stansie 400m zdobyła III 
miejsce.

Serdecznie gratulujemy!

rOzsTrzyGnięCie KOnKursu PLAsTyCzneGO  
i suKCes uCzenniC z rOGOWA

Miło poinformować, że 
dwie uczennice z klasy 2 
zdobyły prestiżowe miejsca 
w Gminnym Konkursie Pla-
stycznym „OKŁADKA MOJEJ 
ULUBIONEJ KSIĄŻKI”, zor-
ganizowanym przez  Wójta 
Gminy Białogard i Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Sta-
nominie. Na konkurs wpły-
nęły 42 prace w dwóch ka-
tegoriach wiekowych.

Uczennice wykonały pra-
ce konkursowe i zdobyły  
I i II miejsce w kategorii  

klas 1-2:
I miejsce: Alicja Frąckie-

wicz za wykonanie okładki 
do książki „Zaczarowana 
zagroda”,

II miejsce Sandra Grześ-
kowiak za wykonanie 
okładki do książki „Dzieci z 
Bullerbyn”.

Dziewczęta otrzymały 
wspaniałe nagrody. 

Gratuluję i życzę dalszego 
rozwoju talentu plastyczne-
go!

Bogusława Mucha

LeKTuriAdA – W POszuKiWAniu urOdy sŁOWA
RYWALIZOWALIŚMY Z 

NAJLEPSZYMI - SZKOŁA 
PODSTAWOWA IM. JANA 
BRZECHWY W ROGOWIE              
W WIELKIM FINALE II EDYCJI 
KONKURSU „LEKTURIADY - 
W POSZUKIWANIU URODY 
SŁOWA” W SZCZECINIE

22 maja 2019 r. w Sali 
im. Zbigniewa Herberta 
w Książnicy Pomorskiej w 
Szczecinie odbył się Wielki 
Finał II Edycji „Lekturiady - 
w poszukiwaniu urody sło-
wa” organizowanej przez 
Zachodniopomorskiego Ku-
ratora Oświaty oraz Dyrek-
tora Książnicy Pomorskiej. 
W finale wzięło udział 13 
lektorów z klas IV-VIII szkół 
podstawowych. 

Konkurs przebiegał w 
dwóch etapach. Podczas 

pierwszego etapu pracow-
nicy bibliotek szkolnych we 
współpracy z pracownikami 
bibliotek miejskich, gmin-
nych i powiatowych oraz 
nauczyciele języka polskie-
go przygotowali ciekawe 
lekcje, pogadanki przybliża-
jące lektury szkolne, ich au-
torów i czasy, w których zo-
stały napisane. Następnie, 
wzorem wyboru lektury na 
Narodowe Czytanie, ucznio-
wie szkół podstawowych i 
gimnazjów wybrali jedną, 
ich zdaniem najciekawszą, 
książkę poprzez głosowa-
nie. Uczniowie z Rogowa 
wybrali „Dywizjon 303”.

W czasie drugiego etapu 
szkolnego w Rogowie wy-
łoniona została laureatka 
konkursu – Assunta Łazoryk 

z klasy VII, która zaprezen-
towała swoje umiejętności 
lektorskie podczas Wiel-
kiego Finału w Szczecinie. 
Assunta otrzymała dyplom 
za udział w Wielkim Finale 
II Edycji „Lekturiady - w po-
szukiwaniu urody słowa” 

Zmagania oceniało jury 
w składzie: Pani Magdalena 
Zarębska-Kulesza – Zachod-
niopomorski Kurator Oświa-
ty, Pan Lucjan Bąbolewski 
– Dyrektor Książnicy Po-
morskiej w Szczecinie, Pan 
Konrad Wojtyła – Redaktor 
Polskiego Radia Szczecin, 
Pani Małgorzata Duras – Dy-
rektor Wydziału Informacji 
i Promocji, rzecznik praso-
wy Kuratorium Oświaty w 
Szczecinie oraz Pani Bogna 
Tokarska – Kierownik Działu 
Informacji Naukowej i Pro-
mocji Książnicy Pomorskiej 
w Szczecinie. 

Koordynatorem konkursu 
w szkole był nauczyciel-bi-
bliotekarz Tomasz Boh-
dziewicz, zaś efektywność 
realizacji zadań zapewniły 
polonistki: Ewelina Wa-
chowska i Ewa Żukowska – 
-Pender. 

