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SEZON NA GRZYBOBRANIE ROZPOCZĘTY!
Grzyby to prawdziwy przysmak, 

a lasy naszej gminy obfitują w te 
dary natury. Niezliczone rzesze 
grzybiarzy odwiedzają „znane 
tylko sobie” miejsca gdzie rosną 
najpiękniejsze i największe okazy.  
Smażone, duszone, suszone  do-
dane do sosu lub zupy - wszystkim 
potrawom nadadzą niebanalny 
smak i aromat! Największą jednak 
frajdą jest wypuszczenie się w las, 
a stąd do sukcesu już tylko krok. 
Pod krzaczkiem, w zagajniku,  

w wysokiej trawie…. borowiki, ko-
zaczki, maślaczki, podgrzybki… i 
jest się czym pochwalić przed 
sąsiadami! W końcu to nasze 
tajemnicze miejsce, o którym 
nie ma prawa sąsiad (przy-
najmniej nasz) wiedzieć. 

I nie zapominajmy o uśmie-
chu, bo czy te grzybki będą czy 
też nie, to uśmiech jest najlep-
szym darem natury… Ruszajmy 
więc NA GRZYBY!   

(A.K.)
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Szanowni Państwo,  
letnie dni mamy już za sobą,  patrzymy jednak z nadzieją na kolejne, tym razem jesienne wypatrując polskiej 

złotej jesieni. I na te jesienne wieczory życzymy Państwu przyjemnej lektury kolejnego  numeru Wieści. 

Formę oraz dobór tematów oparliśmy na głównym założeniu, które przyświeca misji  
naszego kwartalnika czyli „Wieści z gminy Białogard przystępne niezależnie od wieku”.  
Dlatego zapraszamy mieszkańców naszej gminy do współredagowania lokalnej gazety.

Redakcja (A.K.) 
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Z okazji

Dnia Edukacji Narodowej
Dyrektorom Placówek Oświatowych,  

Wychowawcom, Nauczycielom,  
Pracownikom Administracji i Obsługi  

składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania   
za wysiłek, trud, serce i zaangażowanie w pracy   

dydaktyczno-wychowawczej.
Życzę Państwu zadowolenia i satysfakcji z zawodu,  

którego wykonanie wymaga nie tylko wiedzy,  
ale i umiejętności budowania autorytetu wśród uczniów,  

rodziców i środowiska.

Z wyrazami szacunku i podziękowania

Wójt Gminy Białogard
Jacek Smoliński

Białogard, październik 2019 r.
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uWAGA ROLNICY!
Wójt Gminy Białogard 

przypomina, że każdy rolnik 
(osoba fizyczna), która  jest 
właścicielem bądź współ-
właścicielem gospodarstwa 
rolnego, czyli użytków rol-
nych, gruntów pod  stawa-
mi oraz  sklasyfikowanych 
jako użytki rolne gruntów 
pod  zabudowami, przekra-
czający łącznie powierzch-
nię  1,0 ha, jeżeli podlega on 
w całości lub części opodat-
kowaniu podatkiem rolnym, 
a  także obszar takich użyt-
ków i  gruntów, niezależnie 
od  jego powierzchni, jeżeli 
jest prowadzona na nim 
produkcja rolna, stanowiąca 
dział specjalny w rozumieniu 
przepisów o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, 
ma obowiązek zawarcia 
umowy ubezpieczenia:
•	 w  zakresie odpowiedzial-

ności cywilnej rolników 

z tytułu posiadania gospo-
darstwa rolnego, zwanej 
dalej „ubezpieczeniem OC 
rolników”;

•	 budynków wchodzących 
w  skład gospodarstwa 
rolnego od ognia i  innych 
zdarzeń losowych, zwanej 
dalej „ubezpieczeniem bu-
dynków rolniczych”;

•	 upraw rolnych o ile uzyskał 
płatności bezpośrednie 
w  rozumieniu przepisów 
o  płatnościach w  ramach 
wsparcia bezpośredniego

•	 Kwestie związane z ubez-
pieczeniem OC rolników 
oraz z ubezpieczeniem 
budynków rolniczych ure-
gulowane są w  ustawie 
z dnia 22 maja 2003 r. o 
ubezpieczeniach obowiąz-
kowych, Ubezpieczenio-
wym Funduszu Gwaran-
cyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczeń Komunika-

cyjnych (Dz. U. z  2018 r. 
poz. 473 z późn.zm.). 
Zgodnie z  przepisami tej 
ustawy, umowę ubezpie-
czenia OC rolnika i ubez-
pieczenia budynków rolni-
czych zawiera się na okres 
12 miesięcy, a  obowiązek 
ten powstaje w  momen-
cie objęcia gospodarstwa 
w  posiadanie. Objęcie 
gospodarstwa w posiada-
nie może być wynikiem 
np.  zakupu tego gospo-
darstwa, odziedziczenia, 
czy też obdarowania.
W przypadku niespełnie-

nia obowiązku zawarcia 
umowy ubezpieczenia, tj. 
posiadania ochrony ubez-
pieczeniowej, przepisy prze-
widują opłatę (karę) w  wy-
sokości:
•	 jednej dziesiątej mini-

malnego wynagrodzenia 
za  pracę w  przypadku 

braku obowiązkowego 
ubezpieczenia w  zakresie 
odpowiedzialności cywil-
nej z tytułu posiadania 
gospodarstwa rolnego 
(OC rolników)- wysokość 
tego wynagrodzenia ogła-
szana jest w  stosownych 
przepisach i ustalana jest 
najczęściej raz do roku,

•	 jednej czwartej mini-
malnego wynagrodzenia 

za  pracę w  przypadku 
braku obowiązkowego 
ubezpieczenia budynków 
wchodzących w skład go-
spodarstwa.
KONTROLA SPEŁNIENIA 

OBOWIĄZKU ZAWARCIA 
UMOWY OBOWIĄZKOWEGO 
UBEZPIECZENIA OC ROLNI-
KÓW I  BUDYNKÓW ROLNI-
CZYCH 

Działając na  podstawie 

art. 84 ust. 3 pkt 1, ust. 4 
pkt 1 oraz art. 86 w związ-
ku z  art. 44 i  art. 59 usta-
wy z  dnia 22 maja 2003 r. 
o ubezpieczeniach obowiąz-
kowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym 
i  Polskim Biurze Ubezpie-
czeń Komunikacyjnych, Wójt 
ma obowiązek przeprowa-
dzania kontroli spełnienia 
wymogu zawarcia umowy:
•	 ubezpieczenia odpowie-

dzialności cywilnej rolni-
ków z  tytułu posiadania 
gospodarstwa rolnego,

•	 ubezpieczenia budynków 
wchodzących w  skład 
gospodarstwa rolnego 
od ognia i innych zdarzeń 
losowych.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/

rolnictwo/ubezpieczenia
-upraw-rolnych-i-zwierzat-
gospodarskich-w-2019-r

INFORmACjE GmINNEGO OŚROdKA POmOCY SPOŁECZNEj W BIAŁOGARdZIE

POSIŁEK W SZKOLE  
I W DOMU

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Białogardzie 
od dnia 01.10.2019r. za-
pewnia bezpłatny gorący 
posiłek w szkołach podsta-
wowych na terenie Gminy 
Białogard: w Pomianowie, 
Rogowie i Stanominie w 
ramach realizacji programu 
rządowego „Posiłek w szko-
le i w domu” na lata 2019-
2023. 

Skorzystać ze wspar-
cia mogą rodziny, które 
spełniają warunki otrzy-
mania pomocy wskazane  
w ustawie o pomocy spo-
łecznej oraz kryterium do-
chodowe, tj. 150 procent 
kryterium dochodowego 
uprawniającego do świad-
czeń z pomocy społecznej, 
które wynosi 792zł (netto) 
na członka rodziny. Wnio-
ski można pobrać i złożyć w 
siedzibie Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w 
Białogardzie przy ul. Wileń-
skiej 8.

ŚWIADCZENIE  
WYCHOWAWCZE  
„RODZINA 500+” 
ORAZ ŚWIADCZENIE 
„DOBRY START”

Program „Rodzina 500+” 
to - od lipca 2019 - nieopo-
datkowane 500 zł miesięcz-
nie na każde dziecko, które 

nie podlega kryterium do-
chodowemu (jest niezależ-
ne od wysokości dochodu). 

O otrzymanie świad-
czenia wychowawcze-
go „500+” mogą ubiegać 
się rodzice, opiekunowie 
prawni (osoby ustanowio-
ne przez sąd opiekunami 
prawnymi dziecka) lub 
opiekunowie faktyczni 
dziecka (opiekun faktyczny 
to osoba faktycznie opie-
kująca się dzieckiem, jeżeli 
wystąpiła do sądu z wnio-
skiem o adopcję dziecka). 
Świadczenie wychowawcze 
przysługuje do osiągnięcia 
przez dziecko pełnoletno-
ści.  „500+” otrzyma więc 
każda rodzina bez względu 
na stan cywilny rodziców.

Aby ubiegać się o otrzy-
manie świadczenia wycho-
wawczego „500+”, należy 
złożyć specjalny wniosek. 
Wniosek można złożyć w 
gminie, w której mieszka-
my, listownie za pośrednic-
twem Poczty Polskiej oraz 
przez Internet, a konkretnie 
przez  stronę Ministerstwa 
Rodziny, przez bankowość 
elektroniczną lub przez por-
tal PUE ZUS.

Świadczenie „Dobry 
Start” przysługuje raz w 
roku na dziecko uczące się 
w szkole, aż do ukończe-
nia przez nie 20 roku ży-
cia.  Dzieci niepełnospraw-
ne uczące się w szkole, 

otrzymają świadczenie do 
ukończenia przez nie 24 
roku życia.

Aby otrzymać wspar-
cie, należy złożyć wniosek. 
Może to zrobić matka, oj-
ciec, opiekun prawny dziec-
ka lub opiekun faktyczny 
dziecka (opiekun faktyczny 
to osoba faktycznie sprawu-
jąca opiekę nad dzieckiem, 
która wystąpiła do sądu 
opiekuńczego o przyspo-
sobienie dziecka). Wniosek 
o świadczenie dla dzieci, 
które przebywają w pieczy 
zastępczej składa rodzic za-
stępczy, osoba prowadząca 
rodzinny dom dziecka lub 
dyrektor placówki opiekuń-
czo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie 
dobry start – podobnie jak 
wniosek o świadczenie 
wychowawcze z Programu 
„Rodzina 500+”- można 
składać online od 1 lipca 
przez stronę https://empa-
tia.mpips.gov.pl/ lub przez 
bankowość elektroniczną 
oraz od 1 sierpnia także 
drogą tradycyjną (w formie 
papierowej). Wniosek nale-
ży złożyć do 30 listopada.

W okresie od 01.07.2019r. 
do 26.09.2019r. do Gmin-
nego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Białogardzie 
wpłynęło łącznie 815 wnio-
sków (z czego 548 wnio-
sków drogą elektroniczną) 
o przyznanie świadczenia 

wychowawczego „Rodzina 
500+” oraz 639 wniosków 
(z czego 368 wniosków dro-
gą elektroniczną) o przy-
znanie świadczenia „Dobry 
Start”.