Tomasz Bohdziewicz

szkOŁy

OKuLAry Od uCzniÓW i PrACOWniKÓW 
 szKOŁy W rOGOWie dLA  szPiTALA W Kenii

Uczniowie, Rodzice, Pra-
cownicy naszej szkoły włą-
czyli się w zbiórkę okularów 
leczniczych, które w ilości 
27 sztuk zostały przekaza-
ne szpitalowi w miejsco-
wości Wamba w centralnej 
Kenii. 

Tym samym włączyliśmy 
się do „wędrówki od serca 
do dłoni” dla wsparcia Ko-
ścioła misyjnego.

Honorowy Patronat nad 
tym przedsięwzięciem obję-
ła Zachodniopomorski Ku-

rator Oświaty pani Magda-
lena Zarębska-Kulesza.

Serdecznie wszystkim 

dziękuję za udział w II Akcji 
Misyjnej.

Elżbieta Trzcińska

uCzniOWie z rOGOWA W iii eTAPie WOjeWÓdzKieGO  
KOnKursu Wiedzy PT. „nie TyLKO PrzĄŚniCzKA, CzyLi CO Wiesz O mOniuszCe?”

Konkurs był adresowany 
do uczniów gimnazjów i 
klas VI – VIII szkół podsta-
wowych woj. zachodniopo-
morskiego. Został zorga- 
nizowanego przez Zachod-
niopomorskiego Kurato- 
ra Oświaty i Akademię 
Sztuki w Szczecinie we 
współpracy z Zespołem 
Państwowych Szkół Mu-
zycznych w Szczecinie w 
ramach obchodów Roku 
Moniuszkowskiego 2019.

W I etapie konkursu 
udział wzięło 276 uczniów z 
7 gimnazjów i 24 szkół pod-

stawowych woj. zachodnio-
pomorskiego.

Wojewódzka Komisja 
Konkursowa, zgodnie z re-
gulaminem konkursu, w ra-
mach II etapu (rejonowego) 
zakwalifikowała do III etapu 
wojewódzkiego 41 uczniów 
z najwyższą liczbą punktów.

Naszą szkołę będzie re-
prezentowała Assunta Ła-
zoryk, która uzyskała mak-
symalną liczbę punktów, tj, 
30 oraz Jakub Raczyński, 
który uzyskał 29 punktów. 

Przed nami III etap – wo-
jewódzki. Uczestnicy będą 

rozwiązywali test z pyta-
niami otwartymi oraz test 
muzyczny, polegający na 
rozpoznaniu utworów mu-
zycznych z 30 podanych w 
regulaminie, znajomości 
treści librett, tematyki wy-
branych pieśni ze „Śpiewni-
ka domowego”.

Serdecznie gratuluję 
wszystkim uczestnikom 
szkolnego etapu, którzy wy-
kazali się bogatą wiedzą o 
kompozytorze. 

Elżbieta Trzcińska,  
nauczyciel muzyki
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i GminnA OLimPiAdA sPOrTOWA  
dLA PrzedszKOLAKÓW O PuChAr dyreKTOrA  

szKOŁy POdsTAWOWej W sTAnOminie

24 maja 2019 roku w 
Szkole Podstawowej w Sta-
nominie odbyła się „I Gmin-
na Olimpiada Sportowa dla 
Przedszkolaków o Puchar 
Dyrektora Szkoły Podstawo-
wej w Stanominie”. Wzięły 
w niej udział przedszkolaki 
ze szkół podstawowych w 
Rogowie, Kościernicy i Sta-
nominie. Celem olimpiady 
było promowanie zdro-
wego stylu życia poprzez 
aktywność fizyczną oraz 
integracja i wspólna zaba-
wa. Przybyłe na olimpiadę 
przedszkolaki, nauczycieli  
i rodziców powitali Wójt 
Gminy Białogard - Pan Ja-
cek Smoliński oraz Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w 
Stanominie – Pan Krzysz-
tof Skrzycki. Przedszkolaki 
ze wszystkich oddziałów 
bardzo dzielnie walczyły i 
dlatego każda szkoła zasłu-
żyła na zdobycie I Miejsca i 
otrzymała Puchar Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Sta-
nominie, a każdy uczestnik 
Złoty Medal. Dzieci uzupeł-
niły zużytą energię słodkim 
poczęstunkiem. Olimpia-
da została przygotowana 

przez nauczycieli Szkoły 
Podstawowej w Stanominie 
– Małgorzatę Szyperską, 
Iwonę Madejską-Zalewską 
oraz Karola Bocheńskiego. 
W organizację włączyli się 
również rodzice przedszko-

laków ze Stanomina, któ-
rym bardzo dziękujemy.
Zapraszamy do obejrzenia:
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / s z k o l a s t a n o m i n o / v i d e -
os/670873253359647/
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / s z k o l a s t a n o m i n o / v i d e -
os/2927550230603478/