ZASIŁEK RODZINNY 
ORAZ ŚWIADCZENIE  
Z FUNDUSZU  
ALIMENTACYJNEGO

Od 01.08.2019r. przyj-
mowane są wnioski o przy-
znanie zasiłku rodzinnego 
i dodatków do zasiłku ro-
dzinnego oraz  świadczenia 
z funduszu alimentacyjne-
go. Wnioski można pobrać  
i złożyć w siedzibie Gmin-
nego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Białogar-
dzie przy ul. Wileńskiej 8  
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:00-15:00 
(pokój nr 2).

Zasiłek rodzinny jednym 
ze świadczeń rodzinnych, 
mających na celu pokrycie 
wydatków na utrzymanie 
dziecka. Świadczenie przy-
sługuje co do zasady do 
osiągnięcia przez dziecko 
18. roku życia. Jeżeli jednak 
dziecko uczy się w szko-
le, to zasiłek przysługuje 
do ukończenia przez nie 
21. roku życia. Na dziecko, 
które kontynuuje naukę w 
szkole lub szkole wyższej i 
legitymuje się orzeczeniem 
o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepeł-

nosprawności świadczenie 
można otrzymać do ukoń-
czenia przez nie 24. roku 
życia.

Dochód rodziny w przeli-
czeniu na osobę nie powi-
nien przekraczać kwoty 674 
zł. Jeżeli członkiem rodziny 
jest dziecko legitymujące 
się orzeczeniem o niepeł-
nosprawności lub orzecze-
niem o umiarkowanym albo 
o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności, zasiłek ro-
dzinny przysługuje, jeżeli 
dochód rodziny w przelicze-
niu na osobę albo dochód 
osoby uczącej się nie prze-
kracza kwoty 764 zł.

Świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego nale-
żą się osobie uprawnionej 
do alimentów od rodzica 
na podstawie tytułu wyko-
nawczego, pochodzącego 
lub zatwierdzonego przez 
sąd, jeśli ich egzekucja 
okazała się bezskuteczna. 
Egzekucja jest bezskutecz-
na, jeśli w okresie ostat-
nich dwóch miesięcy ko-
mornik nie wyegzekwował 
pełnej należności z tytułu 
zaległych i bieżących zo-
bowiązań alimentacyjnych. 
Osoba jest uprawniona do 
otrzymania świadczeń z 
funduszu alimentacyjne-
go do ukończenia przez 
nią 18. roku życia albo w 
przypadku, gdy uczy się  
w szkole lub szkole wyż-

szej, do ukończenia 25. 
roku życia, bądź w przypad-
ku posiadania orzeczenia o 
znacznym stopniu niepeł-
nosprawności – beztermi-
nowo.

Świadczenia z fun-
duszu alimentacyjnego 
przysługują, jeśli dochód 
rodziny w przeliczeniu  
na osobę w rodzinie nie 
przekracza kwoty 725 zł.

BANK ŻYWNOŚCI
Program Operacyjny Po-

moc Żywnościowa na rok 
2019 opóźni się o kilka mie-
sięcy. Powodem jest unie-
ważnienie przeprowadzone-
go przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa [KOWR] 
przetargu na dostarczanie 
żywności. Kilku przedsię-
biorców odwołało się od 
wyników postępowania, 
wskazując formalne błędy 
w procedurze. Krajowa Izba 
Odwoławcza przychyliła się 
do tego wniosku, uznając, 
że błędy, które pojawiły się 
w postępowaniu przetargo-
wym prowadzonym przez 
KOWR, mogły wpłynąć na 
jego wyniki. Z tego względu 
KOWR był zobowiązany do 
anulowania całego procesu. 
W związku z powyższym 
terminy dostaw żywności 
mogą rozpocząć się dopiero 
w grudniu 2019r. lub na po-
czątku stycznia 2020r.

Michał Staszewski

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ubezpieczenia-upraw-rolnych-i-zwierzat-gospodarskich-w-2019-r
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ubezpieczenia-upraw-rolnych-i-zwierzat-gospodarskich-w-2019-r
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ubezpieczenia-upraw-rolnych-i-zwierzat-gospodarskich-w-2019-r
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ubezpieczenia-upraw-rolnych-i-zwierzat-gospodarskich-w-2019-r
https://empatia.mpips.gov.pl/
https://empatia.mpips.gov.pl/
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,17530200,Praca_w_ZUS__jak_sie_tam_dostac_i_ile_mozna_zarobic.html
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NOWY REGuLAmIN CmENTARZY  
KOmuNALNYCH

Kościół zawsze uważał 
cmentarze gdzie spoczywa-
ją ciała zmarłych za miej-
sca święte. Prawo kano-
niczne określa: miejscami 
świętymi są te, które przez 
poświęcenie lub błogosła-
wieństwo dokonane we-
dług przepisów ksiąg litur-
gicznych przeznacza się do 
kultu Bożego lub na grzeba-
nie wiernych. Umożliwiając 
oddawanie należnej czci 
zmarłym, zapewniając wła-
ściwy porządek i sprawne 
funkcjonowanie cmentarzy  
zlokalizowanych w miej-
scowości Byszyno, Biało-
górzyno, Podwilcze Rada 
Gminy Białogard Uchwałą 
NR XV/98/2019 z dnia 19 
września 2019 r. uchwaliła 
Regulamin  Cmentarzy Ko-
munalnych położonych na 
terenie Gminy Białogard. 

Za korzystanie z cmen-
tarzy pobierane są opłaty 
na podstawie Uchwały Nr 
IX/50/2015 Rady Gminy 
Białogard  z dnia 29 maja 
2015 w sprawie ustale-
nia opłat za korzystanie z 
cmentarzy komunalnych w 
ww miejscowościach. 

Opłata za miejsce na po-
chówek wynosi odpowied-
nio:
•	453,60 zł za plac pod grób 

ziemny pojedynczy bez 
prawa murowania,

•	680,40 zł. za plac pod grób 
ziemny podwójny w pio-
nie (głębinowy) bez prawa 
murowania,

•	907,20 zł. za plac pod grób 
ziemny rodzinny bez pra-
wa murowania,

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

Zgodnie z ustawą o 
cmentarzach i chowaniu 
zmarłych należy pamiętać  
o konieczność złożenia opła-
ty administratorowi cmen-
tarza za kolejne 20 lat użyt-
kowania miejsca pod grób. 
Brak opłat za kolejne 20 lat 
używania grobu może skut-
kować przeprowadzeniem 
procedury likwidacji grobu. 
Szczegółowe informacje 
można uzyskać oraz doko-
nać stosownej opłaty od po-
niedziałku do piątku w go-
dzinach od 700 do 1400 w 
Urzędzie Gminy Białogard, 
ul. Wileńska 8, pokój nr 6.

Regulamin jak i informa-
cja o opłatach za korzysta-
nie z cmentarzy komunal-
nych dostępne są w biurze 
administratora oraz wywie-
szone  na terenie cmentarzy 
przy wejściu głównym. (I.A.)

InfORmAcjE

POmOC dLA GOSPOdARSTW ROLNYCH  
POSZKOdOWANYCH W ROKu BIEżąCYm  

W WYNIKu SuSZY, dESZCZu NAWALNEGO, GRAdu
Agencja Restruktury-

zacji i Modernizacji Rol-
nictwa uruchomi pomoc 
dla gospodarstw rolnych 
poszkodowanych w wy-
niku suszy, deszczu na-
walnego oraz gradu.  
Planowany termin rozpo-
częcia naboru wniosków to 
3 października 2019 r.

Pomoc będzie udzielana 
na każdy hektar dotkniętych 
np. suszą upraw rolnych,  
w przypadku gdy szkody 
spowodowane tegoroczną 
suszą, deszczem nawalnym 
oraz gradem, wynoszą co 
najmniej 30%.

Stawka pomocy będzie 
zróżnicowana i przewiduje 
się, że będzie wynosić:
•	1000 zł w na 1 ha po-

wierzchni uprawy, na któ-
rej powstały szkody obej-
mujące co najmniej 70 % 
danej uprawy z wyłącze-
niem wieloletnich użyt-
ków zielonych, na których 
obsada zwierząt z gatun-
ku bydło, owce, kozy lub 

konie wynosi poniżej 0,3 
sztuki dużej;

•	500 zł na 1 ha powierzch-
ni uprawy, na której po-
wstały szkody obejmujące 
co najmniej 30 % i mniej 
niż 70 % danej uprawy z 
wyłączeniem wieloletnich 
użytków zielonych, na 
których obsada zwierząt z 
gatunku bydło, owce, kozy 
lub konie wynosi poniżej 
0,3 sztuki dużej;

•	500 zł na 1 ha powierzch-
ni wieloletnich użytków 
zielonych, na której po-
wstały szkody obejmujące 
co najmniej 70 % danej 
uprawy i na której obsa-
da zwierząt z gatunku by-
dło, owce, kozy lub konie 
wynosi poniżej 0,3 sztuki 
dużej jednostki przelicze-
niowej;

•	250 zł na 1 ha powierzch-
ni wieloletnich użytków 
zielonych, na której po-
wstały szkody obejmujące 
co najmniej 30% i mniej 
niż 70% danej uprawy i na 
których obsada zwierząt z 

gatunku bydło, owce, kozy 
lub konie wynosi poniżej 
0,3 sztuki dużej jednostki 
przeliczeniowej. 
Wypłata pomocy będzie 

realizowana jako pomoc 
„wyłączeniowa” dla gospo-
darstw rolnych, w których 
straty w dochodach wynio-
są powyżej 30 %  średniej 
produkcji rolnej z trzech 
poprzednich lat lub trzech z 
pięciu lat po odjęciu warto-
ści najwyższej i najniżej albo 
w formule pomocy de mi-
nimis, jeżeli straty w do-
chodach będą wynosić nie 
więcej niż 30% średniej 
produkcji rolnej danego go-
spodarstwa.

Kwota pomocy będzie 
pomniejszona o 50 % tym 
rolnikom, którzy nie po-
siadają polisy ubezpie-
czenia co najmniej poło-
wy powierzchni upraw 
rolnych w gospodarstwie,  
z wyłączeniem wieloletnich 
użytków zielonych.

PZDR Białogard,  
Emilia Romańska

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego  
sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości położonych  

na terenie Gminy Białogard 
II półrocze 2019r.

Data 
odbioru 14.10.2019 r. 15.10.2019 r. 16.10.2019 r. 17.10.2019 r. 18.10.2019 r

M
ie

js
co

w
oś

ci

Rarwino
Podwilcze
Rychowo
Rychówko
Sińce
Laski
Nawino
Gruszewo
Czarnowęsy
Łęczno

Stanomino
Zagórze
Nasutowo
Kamosowo
Żabiniec
Łęczenko
Łęczynko
Dębczyno
Rogowo

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

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

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

Potrzebę odbioru odpadów należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Białogard, pokój nr 5 lub 
telefonicznie - nr tel. 94 311 01 93. Odpady będą odbierane od godziny 7:00

SZANOWNI mIESZKAŃCY  
GmINY BIAŁOGARd

Uprzejmie informuję, że 
w październiku 2019r., w 
terminach określonych w 
niżej zamieszczonym har-
monogramie, odbierane 
będą odpady wielkogaba-
rytowe oraz zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny.

Ww. odpady należy wy-
stawić przed posesję w 
miejscu i w sposób umoż-
liwiający swobodny dojazd 
samochodem ciężarowym 
bezpośrednio do miejsca 
ich złożenia. Warunkiem 
odbioru jest przekazanie 
zgłoszenia potrzeby odbio-
ru do 09.10.2019r.- oso-
biście w Urzędzie Gminy 
Białogard (pokój nr 5) lub 

telefonicznie (tel. 94  311 
01 93)

Odpady wielkogabaryto-
we to np.: meble, dywany, 
opony do samochodów 
osobowych (do 4 szt.), opa-
kowania styropianowe po 

sprzęcie, duże zabawki itp.
Zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny to np.: pral-
ki, lodówki, kuchenki, tele-
wizory, komputery, drukar-
ki, zabawki itp. 

(K.J)

NOWI PRZEdSTAWICIELE GmINY BIAŁOGARd 
W ZACHOdNIOPOmORSKIEj IZBIE ROLNICZEj

28 lipca br. odbyły się ogólnopolskie wybory do izb rolniczych. 

Do Rady Powiatowej Powiatu Białogardzkiego Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
VI kadencji wybrani zostali:

Okręg Wyborczy Imię i nazwisko 

Gmina Białogard Franczak Emilia Katarzyna 
Mazik Paweł Jan

Miasto Białogard  Rusinek Maciej Mikołaj 

Miasto i Gmina Karlino Klepuszewska Beata 
Ręcławowicz Szymon

Miasto i Gmina Tychowo Mochocki Tadeusz 
Rydzkowska Anna

Gratulujemy! Dodać należy, że Pani Anna Rydzkowska wybrana została po raz kolejny 
na Przewodniczącą Rady Powiatowej Powiatu Białogardzkiego ZIR. (A.K.)

OSTATNIE POżEGNANIE 
3 września br. pożegna-

liśmy mieszkańca naszej 
gminy Pana Władysława 
Bartmana człowieka zasłu-
żonego dla naszej społecz-
ności. W 2016 r. Państwo 
Bartmanowie przyjęli za-
proszenie na sesję, na któ-
rej przedstawiona była 
krótko bogata historia  ro-
dziny Państwa Bartmanów.  
Piękna historia pracowi-
tych ludzi, śmiało można 

powiedzieć „budowniczych 
naszej gminy”.  A Pan Wła-
dysław czynnie uczestniczył 
w życiu społecznym  nie 
tylko jako rolnik ale i jako 
nauczyciel,  radny Rady 
Gminy Białogard oraz prze-
wodniczący Komisji Poli-
tyki Gospodarczej Sejmiku 
Wojewódzkiego. To kolejna 
osoba, która opuściła w bie-
żącym roku naszą lokalną 
społeczność. Tego samego 

dnia pożegnaliśmy byłego 
sołtysa sołectwa Lulewice 
Pana Mirosława Czubka.  
W lutym zaś uczestniczy-
liśmy  w ostatniej drodze 
Pana Jana Legięcia również 
„budowniczego naszej gmi-
ny” obdarowanego pięk-
nym głosem i „ciepłym” 
charakterem. (A.K.)  

Pozostaną w naszej pa-
mięci.
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WYBORY  
PARLAmENTARNE

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się  
w niedzielę 13 października 2019 r. 

Lokale wyborcze otwarte będą w godzinach 7.00 - 21.00
Szanowni Państwo, miesz- 

kańcy Gminy Białogard na-
stąpiła zmiana nazwy i sie-
dziby lokali Obwodowych 
Komisji Wyborczych.

Zgodnie z Postanowie-
niem Nr 456/2019 Komisa-
rza Wyborczego w Kosza-
linie II z dnia 16 sierpnia 
2019 r. w sprawie podziału 
Gminy Białogard na stałe 
obwody głosowania, usta-
lenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych doko-
nana została zmiana na-

zwy siedziby Obwodowej 
Komisji Wyborczej nr 2 z 
„Gimnazjum im. Ignacego 
Krasickiego w Pomiano-
wie, Pomianowo 6, 78-200 
Białogard” na „Szkoła Pod-
stawowa im. ppor. Ryszar-
da Kuleszy w Pomianowie, 
Pomianowo 6, 78-200 Bia-
łogard”.

Lokalizacji siedziby Ob-
wodowej Komisji Wybor-
czej Nr 5 „Szkoła Podsta-
wowa im. ppor. Ryszarda 
Kuleszy w Kościernicy, Ko-
ściernica 28, 78-200 Bia- 

łogard” na „Świetlica Wiej-
ska w Kościernicy, Koś- 
ciernica 7, 78-200 Biało-
gard”.

W przypadku osób, które 
13 października 2019 r. nie 
będą przebywać w miejscu 
swojego zameldowania, 
przepisy przewidują kilka 
rozwiązań. 

Więcej informacji uzy-
skać można w pokoju nr 
8 Urzędu Gminy Białogard 
lub pod nr tel. 94 312  44 
02. 

(E.Sz.)

E-dOWód
Od marca br.  wydawane są nowe, elektroniczne dowody osobiste.
E-dowód to dowód osobi-

sty z warstwą elektronicz-
ną. Każdy dowód osobisty 
wydawany od 4 marca 2019 
r.  jest e-dowodem i zawiera 
warstwę elektroniczną.

E-dowód ma nowy numer 
CAN, który służy do połą-
czenia z warstwą elektro-
niczną dowodu.

Warstwa elektroniczna 
może zawierać 3 certyfika-
ty: 

Certyfikat obecności – 
jest w każdym dowodzie i 
jest aktywny. Nie wymaga 
kodu PIN. Służy do potwier-
dzenia swojej obecności 
w wybranych placówkach 
i  urzędach. W  przyszłości 
będzie można za jego po-
mocą potwierdzić obecność 
na  przykład w placówkach 
służby zdrowia.

Certyfikat identyfikacji 
i uwierzytelniania – jest 
w dowodzie osoby, która 
ma pełną albo ograniczo-
ną zdolność do czynno-
ści prawnych w związku 
z czym jest zamieszczany 
również w dowodzie ma-

łoletnich, którzy ukończyli 
13 rok życia. Wymaga ak-
tywacji poprzez ustawie-
nie 4-cyfrowego kodu PIN. 
Działa tak jak profil zaufa-
ny. Służy do logowania się 
na platformach usługowych 
– na przykład obywatel.gov.
pl. Pozwala też na skorzys- 
tanie z e-usług – na przy-
kład na podpisanie wniosku 
o odpis aktu stanu cywilne-
go.

Certyfikat podpisu oso-
bistego – jest dostępny na 
wniosek. W  imieniu osób 
niepełnoletnich taki wnio-
sek składa rodzic. Certyfikat 
podpisu osobistego wyma-
ga aktywacji poprzez usta-
wienie 6-cyfrowego kodu 
PIN. Działa tak jak certyfi-
kat kwalifikowany (podpis 
elektroniczny). Służy do 
elektronicznego podpisy-
wania umów i pism. Obie 
strony – nadawca i odbior-
ca – muszą się zgodzić na 
podpisanie dokumentu za 
pomocą certyfikatu podpi-
su osobistego.

Aby używać e-dowodu w 

domu, trzeba mieć czytnik i 
oprogramowanie. Oprogra-
mowanie można pobrać ze 
strony edowod.gov.pl. Na 
stronie znajduje się również 
opis wymagań jakie powi-
nien spełniać czytnik.

Kody PIN można usta-
wić w dowolnym urzędzie 
miasta lub gminy przy od-
biorze   dokumentu lub w 
dowolnym czasie po odbio-
rze. Zmienić kod PIN można 
samemu w domu. Można to 
zrobić również w urzędzie.

Kod PUK służy do odblo-
kowania kodów PIN. Nie 
ma możliwości otrzymania 
drugiego kodu PUK. Moż-
na natomiast odblokować 
kody PIN bez kodu PUK w 
dowolnym urzędzie miasta 
lub gminy. 

Kod PUK zabiera się do 
domu. Można go również 
zostawić w urzędzie i ode-
brać, gdy będzie potrzebny. 

Więcej informacji można 
uzyskać w pokoju nr 8 Urzę-
du Gminy Białogard lub pod 
nr tel. 94 312  04 63.

(A.K.)

NOWE KOSIARKI DLA SOŁECTW

W ramach realizacji tego-
rocznego Funduszu sołeckie-
go Gmina Białogard zakupiła 
nowe kosy i kosiarki spalino-
we oraz traktorek ogrodowy. 
Pierwsze narzędzia zostały 
już odebrane przez panie 
sołtys z Żelimuchy i z Pękani-

na. Utrzymanie terenów zie-
lonych w sołectwach, będzie 
łatwiejsze dzięki nowemu 
wyposażeniu. Sołtysi pełnią 
ogromną rolę w dbaniu o ład 
i porządek w swoich miej-
scowościach. To właśnie oni 
zachęcają mieszkańców do 

współuczestniczenia w pod-
noszeniu estetyki swoich 
miejsc zamieszkania. Nowy 
sprzęt posłuży sołectwom 
przez wiele lat do dbania o 
czystość i porządek naszych 
wsi.

Iwona Lewandowska

E-MELDuNEK
Każdy, kto mieszka w Polsce, powinien pamiętać o tym,  

że jest obowiązek meldunkowy. 
Obowiązek meldunkowy 

polega na:
•	 zameldowaniu się w 

miejscu pobytu stałego 
lub czasowego,

•	 wymeldowaniu się z 
miejsca pobytu stałego 
lub czasowego,

•	 zgłoszeniu wyjazdu za 
granicę oraz zgłoszeniu 
powrotu z wyjazdu z za-
granicy, który dopełnić 
należy :
•	w urzędzie albo przez 

internet (e-Meldunek),
•	osobiście albo przez 

pełnomocnika.
Rodzic, opiekun prawny 

lub opiekun faktyczny wy-
konują obowiązek meldun-
kowy za osoby, które:
•	 nie mają zdolności do 

czynności prawnych (oso-
by całkowicie ubezwła-
snowolnione, dzieci do 
13 lat),

•	 mają ograniczoną zdol-
ność do czynności praw-
nych (osoby częściowo 
ubezwłasnowolnione, 
dzieci w wieku od 13 do 
18 lat).
e- Meldunek - aby móc 

skorzystać z opcji e-mel-
dunku tzn. złożyć formularz 
meldunkowy przez e-PUAP 

trzeba posiadać Profil Za-
ufany.

Profil Zaufany jest to 
narzędzie pozwalające na 
potwierdzenie tożsamości 
internetowej, służące jako 
podpis elektroniczny.