InfORmAcjE

KOLejny rAz uCzniOWie z rOGOWA WŁĄCzAjĄ się dO 
 AKCji sPOŁeCznO-eduKACyjnej „ŁĄCzy nAs PAmięĆ”  
We WsPÓŁPrACy z muzeum „POLin” W WArszAWie

19 kwietnia 2019 r. przy-
pada 76. rocznica wybu-
chu powstania w getcie 
warszawskim, które było 
wyrazem zbrojnego buntu 
ludności polskiej pochodze-
nia żydowskiego przeciw-
ko niemieckim oprawcom 
likwidującym getto. Szko-
ła Podstawowa im. Jana 
Brzechwy w Rogowie włą-
czyła się do akcji społeczno
-edukacyjnej „Żonkile” pro-
wadzonej przez Muzeum 
Historii Żydów polskich 
„Polin” w Warszawie, reali-
zując w ten sposób kompe-
tencje obywatelskie. 

Umiejętności składa-
jące się na kompetencje 
obywatelskie odnoszą się 
do zdolności skuteczne-

go angażowania się, wraz 
z innymi ludźmi, na rzecz 
wspólnego lub publicznego 
interesu. Kompetencje oby-
watelskie obejmują rów- 
nież znajomość spraw 
współczesnych, jak i kry-
tyczne rozumienie głów-
nych wydarzeń w historii 
narodowej, europejskiej i 
światowej. 

Na przełomie kwietnia 
i maja nauczyciel histo-
rii Tomasz Bohdziewicz w 
oparciu o materiały udo-
stępnione przez Muzeum 
„Polin” przeprowadził w 
klasach IV-VIII lekcje tema-
tyczne o powstaniu Żydów 
w getcie warszawskim oraz 
przedstawił biografię Mar-
ka Edelmana-uczestnika 

walk w kwietniu 1943 r. 
Temat zajęć brzmiał: „Pa-
mięć i upamiętnianie wy-
buchu powstania w getcie 
warszawskim i jego boha-
terów”

Na gazetkach ściennych 
pojawiła się informująca 
o historii powstania i celu 
akcji społeczno-edukacyj-
nej „Żonkile” – „Łączy nas  
pamięć”, zaś przed gabi-
netem historii zawisła ga-
zetka o Marku Edelmanie. 
Podsumowaniem akcji było 
wspólne zdjęcie wszystkich 
uczniów biorących udział 
prelekcji, których zadaniem 
było przekazanie symbo-
licznego żonkila członkom 
rodziny. 

Tomasz Bohdziewicz

jAK zAdBAĆ O WŁAsne BezPieCzeŃ-
sTWO OrAz sKuTeCznie udzieLiĆ 

PierWszej POmOCy PrzedmedyCznej
07 czerwca 2019 r. 

uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Stanominie 
uczestniczyli w spotkaniu 
z przedstawicielami Wod-
nego Ochotniczego Pogo-
towia Ratunkowego i Po-
wiatowej Komendy Policji 
w Białogardzie. 

Spotkanie miało na celu 
przypomnienie zasad bez-
pieczeństwa w czasie wy-
poczynku nad wodą oraz 
udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej.

Dyrektor szkoły
Krzysztof Skrzycki

ŚWieTLiCe WiejsKie W OKresie WAKACyjnym
W czasie wakacji świetlice wiejskie będą otwarte w następujących godzinach:
Miejscowość Godziny otwarcia Otwarte w dniach
Żeleźno 15-19 wt.-sob.
Lulewice 14-20 wt.-sob
Rarwino 15-21 wt.-sob
Kościernica 9.30-17.30 wt.-sob
Białogórzyno 15-19
Dębczyno 14-18 pon.-pt.
Byszyno 16-20 pon.-pt.
Redlino 12 - 20 wt.-sob
Czarnowęsy 16-20 wt.-sob
Dargikowo 11 - 15 wt.-sob
Klępino 15-19 wt.-sob
Nasutowo 15-21 pon.-pt.
Łęczno 12-16 wt.-sob
Rościno 15-19 wt.-sob
Stanomino 8-10, 16-20 pon.-pt.
Nosówko 14-18 pon.-pt.