Następnie należy wejść 
na stronę www.obywa-
tel.gov.pl, wybrać usługę  
meldunku i potwierdzić 
tożsamość Profilem Zaufa-
nym. 

Więcej informacji można 
uzyskać w pokoju nr 8 Urzę-
du Gminy Białogard lub pod 
nr tel. 94 312 44 02.

(E.Sz.)

NOWA PRZEWOdNICZąCA  
RAdY GmINY

We wrześniu br. nastąpiła 
zmiana w szeregach  Rady 
Gminy Białogard. W związku 
 z  rezygnacją dotychczaso-
wej przewodniczącej Rady 
Gminy z pełnionej funkcji 
przewodniczenia Radzie, na 

nadzwyczajnej sesji w dniu 
16 września br. dokonano 
wyboru nowego przewod-
niczącego. Została nią Pani 
Anna Suszyńska, radna 
Gminy Białogard i sołtys so-
łectwa Rościno.

Pani Aneta Drąg pod-
kreśliła, że nie rezygnuje z 
mandatu radnej. 

Pani Anecie Drąg dzięku-
jemy, a Pani Annie Suszyń-
skiej życzymy owocnej pra-
cy. (A.K.) 

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.

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

https://obywatel.gov.pl/meldunek/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace
https://obywatel.gov.pl/meldunek/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace
https://obywatel.gov.pl/meldunek/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace
https://obywatel.gov.pl/meldunek/wymelduj-sie-z-pobytu-stalego
https://obywatel.gov.pl/meldunek/wymelduj-sie-z-pobytu-stalego
https://obywatel.gov.pl/meldunek/wymelduj-sie-z-pobytu-czasowego
https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zglos-wyjazd-za-granice
https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zglos-wyjazd-za-granice
https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zglos-powrot-z-zagranicy
https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zglos-powrot-z-zagranicy
https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zglos-powrot-z-zagranicy
http://www.obywatel.gov.pl
http://www.obywatel.gov.pl
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WYGOdNIEj, ESTETYCZNIEj, BEZPIECZNIEj

W sierpniu br. zawarte zo-
stało porozumienie pomię-
dzy Gminą Białogard a Za-
rządem Dróg Powiatowych 
w Białogardzie w zakresie 
remontu części chodnika 
przy drodze powiatowej 
nr 1057Z w miejscowości 
Podwilcze. Z uwagi na fakt, 
iż odcinek chodnika zloka-
lizowanego na działkach 
gruntu nr 114 i 176 nie 
jest w dyspozycji Zarządu 
Dróg Powiatowych, zaszła 
konieczność współrealizacji 

tego zadania.  13 września 
br. odbył się protokolarny 
odbiór gdzie ten sam wyko-
nawca zrealizował zadanie 
zarówno na odcinku gmin-
nym jak i Zarządu Dróg Po-
wiatowych. (A.K.)

Z WIZYTą W WARSZAWIE
Na zaproszenie Se-

nator Pani Anny Graży-
ny Sztark pracownicy 
Urzędu Gminy Białogard  
w dniach 23 – 24 września 
br. mieli okazję zwiedzić 
kompleks budynków Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
znajdujący się w Warszawie 
przy ulicy Wiejskiej 4/6/8 

oraz ul. Wiejskiej 1, użyt-
kowany przez Sejm i Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wizyta w stolicy była rów-
nież okazją do spotkania 
ciekawych ludzi i odbycia 
ciekawych rozmów.  

Dziękujemy za ciepłe 
słowa i za niezapomniane 
chwile!!! (A.K.)

PONAD 3,3 MILIONA DOFINANSOWANIA DLA GMINY BIAŁOGARD
14 sierpnia br. w Urzę-

dzie Gminy Białogard Wójt 
Jacek Smoliński zawarł  
z reprezentantami Sa-
morządu Województwa 
Zachodniopomorskiego 
- Wicemarszałkiem To-
maszem Sobierajem oraz 
Członkiem Zarządu Janu-
szem Gromkiem umowę  
o dofinansowanie Projektu 
,,Budowa drogi dla rowe-
rów na terenie Gminy Bia-
łogard”. 

Nowa droga rowerowa, 
która połączy Nasutowo, 
Kamosowa, Łęczno i Bia-
łogard, powstanie dzięki 
funduszom unijnym. Trasa, 
długości 7,29 km będzie 
biegła po nasypie dawnej 
kolei wąskotorowej. Na tra-
sie przewidziano trzy miej-
sca postojowe wyposażone 
w stojaki rowerowe i ławki.

Koszt całej inwestycji to 
4  165 000 zł z czego dofi-
nansowanie  z Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodnio-
pomorskiego 2014-2020 w 
ramach 2 Osi priorytetowej 
Gospodarka niskoemisyjna, 
Działania 2.3 Zrównoważo-
na multimodalna mobilność 

miejska i działania adapta-
cyjne łagodzące zmiany 
klimatu w ramach Strategii 
ZIT dla Koszalińsko-Koło-
brzesko-Białogardzkiego 

Obszaru Funkcjonalnego 
wyniesie 3 310 000 zł. 

Planowana droga rowero-
wa połączy się z systemem 
dróg rowerowych miasta 

Białogard. Na mocy poro-
zumienia pomiędzy gminą 
a Miastem Białogard, usta-
lono iż Gmina Białogard 
wybuduje drogę do granic 
administracyjnych a miasto 
wybuduje drogę od granicy 
z gminą do przystanku au-
tobusowego na ulicy Kisie-
lice Duże. Efektem będzie 
nowe, atrakcyjne połącze-
nie dla mieszkańców naszej 
Gminy z miastem Biało-
gard. Realizacja inwestycji 
zapewni nie tylko zamienną 
formę transportu dla ruchu 
samochodowego, ale wpły-
nie również na poprawę 
infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej. Obecnie na 
terenie naszej gminy nie 
występuje żadna alternaty-
wa dla samochodu. Projekt 
znacząco wpłynie na popra-
wę bezpieczeństwa na dro-
gach, zwłaszcza dla podró-
żujących rowerem.

Inwestycja zostanie zre-
alizowana do końca 2021 
roku. W przyszłości Gmina 
planuje II etap inwestycji – 
wykonanie dalszego odcin-
ka drogi rowerowej z Nasu-
towa do Podwilcza.

Iwona Lewandowska

INWESTYCjE dROGOWE – CIąG dALSZY
Wielu mieszkańców Gmi-

ny Białogard skarży się na 
zły stan dróg przebiegają-
cych przez naszą Gminę. 
Władze Gminy nie pozo-
stają bierne w tej sytuacji, 
dlatego systematycznie 
realizowane są zarówno 
inwestycje drogowe jak i 
pozyskiwanie funduszy na 
nowe zadania. 

Gmina przeprowadza in-
westycje drogowe, zarówno 
ze środków własnych jak i te 
 z dofinansowaniem ze-
wnętrznym. We wrześniu 
br. zakończona została, 
długo wyczekiwana, prze-
budowa zjazdu z drogi po-
wiatowej na drogę gminną 
w miejscowości Żytelkowo.  
W wyniku modernizacji, 
sfinansowanej w całości z 
budżetu gminy, przebudo-
wano nie tylko sam zjazd 
ale również rozbudowano 
wjazd do Kościoła i doko-
nano renowacji pobocza.

W najbliższym czasie, 
następną przewidzianą 
do realizacji inwestycją 
drogową jest „Moderni-
zacja drogi gminnej po-

przez jej przebudowę w 
miejscowości Buczek”. 
27 września 2019 r. Wójt  
Gminy Jacek Smoliński 
zawarł z Wicewojewodą 
Zachodniopomorskim Mar-
kiem Suboczem umowę na 
dofinansowanie powyż-
szego zadania z Fundu-
szu Dróg Samorządowych. 
Gmina uzyskała środki w 
wysokości 559 tys. zł, któ-
re będą stanowiły połowę 
kosztów całej inwestycji. 
Zakres planowanych prac 
obejmuje roboty drogowe 
na łącznej długości 1,76 
km. Zmodernizowana zo-

stanie nawierzchnia na 
całej długości przebudowy. 
Nawierzchnia zjazdu z dro-
gi powiatowej wykonana 
zostanie z masy mineral-
no bitumicznej, a droga z 
płyt żelbetonowych. Dzię-
ki przyjętemu wariantowi 
technologicznemu, inwe-
stycja nie wymaga usunię-
cia alei drzew o wysokim 
walorze przyrodniczym, 
które stanowią ciekawą 
atrakcję miejscowości. Pro-
jekt przyczyni się do popra-
wy jakości życia mieszkań-
ców Gminy oraz wpłynie na 
możliwość bezpiecznego 

transportu uczniów. Miesz-
kańcy wielokrotnie zwraca-
li się z prośbami do Gminy 
o zapewnienie dowozu 
dzieci mieszkających przy 
tej drodze, w najbliższym 
czasie dzięki realizacji 
przebudowy, postulat ten 
zostanie spełniony. Prace 
rozpoczną się jeszcze w 
tym roku kalendarzowym.

Kolejną zaplanowaną 
inwestycją drogową jest 
”Przebudowa drogi gmin-
nej, zjazdu z drogi po-
wiatowej nr 1169Z oraz 
istniejącego przepustu, w 
miejscowości Żelimucha”. 
Gmina złożyła Wniosek o 
dofinansowanie tego zda-
nia w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych na 
rok 2020. 

W ramach poprawy ja-
kości dróg gminnych jest 
jeszcze wiele do zrobienia. 
Potrzeby wielokrotnie prze-
rastają budżet, ale pomi-
mo tego, dzięki staraniom 
władz Gminy inwestycje 
drogowe są sukcesywnie 
realizowane. 

Iwona Lewandowska

CZYSTE POWIETRZE
W dniu 23 sierpnia br. 

pomiędzy Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie a Gminą Biało-
gard  podpisane zostało po-
rozumienie ustalające zasa- 
dy wspólnej realizacji 
priorytetowego programu  
„Czyste powietrze” w pro-
cesie składania wniosków 
i uzyskiwania dofinanso-
wania. 

Celem tego programu  
jest poprawa efektywności  
energetycznej i zmniejsze-
nie emisji pyłów i innych za-

nieczyszczeń do atmosfery 
z istniejących jednorodzin-
nych budynków mieszkal-
nych lub uniknięcie emisji 
zanieczyszczeń powietrza 
pochodzących z nowo bu-
dowanych jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych. 

W efekcie zawartego 
porozumienia w Urzędzie 
Gminy Białogard przy ul. 
Wileńskiej 8 w Białogar-
dzie, utworzony został 
punkt konsultacyjny pro-
gramu. Więcej informacji 
na stronie www.wfos.szcze-
cin.pl. (A.K.)

http://www.wfos.szczecin.pl
http://www.wfos.szczecin.pl
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dOżYNKI GmINNE 2019 - STANOmINO
„Pragnę z tego miejsca 

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

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

Tymi słowami Wójt Gmi-
ny Białogard Jacek Smoliń-
ski podziękował rolnikom  
w czasie uroczystości dożyn-
kowych, jakie miały miej-
sce w dniu 31 sierpnia br.  

w miejscowości Stanomino. 
Starostowie  tegorocznych 

dożynek Pani Małgorzata 
Kołodziejska i Pan Dariusz 
Smagowski  w imieniu rolni-
ków całej gminy, przekazali 
na ręce Wójta pachnący bo-
chen chleba, który podzielo-
ny został wśród  zebranych 
na placu dożynkowym gości. 

Piękne i niepowtarzalne 
również były wieńce wyple-
cione z tegorocznych zbóż. 

Po części oficjalnej uczest-
nicy obchodów mogli skosz-
tować różnych rodzajów 
wypieków i nalewek przy-
gotowanych przez sołectwa 
i stowarzyszenia z terenu 
gminy, obejrzeć bogactwo 
aranżacji stoisk, wziąć udział 
w sportowych rozgrywkach 
- turnieju sołectw, obejrzeć 
sprzęt strażacki, skorzystać z 
pomocy pracowników GOPS
-u w wypełnianiu wniosków 
o udzielenie pomocy i podzi-
wiać rzeźby, które powsta-
wały na widzów.    

 Wszystko to mogliśmy 
zobaczyć dzięki olbrzymie-

mu zaangażowaniu radnego 
Marcina Sorysa, rady sołec-
kiej i mieszkańców sołectwa 
Stanomino, pracowników 
Urzędu Gminy Białogard 
i świetlic wiejskich,  pra-
cownic Gminnej Biblioteki 
Publicznej i jej filii, OSP w 
Kościernicy, w Białogórzynie 
i w Stanominie,  oraz wie-
lu innych osób i co istotne 
dzięki hojności sponsorów 
wymienionych poniżej.

Za Państwa obecność, za 
obecność wszystkich osób 
zaproszonych i tych którzy 
zechcieli zaproponowaną 
przez nas formą podzięko-

wać i świętować DZIĘKUJE-
MY.

Dziękujemy księżom cele-
brującym mszę świętą, Panu 
Pawłowi Mielcarkowi wraz 
z Chórem Kameralnym Bel 
Canto, Paniom z Niepublicz-
nego Ośrodka Rehabilitacyj-
no-Edukacyjno-Wychowaw-
czego DROGA w Karlinie, 
Panu Piotrowi Kozickiemu 
oraz wielu innym osobom, 
sympatykom  naszej Gminy,  
na których zawsze można li-
czyć. A.K.
Lista sponsorów  
i darczyńców
•	BANK SPÓŁDZIELCZY W 

BIAŁOGARDZIE Prezes IRE-
NEUSZ GÓRSKI

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

•	Polana Sp. z o.o. Żelimucha; 
•	Ośrodek Hodowli Pstrąga 

w Czarnowęsach MARIUSZ 
ENGLER I DARIUSZ KNIOŁA

•	Mieleńska Lokalna Gru-
pa Rybacka – KRZYSZTOF 
SZPAKIEWICZ I BOGUSŁAW 
ADAMÓW

•	REMONDIS Sanitech Po-
znań Sp. z o.o.

•	Goodvalley Agro S.A. z 
Przechlewa, SZCZEGÓL-
NE PODZIĘKOWANIA DLA 
PANA MACIEJA OSTROW-
SKIEGO

•	Zachodniopomorska Izba 
Rolnicza w Szczecinie / Po-
wiat Białogardzki

•	PKS GRYFICE
•	GS Koszalin – LILLA RAWA; 

RYSZARD KLIMCZAK
•	JAN KRUSZEWSKI Zakład 

Usług Drogowo-Mostowo 
Transportowych w Redlinie

•	Koło Łowieckie „Żerań” 
•	Koło Łowieckie „Daniel”

•	Koło Łowieckie „Bielik”
•	MARIOLA GIEC Gospodar-

stwo Agro-Turystyczne 
„Ziuta”  Białogórzyno

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

•	PAŃSTWO BAZYLIŃSCY 
Grill Bar „ U Bazyla”

•	KATARZYNA SERAFIN 
•	Chór BEL CANTO prowa-

dzony przez Pana Pawła 
Mielcarka

•	SALON SERWIS STIHL Bia-
łogard

•	PAN PAWEŁ MAZIK I PAN 
GRZEGORZ JAKOWICZ 

•	ENERTRAG POLSKA Sp. z 
o.o.

•	Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społeczno Gospodarczych 
Białogard

•	Nadleśnictwo Białogard
•	Szwejkowska Małgorzata 

Konsumy
•	OSP Rogowo, Stanomino, 

Kościernica
•	Niepubliczny Ośrodek Re-

habilitacyjno-Edukacyjno
-Wychowawczy DROGA 
w Karlinie

ZŁOTE GOdY PAŃSTWA ZOFII I WALENTEGO 
GŁOWACKICH Z ZAGóRZA

W sobotę 28 września 
br. w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Białogardzie 
Państwo Zofia i Walenty 
Głowaccy z Zagórza ob-
chodzili jubileusz 50-le-
cia pożycia małżeńskiego.   
„To wzruszająca chwila, w 
której wraz z Państwem 
możemy uczestniczyć i być 
jej świadkami. Wspólne lata 
to symbol wzajemnego zro-
zumienia, wielu kompromi-
sów oraz wzajemnego prze-
baczania sobie błędów. To 
wzór i piękny przykład dla 
młodych ludzi, którzy de-
cydują się zawrzeć związek 
małżeński i założyć rodzinę. 

Jesteście Państwo  przy-
kładem wierności dla innych 
małżonków, a dzisiejsze 
spotkanie jest symbolicz-
nym wyrazem uznania dla 
Waszego wspólnego życia.”

Tymi słowami Wójt Gmi-
ny Białogard Jacek Smo-
liński przywitał Jubilatów i 
obecnych na uroczystości 
członków rodziny Państwa 
Głowackich. 

Trud pracy i wyrzeczeń 
dla dobra rodziny został do-
ceniony przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
czego dowodem jest przy-
znanie medali za „Długo-

letnie Pożycie Małżeńskie”.  
I to w imieniu Prezydenta  
RP Wójt  Jacek Smoliński z 
Sekretarzem Gminy Alicją 
Kubiś wręczył dostojnym Ju-
bilatom te wyjątkowe  me-
dale wraz z listem gratula-
cyjnym i życzeniami długich 
lat w zdrowiu i szczęściu.

To kolejni jubilaci, miesz-
kańcy naszej gminy, na któ-
rych patrzyliśmy z podzi-
wem i szacunkiem, bo  to 
wyjątkowe wydarzenie nie 
tylko dla Państwa Głowac-
kich ale  i dla całej społecz-
ności Gminy Białogard.

GRATULUJEMY!
Państwo Głowaccy od po-

czątku małżeństwa miesz- 
kają w Zagórzu w gminie 
Białogard.  Przez 50 wspól-

nych lat doczekali się 5-ga 
dzieci, 13-rga wnucząt i 
5-rga prawnucząt. Pani Zo-
fia jako pracownik poczty 
polskiej, codziennie dostar-
czała mieszkańcom oko- 
licznych wsi dobre i złe 
wieści, renty i emerytu-
ry, przesyłki małe i duże  
ale i nie zabrakło zwykłe-
go, ludzkiego, życzliwego 
słowa. Pan Walenty na-
tomiast początkowo był 
pracownikiem  Kombinatu 
Stanomino, a później PGR 
Nasutowo. Dziś oboje są 
na zasłużonej emeryturze.  
Z upodobaniem dbają o 
przydomowy ogród wa-
rzywny i cieszą się każdą 
chwilą spędzoną w gronie 
licznej rodziny. (A.K.)

wyDARzEnIA

dIAmENTOWE GOdY
„Nie sztuką jest pokochać 

ale sztuką jest wytrwać w 
miłości na dobre i złe”

W minioną sobotę 24 
sierpnia br., w niezwykle 
uroczystej oprawie, małżeń-
ska para z miejscowości Na-
sutowo w gminie Białogard,  
Państwo Wanda i Sebastian 
Potaczek,  świętowała  w 
Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Białogardzie, jubileusz 
60-lecia pożycia małżeń-
skiego. Każdy jubileusz jest 
okazją do świętowania, ale 
„Diamentowe Gody” to ju-
bileusz niezwykły, tak jak 
niezwykli są ludzie, którzy 
przeżyli razem ponad pół 
wieku. 

W tym wyjątkowym wy-
darzeniu Małżonkom towa-
rzyszyła rodzina oraz goście. 

Słowa uznania pod adre-
sem dostojnych Jubilatów, 
podziękowania za godne i 
długie pożycie małżeńskie, 
za piękny przykład dla mło-
dego pokolenia oraz aktu 
dekoracji dokonał Wójt 
Gminy Białogard Pan Jacek 
Smoliński wraz z Sekreta-
rzem Gminy Panią Alicją 
Kubiś. Oprócz medali Pre-
zydenta RP „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie”  został 
także wręczony pamiątkowy 
list gratulacyjny oraz wznie-

siono toast za zdrowie mał-
żonków. 

 Diamentowe Gody to ju-
bileusz za sprawą, którego 
patrzyliśmy na dostojnych 
Jubilatów z podziwem i sza-
cunkiem. 

Jesteście Państwo  przy-
kładem wierności dla innych 
małżonków i dowodem na 
to, że Medal trafił w GODNE 
RĘCE.

GRATULUJEMY!
Sebastian Potaczek 85 lat, 

Wanda Potaczek 83 lata. Są 
rodzicami 4 synów.  Docho-
wali się 8 wnucząt i 5 cu-

downych prawnucząt. Oboje 
są z wykształcenia nauczy-
cielami. Pan Sebastian przez 
30 lat pełnił funkcję Dyrek-
tora Szkoły Podstawowej w 
Nasutowie. Należy również 
podkreślić, że dzięki Jego 
staraniom wybudowano 
nowy budynek szkolny. Pani 
Wanda przez te wszystkie 
lata wspierała męża w jego 
działaniach pracując jako 
nauczyciel także w szkole 
w Nasutowie. Całe swoje 
życie zawodowe poświęcili 
wychowaniu młodego poko-
lenia. (A.K.)
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„PIERWSZE CZYTANKI dLA…”  
PRZEdSZKOLAKA – kolejna odsłona kampanii 

mała książka - wielki człowiek, organizowanej  
przez Instytut Książki. 