W czasie wakacji świe-
tlice prowadziły będą cykl 
warsztatów profilaktycznych, 
natomiast w miesiącu lipcu 
w każdej ze świetlic odbędą 
się warsztaty zdrowego ży-

wienia. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych do udziału w 
konkursie profilaktycznym, 
którego rozstrzygnięcie od-
będzie się 31 sierpnia 2019 r. 
podczas dożynek gminnych w 

Stanominie. 
Regulamin konkursu do-

stępny w pok. nr 17 Urzędu 
Gminy Białogard - kontakt 
telefoniczny 94 312 04 54 lub 
94 311 02 06.
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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

derBy KArŚCinO 2:4 KP Lzs sOKÓŁ LuLeWiCe
19 maja 2019 r. Wyjazdo-

we zwycięstwo w Karścinie. 
Dziwny to był mecz, piłka 
latała wysoko ponad gło-
wami, momentami osiągała 
pułap najwyższej sosny we 
wsi, a gdy już wpadała do 
siatki, to w stylu i urodzie 
dalekim od tego, który zna-
my dzięki młodym panni-
com z Lulewic, w żargonie 
piłkarskim na takie bramki 
wołamy „kasztany”.

Staraliśmy się grać pił-

ką jednak wysoki pressing 
gospodarzy często zmuszał 
nas do gry dłuższymi po-

daniami. Pomimo jednego 
z najsłabszych piłkarskich 
spotkań zabieramy komplet 
punktów do domu - mawia-
ją, że właśnie w ten sposób 
poznaje się dobre zespoły. 

1:1  Sylwester Barczuk
1:2  Karol Kujawa
2:3  Kamil Fronia
2:4  Karol Kujawa
#RazemLecimyWysoko

Z piłkarskim pozdrowie-
niem, Radosław Gruca, 

Sokół Lulewice

zWyCięsTWO Lzs sOKÓŁ LuLeWiCe
Mecz odbył się w niedzie-

lę 26 maja br.  w Rusinowie.
Przyszłość Dla Młodzieży 

Rusinowo 4:6 KP LZS Sokół 
Lulewice.

Piłkarski rollercoaster 
rozpoczęliśmy, oczywiście 
zapięliśmy pasy, zjazdem w 
dół na 1:0 dla gospodarzy, 
następnie mała chopka i 1:1, 
zakręt 2:1, pionowy wjazd 
w kierunku zwycięstwa 2:2 
->2:3 i trzask PRZEPAŚĆ 3:3 
-> 4:3, roztrzepane wło-
sy, ścisk w żołądku ustąpił 
gdy zobaczyliśmy, że przed 
nami największe wzniesie-
nie, najwyższy punkt tego 
surowego potwora 4:4 -> 
4:5 -> 4:6 i tak jakoś zosta-
liśmy w przestworzach, już 

nie zjechaliśmy, bo prze-
cież #RazemLecimyWysoko 
i owa wysokość nam nie 
straszna. 

Dlatego już dziś zapra-
szamy na następny mecz z 
drużyną GKS Wicher Mie-

rzym, aktualnym liderem i 
przyszłym mistrzem ligi. A 
My? Pozostajemy w boju o 
drugie miejsce.

Z piłkarskimi pozdrowie-
niami, Radosław Gruca,  

Sokół Lulewice

PŁOmieŃ POBŁOCie WieLKie 1:5  
KP Lzs sOKÓŁ LuLeWiCe

Tak jest! Mamy to! Trzy 
punkty w naszych szpo-
nach! Zawczasu odpo-
wiedzmy na pytanie. Czy 
było tak łatwo jak wskazuje 
na to wynik? Nie.

Drużyna z Pobłocia po-
stawiła na siłę fizyczną, 
zdawaliśmy sobie sprawę 
z atutów jakimi dysponuje-
my, jednak warunkiem było 
stawienie czoła w twardej, 
piłkarskiej walce. Rozpo-
starte szeroko skrzydła 
pozwoliły omijać wysoką i 
fizyczną drugą linię gospo-

darzy, regularne rajdy Seba-
stiana „Bońka” Kurzawskie-
go i Daniela Chyrzewskiego 
generowały dużą ilość sy-
tuacji podbramkowych. Do 
przerwy wykorzystaliśmy 
dwie, zachowując przy tym  
czyste konto.