Każdy przedszkolak, któ-
ry przyjdzie z rodzicem do 
biblioteki otrzyma w pre-
zencie niezwykłą książkę 
„Pierwsze czytanki dla…”, 
przygotowaną specjal-
nie przez Instytut Książki.  
W ponad 5200 bibliotekach 
w całej Polsce na dzieci w 
wieku 3-6 czeka 300 tysię-
cy wyjątkowych wyprawek 
czytelniczych. To kolejny 
etap wielkiego projektu bo-
okstartowego „Mała książ-
ka – wielki człowiek”. Do 
tej pory książki otrzymywali 
młodzi rodzice na szpital-
nych oddziałach położni-
czych oraz trzylatki, teraz 
wyprawki trafią także do 
wszystkich dzieci w wieku 
przedszkolnym. Program 
jest finansowany ze środ-
ków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Zaproszenie przedszko-
laków do bibliotek to roz-
winięcie programu pro-
wadzonego od 2017 roku. 
Wówczas Instytut Książki 
rozpoczął dystrybucję wy-
prawek czytelniczych dla 
noworodków w   szpita-
lach. Do połowy 2019 roku 
przekazano ok. 600 tysięcy 
książek. Teraz w bibliote-
kach, biorących udział w 
programie, na młodych czy-
telników czeka wyjątkowy 
prezent – książka „Pierw-
sze czytanki dla…”, dosto-
sowana pod względem 
formy i treści do potrzeb 
przedszkolaka i   spełnia-
jąca najwyższe standardy 
w projektowaniu pięknych 
i  mądrych książek dla naj-
młodszych. 

W starannie dobranym 
zestawie utworów wybit-
nych polskich poetów i pisa-
rzy dziecięcych znajdują się 
zarówno pozycje klasyczne, 
jak i współczesne. W gronie 
autorów znajdziemy m.in. 
Joannę Papuzińską, Wan-
dę Chotomską, Czesława 
Janczarskiego czy Hannę 
Januszewską. W  publikacji 
obecni są również Liliana 
Bardijewska, Zofia Stanec-
ka, Anna Onichimowska, 
Małgorzata Strzałkowska, 
Adam Bahdaj, Michał Ru-
sinek, Agnieszka Frączek, 
Joanna Kulmowa, Marcin 

Brykczyński, Jan Twardow-
ski i Grzegorz Kasdepke – 
twórcy tak różni, jak różne 
są perspektywy spogląda-
nia na świat – nieogarnio-
ny, a przy tym pociągający 
i pobudzający dziecięcą 
ciekawość. Całość została 
wzbogacona znakomitymi 
ilustracjami artysty Józefa 
Wilkonia.

W wyprawce dzieci otrzy-
mają także Kartę Małego 
Czytelnika. Za każdą wizy-
tę w bibliotece Mały Czy-
telnik dostanie naklejkę, 
a po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem, po-
twierdzającym jego czytel-
nicze zainteresowania. W 
wyprawce znajdą coś dla 
siebie także rodzice i opie-
kunowie – przygotowana 
dla nich broszura informa-
cyjna „Książką połączeni, 
czyli przedszkolak idzie do 
biblioteki” przypomni o 
nieocenionej roli czytania 
w rozwoju ich dziecka oraz 
o korzyściach wynikających 
z częstego odwiedzania bi-
blioteki.

Celem projektu „Mała 
książka -wielki człowiek” 
jest systemowa poprawa 
stanu czytelnictwa w Pol-
sce poprzez skoordynowa-
ne, wieloletnie działania 
na rzecz promocji, edukacji 
czytelniczej oraz kształto-
wania nawyku obcowania 
z książką od najmłodszych 
lat. Projekt ma zachęcić 
rodziców do odwiedza-
nia bibliotek, które dzisiaj, 
poza udostępnianiem księ-
gozbiorów, pełnią również 
funkcję nowoczesnych 
centrów kultury. Dzieci na-
tomiast, wyrabiając nawyk 
czytania, poznają bibliotekę 

jako miejsce będące cieka-
wą alternatywą dla telewi-
zji i komputera. 

„Te działania mają cha-
rakter kompleksowy i są 
niezbędne do tego, by 
w obszarze czytelnictwa 
w   Polsce zaszły nie tyl-
ko zmiany znaczące, ale 
przede wszystkim trwałe.” 
– mówi prof. Piotr Gliń-
ski, wicepremier, minister 
kultury i dziedzictwa na-
rodowego. „Mamy świado-
mość, że jest to inwestycja 
w  przyszłość dzieci, ich za-
wodowy sukces oraz dobre 
relacje rodzinne i społecz-
ne. Czytelnictwo to rozwój 
człowieka – obywatela, ab-
solutnie kluczowy obszar i 
misja polskiego państwa, 
wymagająca szczególnej 
uwagi i świadomego działa-
nia.” – dodaje Piotr Gliński.

Jesienią przekaz akcji 
wzmocni kampania telewi-
zyjna i radiowa oraz pro-
mocja w Internecie i me-
diach społecznościowych, z 
udziałem pary aktorów Ta-
mary Arciuch i Bartłomieja 
Kasprzykowskiego, prywat-
nie rodziców, którzy świa-
domie wychowują swoje 
pociechy w duchu zamiło-
wania do książek. 

Jednocześnie dzięki eks-
pozycji informacji na no-
śnikach outdoorowych, 
kampania będzie widoczna 
w przestrzeni publicznej w 
wielu polskich miastach. 
Aktywna jest również dedy-
kowana strona internetowa 
www.wielki-czlowiek.pl, a 
także prężnie działająca 
grupa facebookowa.

Pełna lista bibliotek bio-
rących udział w projekcie 
dostępna jest na stronie 
www.wielki-czlowiek.pl.

„Mała Książka – Wielki Człowiek”
Ruszyła  kolejna edycja 

projektu „Mała książka – 
wielki człowiek”. 

Do GBP w Stanominie do-
tarły wyprawki czytelnicze 
dla przedszkolaków i rodzi-

ców.
Zapraszam  dzieci w wie-

ku przedszkolnym (2013 
- 2016) do włączenia się w 
akcję i wypożyczania ksią-
żek w naszej bibliotece.

Więcej informacji  w GBP 
w Stanominie, w notatce 
prasowej i na stronie www.
wielki-człowiek.pl.

Serdecznie  zapraszam     
Barbara Kacprowska

„8 Nowel Na ósme Czytanie”
Już po raz ósmy mieszkańcy gminy Białogard mogli uczestniczyć 
w kolejnej edycji „Narodowego Czytania”, która odbyła się 13 
września br. w bibliotece w Stanominie.

Do tegorocznego czytania 
Para Prezydencka zapropo-
nowała 8 nowel z klasyki 
polskiej. 

Czytanie oficjalnie za-
inaugurowali: Dyrektor 
Biblioteki koleżanka Ewa 
Juszczyk – Lachs, Sekretarz 
Gminy Pani Alicja Kubiś, Dy-
rektor Szkoły Podstawowej  

w Stanominie Pan Krzysztof 
Skrzycki, Radę Gminy repre-
zentował Radny Bernard  
Piotr Dudkiewicz. Ponadto 
w akcji udział wzięli ucznio-
wie klas VII-VIII ze Szkoły 
w Stanominie, nauczyciele, 
bibliotekarze, młodzież oraz 
dorośli czytelnicy biblioteki. 
Wszyscy uczestnicy, nie tyl-

ko ci odważni na pamiątkę 
spotkania otrzymali magne-
sy z logo akcji.  Radnemu i 
Sołtysowi – koledze Marci-
nowi Sorys dziękujemy za 
poczęstunek. Wszystkim 
zaangażowanym bardzo 
serdecznie dziękujemy i tra-
dycyjnie zapraszamy za rok.

Barbara Kacprowska

Step-by-step 
Odwiedź z dzieckiem jedną z bibliotek biorących udział w akcji. Adresy
bibliotek dostępne są na www.wielki-czlowiek.pl/przedszkolaki. *Na
liście znajdują się tylko biblioteki główne - sprawdź podległe im filie,
gdzie również możesz odebrać Wyprawkę!

Poinformuj bibliotekarza, że chcecie przystąpić do projektu
MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK.

Zapisz dziecko do biblioteki, wypożyczcie książkę i odbierzcie
Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę „Pierwsze czytanki dla…”
oraz Kartę Małego Czytelnika, do której Twoje dziecko będzie zbierało
naklejki – jedną za każdą wizytę zakończoną wypożyczeniem książki
z księgozbioru dziecięcego.

Pozwól dziecku samemu dokonać wyboru książki, nawet jeśli wydaje 
Ci się nietrafiony. Jeśli będzie to książka wybrana przez dziecko, 
to z pewnością chętnie po nią sięgnie po powrocie  do domu.

Przeczytajcie wspólnie wypożyczoną książkę. Postaraj się poświęcić
czas całkowicie na wspólne czytanie. Odłóż telefon, wyłącz radio /
telewizor, usiądźcie wygodnie i przytulcie się do siebie. Spraw, by ten
czas był wyjątkowy i tylko Wasz. Niech wspólne czytanie stanie się
rytuałem, z którego oboje będziecie czerpać wielką przyjemność.

Oddajcie książkę do biblioteki w terminie i wypożyczcie kolejne.
 Pamiętaj o zabraniu Karty Małego Czytelnika i pozwól maluchowi
przykleić na nią naklejkę. Po uzbieraniu 10 naklejek Twoje dziecko
otrzyma imienny dyplom. To potwierdzenie nie tylko jego aktywności
czytelniczej, ale także Waszych wspólnych przygód z książką.

Jak przystąpić do projektu ?
informacja dla rodziców

http://www.wielki-czlowiek.pl
http://www.wielki-czlowiek.pl
http://www.wielki-cz�owiek.pl
http://www.wielki-cz�owiek.pl
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UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU 
SZKOLNEGO W POMIANOWIE

W dniu 2 września 2019r. 
o godz. 8.00 wybrzmiał w 
Szkole Podstawowej im. 
ppor. Ryszarda Kuleszy 
w Pomianowie pierwszy 
dzwonek. Dyrektor szko-
ły Agnieszka Zasztowt 
powitała  całą społecz-
ność szkolną, Wójta Gmi-
ny Białogard - Pana Jacka 
Smolińskiego, wszystkich 
rodziców, a w szczególno-
ści rodziców dzieci, które 
rozpoczynają  naukę w tej 
szkole, wszystkich nauczy-
cieli i pracowników szkoły 
oraz uczniów, a szczegól-
nie ciepło wszystkich tych  
uczniów, dla których  był 
to pierwszy dzień w naszej 
gminnej szkole. 