Druga połowa jak kalka 
przypominała pierwszą, na-
dal posiadaliśmy przewagę 
w bocznych strefach boiska, 
którą skrzętnie wykorzysty-
waliśmy. Niestety nie udało 
się nam zachować czystego 
konta, jednak należy po-

chwalić grę całego bloku 
defensywnego, a przede 
wszystkim bramkarza, który 
kilkukrotnie  ratował naszą 
drużynę przed utratą bram-
ki. Hej Sokoły! Awansowali-
śmy na 3 pozycję w tabeli 
!!!!!

Mecz odbył się 
05.05.2019 o godzinie 12 
na boisku w Pobłociu Wiel-
kim.

#Razem Lecimy Wysoko
Z piłkarskim pozdrowie-

niem, Radek Gruca, Sokół 
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

Tenis sTOŁOWy
Dnia 25 maja w Biało-

gardzie, odbyły się Mistrzo-
stwa Powiatu w tenisie 
stołowym. Turniej został 
zorganizowany przez Ludo-
we Zespoły Sportowe. 

W klasyfikacji drużyno-

wej szkół podstawowych 
zdobyliśmy drugie miejsce. 
Nasi najlepsi bracia ping
-pongiści zajęli następujące 
lokaty:
• Kacper Krzemiński - uczeń 

kl.VIII - II miejsce,

• Michał Krzemiński - uczeń 
kl.VII - IV miejsce.     

DZIĘKUJEMY, GRATULUJE-
MY I ŻYCZYMY DALSZYCH 
SUKCESÓW

Jolanta Borys

zuziA LAChs misTrzyniĄ POLsKi W ArTisTiC dAnCe shOW

W sobotę 11 maja br. w 
Goleniowie odbyły się Mi-
strzostwa Polski Artistic 
Dance Show, w których brała 
udział 11-letnia mieszkanka 
Gminy Białogard, uczennica 
Szkoły Podstawowej w Ko-
ściernicy Zuzanna Lachs.

W kategorii wiekowej 
Zuzi brało udział 17 zawod-
niczek. Nasza mieszkanka 
przygotowywana do zawo-
dów przez trenerkę panią 

Dianę Staniszewską stanę-
ła na najwyższym stopniu 
podium zajmując I miejsce 
i uzyskując tym samym 
kwalifikacje na Mistrzostwa 
Świata.

Zuzia od 5-tego roku życia 
trenuje taniec, fitness i akro-
batykę w Szkole Tańca Top 
Toys. Szybko przerodziło to 
się w wielką pasję. Już wie-
lokrotnie zajmowałam miej-
sca w pierwszej dziesiątce 

kraju. W roku 2017 także 
stanęła na podium zajmując 
III miejsce na Mistrzostwach 
Polski Szkół w Fitnessie 
Sportowym, a rok później II 
miejsce na Mistrzostwach 
Europy w kategorii Artistic 
Dance Show. Rok 2019 przy-
niósł wymarzone I miejsce.

Serdeczne gratulacje dla 
Zuzi z życzeniami dalszych 
sukcesów w kolejnych zawo-
dach.

Wójt Gminy Białogard
Jacek Smoliński

suKCes uCzenniCy sP W KOŚCierniCy
Julia Giec, uczennica kla-

sy VII dwukrotnie stanęła 
na podium podczas Powia-
towych Mistrzostw Powia-
tu w Indywidualnej Lekkiej 
Atletyce. Julia zajęła trzecie 
miejsce zarówno  w skoku 
w dal, jak i w biegu na 100 
metrów.

Serdecznie gratulujemy!!!
Agnieszka Zasztowt

Dyrektor
Szkoły Podstawowej  

 w Kościernicy

i miejsCe dLA szKOŁy POdsTAWOWej W sTAnOminie W misTrzO-

sTWACh POWiATu W mini PiŁCe nOżnej dzieWCzĄT
8 maja 2019 r. drużyna 

złożona z uczennic Szko-
ły Podstawowej w Sta-
nominie wzięła udział w 
Mistrzostwach Powiatu w 
Mini Piłce Nożnej Dziew-
cząt. Dziewczęta rozegrały 
cztery mecze – we wszyst-
kich odnosząc zwycięstwo i 
tym samym zajęły I Miejsce. 
Zdobywczyniami bramek 
są Sara Polek oraz Oliwia 
Iwaszko.  

Gratulujemy !!!