Pani Agnieszka Zasz-
towt z humorem dodała, 
iż  dwumiesięczna prze-
rwa w nauce i szkolnych 
obowiązkach zarówno dla 
uczniów, jak i nauczycie-
li minęła zbyt szybko, bo 
wszystko co dobre, szyb-
ko się kończy. Tegorocz-
ne wakacje wymagały 
od  grona pedagogiczne- 
go i pracowników szkoły, 
szczególnego zaangażo-
wania i nie lada wysiłku. 
Nowy rok szkolny przy-

witał wszystkich potężną 
zmianą – zmianą siedziby 
szkoły. Przeprowadzka z 
Kościernicy do Pomianowa, 
wymiana podłóg w klasach, 
urządzenie klas na nowo, 
dostosowanie szkoły do 
potrzeb dzieci młodszych 
niż te, które uczyły się w 
tym budynku  przed wa-
kacjami pochłonęły wiele 
czasu i pracy. Dlatego Pani 
Dyrektor skierowała do  
nauczycieli, pracowników 
obsługi i administracji ser-
deczne podziękowania za 
ogromne zaangażowanie 
w prace remontowo – przy-
gotowawcze. Dodała rów-
nież, iż Szkoła Podstawowa  
w Pomianowie w chwili 
obecnej  będzie najwięk-
szą szkołą w Gminie Bia-
łogard, do dwóch oddzia-
łów przedszkolnych będzie 
uczęszczało 36 dzieci, a w 
10 oddziałach szkoły pod-
stawowej uczyć się będzie 
179 uczniów. W sumie bę-
dzie tu 215 młodych ludzi, 
215 różnych osobowości i 
charakterów, ale właśnie 
w ich dużej liczbie i róż-
norodności należy upatry-
wać największej szansy na 
rozwój osobisty każdego z 

nich, życząc jednocześnie 
wszystkim, aby czas spę-
dzony w szkole był radosny, 
ale i pracowity, bo wte-
dy osiągniecie uczniowie 
dużo sukcesów. W swoim 
postępowaniu pamiętajcie 
„Bogactwem człowieka są 
uśmiech, przyjazny gest, 
pogodne słowo” i takiego 
bogactwa życzę Wam jak 
najwięcej.

Nauczycielom życzę, by 
był to rok spokojnej pracy, 
dającej satysfakcję osobistą 
i uznanie otoczenia, a po-
stępy i osiągnięcia uczniów 
dawały Wam dużo zado-
wolenia. Niech każdy dzień 
przynosi Wam radość, jak 
najmniej stresu i rozczaro-
wań, dużo zapału i optymi-
zmu. Niech nie zabraknie 
Wam dobrego humoru i 
kreatywności w działaniu. 
Rodzicom zaś pociechy i 
dumy z waszych dzieci, ży-
wimy nadzieję, że nasze 
wspólne działania przynio-
są oczekiwane efekty, bo 
bez Waszego udziału nasze 
wysiłki nie miałyby naj-
mniejszego sensu.

Tymi słowami Dyrektor 
Pani Agnieszka Zaszto-
wt rozpoczęła rok szkolny 
2019/2020 Szkoły Podsta-
wowej w Pomianowie.

Obecny na uroczystości 
Wójt Gminy Białogard - Pan 
Jacek Smoliński złożył  ży-
czenia nauczycielom, ży-
cząc im wytrwałości w pra-
cy, satysfakcji z osiągnięć 
uczniów, uczniom zaś - wy-
sokich wyników w nauce,  
a  rodzicom - pociechy  
z ich dzieci i owocnej współ-
pracy z gronem pedagogicz-
nym.

OGóLNOPOLSKI dZIEŃ  
PRZEdSZKOLAKA W ROGOWIE

„Każdy przedszkolak dob- 
rze wie, że kiedy 20 wrze-
śnia zbliża się, od najmłod-
szego, aż po starszaka, 
wszyscy świętują Dzień 
Przedszkolaka” 

 
20 września - to dzień 

ważny dla wszystkich 
przedszkolaków w całej 
Polsce, bowiem Sejm przy-
jął uchwałę ustanawiającą 
ten dzień Ogólnopolskim 
Dniem Przedszkolaka. Świę-
to to zostało ustanowione, 
by podkreślić wagę eduka-
cji przedszkolnej w rozwoju 

i edukacji dzieci i ma 
przyczynić się do popula-
ryzacji wychowania przed-
szkolnego. 

Nasze przedszkolaki 
świętowanie rozpoczęły 
w piątek 20 września od 
spotkania z panią dyrektor 
Elżbietą Trzcińską, która 
złożyła dzieciom życzenia i 
wręczyła prezenty. Zabaw-
ki, gry i układanki sprawiły 
maluszkom ogromną ra-
dość. Okazało się, że to nie 
koniec prezentów. Rodzice 
przygotowali pyszny tort i 
słodki poczęstunek. Tego 
dnia, dzieci zostały zapro-

szone do wspólnej zabawy 
i udziału w konkursach. 
Przedszkolaki rzucały pa-
pierowymi kuleczkami do 
celu, chodziły z woreczkiem 
na głowie, uczestniczyły w 
zabawach z wykorzysta-
niem chusty animacyjnej 
oraz zmagały się z balona-
mi, które na końcu ozdobi-
ły, zgodnie z własnymi po-
mysłami. Radość, śmiech i 
głośny doping uczestników 
świadczyły o wspaniałej za-
bawie. Wspólne tańce, gry 
i zabawy świetnie integro-
wały dzieci z grup przed-
szkolnych. Uśmiechnięte 
buzie i stwierdzenie „ Pro-

szę pani, było super!” prze-
konują, że to był naprawdę 
udany dzień.

Wychowawca:  
Edyta Klewin

„PRZECIW UZALEŻNIENIOM”  
– GRA TERENOWA DLA KLAS IV-VIII

23 września 2019 r. 
uczniowie klas IV-VIII  Szko-
ły Podstawowej w Rogowie 
wzięli udział w grze tereno-
wej pod hasłem „Przeciw 
uzależnieniom”. O godzinie 
8.00 wszyscy uczestnicy 
zabawy stawili się na miej-
sce zbiórki, gdzie zostali  
zapoznani z zasadami gry. 
Następnie zostali podzie-
leni na pięć grup patrolo-
wych tak, aby do każdego 

patrolu należeli uczniowie 
z różnych klas. Dowódca-
mi patroli zostali najstarsi 
uczniowie. Następnie do-
wódcy otrzymali karty pa-
trolowe oraz mapy z zazna-
czonymi  miejscami zadań 
patrolowych.

Patrole miały do wyko-
nania osiem różnorodnych 
zadań. Musiały wykazać 
się  znajomością tematyki 
związanej z uzależnienia-

mi, rozwiązując krzyżówkę, 
wypełniając uzupełniankę 
lub rozwiązując zadania 
online. Zadaniem patroli 
było również ułożenie oso-
by nieprzytomnej w pozycji 
bezpiecznej i wezwanie po-
mocy, stworzenie plakatu 
o tematyce profilaktycznej 
oraz ułożenie hasła zwią-
zanego z tematyką gry te-
renowej.

Wszystkie patrole świet-
nie poradziły sobie z zada-
niami. Uwieńczeniem zma-
gań było podsumowanie 
gry terenowej i wręczenie 
nagród. Na zakończenie 
imprezy na uczestników 
czekała kiełbaska z grilla i 
chlebek. Gra terenowa była 
świetną okazją do pozna-
wania nowych pojęć, nauki 
pracy w zespole, odpowie-
dzialności oraz rozwoju 
orientacji w terenie. Przy 
takiej zabawie czas płynie 
szybciej.

 Grażyna Wołkowska
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uROdZINOWA NIESPOdZIANKA W SZKOLE POdSTAWOWEj  
W STANOmINIE

13 września 2019 roku 
w Szkole Podstawowej im. 
Juliana Tuwima w Stanomi- 
nie obchodziliśmy 125 
rocznicę urodzin patrona 
szkoły. Z tej okazji nauczy-
ciele i uczniowie na po-
czątku 2 godziny lekcyjnej 

– w ramach „urodzinowej 
niespodzianki” – odczytali 
wybrany wiersz Juliana Tu-
wima. 

Nasz patron od począt-
ku roku szkolnego „wi- 
ta” nas przy wejściu do 
szkoły. Jest to rzeźba jego 

postaci podarowana szkole 
przez Wójta Gminy Biało-
gard – pana Jacka Smoliń-
skiego, za co bardzo dzię-
kujemy.

Krzysztof  Skrzycki  
- Dyrektor szkoły  

w Stanominie

szkOŁy

ŁąCZYmY POKOLENIA   
- „PRZERWANY mARSZ”

Uroczysta inauguracja 
roku szkolnego 2019/2020 
w Szkole Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Rogowie

2 września 2019 r. w 
Szkole Podstawowej im. 
Jana Brzechwy odbył się 
uroczysty apel z okazji roz-
poczęcia roku szkolnego 
2019/2020 połączony z re-
alizacją projektu „Przerwa-
ny Marsz”, który jest próbą 
stosownego podziękowania 
i oddania szacunku całemu 
pokoleniu Polskich Dzieci 
Wojny za ich życie, za to, co 
robili dla Polski. 

Celem projektu było prze-
kroczenie progów szkół i 
klas przedstawicieli wojen-
nego pokolenia urodzonych 
przed 8 maja 1945 r., by 
w ten symboliczny sposób 
dokończyć ich przerwaną 
przed osiemdziesięciu laty 
edukację. Koordynatora-
mi projektu byli: Elżbieta 
Trzcińska – dyrektor szkoły, 
Tomasz Bohdziewicz – na-
uczyciel historii oraz Zenon 
Chódzyński – sołtys wsi Ro-
gowo.  

Pani Dyrektor uroczyście 
powitała i przedstawiła za-
proszonych gości - miesz-
kanki Rogowa i Czarnowęs, 
które 1 września 1939 r. 
usłyszały zamiast szkol-
nych dzwonków strzały i 

wybuchy bomb lotniczych. 
Jako „dzieci wojny” tamte-
go okrutnego dnia zamiast 
przeżywać radość dzieciń-
stwa musiały szybko do-
rosnąć i stawić czoło tra-
gicznym losom wojny. Cel 
projektu przedstawił na-
uczyciel historii, zaś oprawę 
informacyjną przygotował 
sołtys wsi Rogowo. Udział 
w przedsięwzięciu wzięła 
również pani Patrycja Maj-
chrzak, która reprezento-
wała Nadleśnictwo Biało-
gard i w imieniu Polskich 
Lasów Państwowych wrę-
czyła zaroszonym gościom 
drobne upominki.  

Uczestnicy inauguracji 
w ciszy i z powagą wysłu-
chali tragicznych opowie-
ści z czasów wojny. Panie 
z przejęciem opowiadały o 

własnych doświadczeniach 
i przeżyciach z lat okupa-
cji. Podkreślały, że zabrano 
im beztroskie dzieciństwo, 
przysparzając dni pełnych 
cierpień i smutku.  Ucznio-
wie i nauczyciele z Rogowa, 
wchodząc do klas razem  
z przedstawicielkami poko-
lenia „Polskich Dzieci Woj-
ny”, pokazali i udowodnili, 
że ich poświęcenie, ich dra-
matyczny i trudny los nie 
poszły na marne. 

Po części oficjalnej panie 
zostały zaproszone na słod-
ki poczęstunek, podczas 
którego dzieliły się swoimi 
wspomnieniami z koordy-
natorami projektu i nauczy-
cielami. Na koniec wyraziły 
chęć ponownego spotkania 
w kolejnym roku szkolnym. 

Tomasz Bohdziewicz

WYjAZd NA ZIELONą FARmĘ  
uCZNIóW Z ROGOWA

Dnia 19 września 2019 
r. klasy II i III wyjechały  do 
Żelimuchy na wycieczkę 
przyrodniczo-integracyjną 
połączoną z obchodami 
Dnia Ziemi. Dzieci z za-
ciekawieniem poznawały 
warunki życia w gospodar-
stwie ekologicznym. 

Poznały wiele szczegó-
łów związanych z kopa-
niem, przechowywaniem 
i zastosowaniem ziemnia-
ków. Wielką atrakcją było 
spotkanie ze zwierzętami 
żyjącymi na farmie, takimi 
jak kury, perliczki, bażanty, 
gęsi, kaczki, konie, świnie, 
osły, strusie, owce oraz 
kozy. Dzieci mogły dotknąć 

i karmić niektóre ze zwie-
rząt po raz pierwszy w ży-
ciu! 

Ciekawym zajęciem były 
warsztaty artystyczne z 
wykorzystaniem ziemnia-
ków. Polegały na łączeniu 
bulwy z innymi materiała-
mi, takimi jak wykałaczki, 
cekiny, wstążki czy druciki 
kreatywne. Dzieci tworzyły 
„zwierzaki-cudaki”, które 
potem mogły zabrać do 
domu.

Niezapomnianym prze-
życiem było dla wszystkich 
przygotowanie i pieczenie 
ziemniaków. Gospodarz 
przygotował w tym celu 
prawdziwe ognisko z ża-

rem. Kartofelki potrzebo-
wały tego żaru, aby okryć 
się ciepłą „pierzynką” i 
upiec się, tak by rozkoszo-
wać nasze podniebienia 
niezapomnianym smakiem. 
Zwłaszcza, że po pracy przy 
kopaniu ziemniaków wszy-
scy nabraliśmy niezwykłe-
go apetytu.

Zapamiętamy trud zwią-
zany z wykopkami i pach-
nącymi ziemniaczkami, 
które są naszym podstawo-
wym pożywieniem. 

Chcemy w przyszłości 
bardziej doceniać ciężką 
pracę gospodarzy oraz rol-
ników. 

Bogusława Mucha
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SZLAKIEM KOMPLEKSU  
RARWIŃSKIEGO PARKU

Dnia 03.08.2019 roku 
mieszkańcy Rarwina, licznie 
przybyli goście i przyjacie-
le naszej świetlicy i sołec-
twa wyruszyli w pierwszej, 
pieszej wyprawie szlakiem 
kompleksu rarwińskiego 
parku, okolicami rzeki Po-
krzywnicy - dopływu Parsę-
ty, lasu „domacyńskiego”, 
aby dotrzeć do Figury Matki 
Bożej Królowej Świata. 

Celem naszej wyprawy 
było świetnie spędzić czas, 
być razem, młodzi i starsi,   
propagować zdrowy styl 
życia. Zintegrować miesz-
kańców całej Gminy Biało-
gard, mieszkańców Doma-
cyna-sąsiedniego sołectwa 
Gminy Karlino. 

Dziękujemy bardzo za 
gościnność osobom pracu-
jącym społecznie właśnie 
z Domacyna, za możli-
wość spędzenia czasu przy 
ognisku zajadając pyszne 
zdrowe jedzonko i popija-

jąc wodę z soczkiem. Po-
mimo odległości przyjęli 
zaproszenie i byli z nami, 
uczestnicy naszej wyprawy 
ze Słupska, Koszalina, a 
nawet z Irlandii. Z  Redlina, 
Nosówka, Podwilcza, Sta-
nomina i wielu innych miej-
scowości. 

Była z nami Skarbnik 
Gminy Pani Izabela Czaple-
jewska i nasz Radna Pani 
Ewa Nazarkiewicz. Mo-
gliśmy posłuchać historii 
powstania Figury opowie-

dzianej przez Panią Pałka, 
podziwiać piękne widoki. 
Pogoda dopisała. Pozytyw-
nie naładowani sprzyjają-
cymi okolicznościami   po-
stanowiliśmy, że wyprawa 
pozostanie z nami jako wy-
darzenie coroczne. 

Dziękuję wszystkim mi-
łym gościom, mieszkańcom 
Rarwina i Domacyna, że by-
liście z nami. Zapraszamy 
za rok - termin uzgodnimy .

Sołtys Rarwina
Barbara Antoł.

TuRNIEj BOWLINGOWY
Dnia 27 sierpnia 2019 

roku w Kręgielni w Karlinie 
dzieci z Sołectwa Rarwino, 
Sołectwa Łęczno, Sołectwa 
Lulewice, Sołectwa Redlino 
oraz Sołectwa Rościna wzię-
ły udział w II międzysołeckim 
turnieju bowlingowym na 
zakończenie wakacji 2019. 

Zabawa była wspaniała, 
wszyscy okazali się zwycięz-
cami otrzymując pamiątko-
we medale i dyplomy.

Anna Suszyńska

VII Bieg Pamięci Golgoty w Lulewicach
15 sierpnia w miejscowo-

ści Lulewice odbył się VII 
Bieg Pamięci Golgoty połą-
czony z akcją „Stop uzależ-
nieniom”. Imprezę otworzył 
inicjator, pomysłodawca 
wybudowanej 10 lat temu 
Golgoty w Lulewicach Pan 
Waldemar Januszewski. 

W Biegu wzięło udział 
kilkudziesięciu uczestników 
w różnym wieku  zarówno 
z  terenu gminy Białogard 
jak i innych miejscowości 
sąsiednich gmin: z Lulewic, 
Lulewiczek, Domacyna, Po-
łczyna Zdroju oraz Żelimu-
chy. Zaskoczeniem wielkim 

była obecność reprezen- 
tanta Manowa spod Ko-
szalina Pana Józefa Szcze-
blewskiego, którego towa-
rzyszem życia jest ponad 
30 letnia proteza nogi. 
Wszyscy uczestnicy Biegu 
otrzymali dyplomy, meda-
le  i upominki, a  zwycięscy 
dodatkowo nagrodzeni zo-
stali pucharami. Dziękuje-
my wszystkim biegaczom  
za udział oraz tym którzy 
pomogli w przygotowaniu 
imprezy, m.in. Radnej Pani 
Emilii Majewskiej, sołtyso-
wi wsi Lulewic Pani Kindze 
Januszewskiej oraz Gminie 
Białogard za wsparcie fi-
nansowe.  

Zapraszamy za rok.

„żYjmY ZdROWO NA SPORTOWO.  
STOP uZALEżNIENIOm!”

„Żyjmy zdrowo na spor-
towo. Stop uzależnieniom!” 
Pod tym hasłem świetli- 
ca w Lulewicach zorga- 
nizowała rajd rowerowy 
trasą Lulewice - Redlino - 
Karlino - Rościno. Dzieci i 
młodzież przez cały czas 
trwania rajdu świetnie się 
bawiły. Fontanny w Karlinie 
użyczyły wody dla ochłody. 
Dopisywały humory i wszy-
scy zadowoleni dojechali 
bezpiecznie na wyznaczone 
miejsce. 

Barbara Januszewska

ROdZINNY WYPOCZYNEK W dARGIKOWIE
Już po raz piąty, dzię-

ki współpracy Sołtysów, 
Rad Sołeckich Dargikowa, 
Klępina Białogardzkiego, 
Pomianowa i świetlic Dar-
gikowa, Pomianowa, w 
sobotę 29 czerwca br. od-
był się rodzinny piknik w 
Dargikowie. Dla przybyłych 
zaplanowano mnóstwo 
atrakcji – od dmuchanych 
zjeżdżalni po zabawy i kon-
kursy plastyczne i ruchowe. 
Zabawę „rozkręcili” straża-
cy z OSP Rogowo pokazując 
dzieciom i dorosłym swój 
wóz bojowy „od środka” i 
organizując zawody w strą-
caniu strumieniem wody 
butelek z wodą. Oczywiście 
wygrali wszyscy uczestnicy 
rywalizacji, a efekt był taki, 
że każdy znajdujący się w 
zasięgu strażackiej sikaw-
ki został przemoczony do 
majtek. W trakcie zabawy 
tu i ówdzie pojawiały się 
wprawiające w zachwyt 
tęcze. Po chwili ochłody 
organizatorzy zapropo-
nowali dzieciom udział 
w konkursie plastycznym 

polegającym na skompo-
nowaniu zdrowego posiłku 
z dostępnych materiałów. 
Prace konkursowe, już piąty 
rok z rzędu, oceniała gigan-
tyczna mrówka, którą tak 
bardzo urzekły plastelino-
we i bibułowe marchewki, 
pomidory, buraki i sałatki, 
że wszyscy uczestnicy zajęli 
pierwsze miejsce, a mrów-
ka postanowiła przejść 
na dietę. Również po raz 
piąty towarzyszyły nam w 
zabawie wspaniałe konie 
ze stajni Leonardo z Dar-
gikowa.  Piękna Bretania i 
dostojny Diego, w towarzy-
stwie swoich opiekunów,  
z cierpliwością godną or-
deru obwozili dzieci po 
okolicy. Wspólną zabawę 
urozmaiciło rozbijanie owo-
cowych i warzywnych piniat 
wypełnionych upominkami, 
slalom i strzały do bram-
ki w alkogooglach oraz 
konkurs w skoku wzwyż. 
W ostatniej konkurencji 
zwycięstwo wśród dzieci, 
z wynikiem 85 cm, odniósł 
Igor Kaczmarek. Wśród do-

rosłych bezkonkurencyjny 
był Sebastian Francuzik, 
osiągając wynik 135 cm. Z 
kobiet najwyżej, bo na wy-
sokość 100 cm, „pofrunęła” 
Karolina Dudkiewicz.

Organizatorzy serdecznie 
dziękują wszystkim, bez 
których piknik nie miałby 
szans powodzenia: Ochot-
niczej Straży Pożarnej w 
Rogowie, Nadleśnictwu Bia-
łogard i Nadleśnictwu Świd-
win, Bankowi Spółdzielcze-
mu w Białogardzie, Gminie 
Białogard,  firmom Bistro 
Jajo, Biuro Projektowe Pa-
weł Przydanek oraz PSB 
Mrówka, właścicielom i pra-
cownikom Stajni Leonardo, 
paniom Bożenie Sakson, 
Małgorzacie Grabias, Doro-
cie Stawickiej i Agnieszce 
Krzemińskiej oraz państwu 
Małgorzacie i Romanowi 
Kaczmarek, Joannie i Ma-
ciejowi Semenowicz, Beacie 
Cholewie i Rafałowi Kacz-
markowi, Anecie Sandt i Ar-
kadiuszowi Chodakowskie-
mu (firma Dort-Pol), Monice 
i Mieczysławowi Horwat, 
Izabeli i Mariuszowi Mio-
duszewskim, Adrianowi Su-
chockiemu oraz wszystkim, 
którzy służyli swoją pomo-
cą. Dziękujemy również 
pani sołtys z Łęczna Karoli-
nie Dudkiewicz za miłe pro-
wadzenie całej imprezy.

Dziękujemy za przybycie 
oraz wspólną zabawę.

Adrian Suchocki  
- Sołtys Dargikowa

Izabela Mioduszewska  
- Sołtys Klępina  
Białogardzkiego

Wojciech Ćwidak  
- Sołtys Pomianowa

śwIEtLIcE
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SOLIdARNE WSPARCIE dLA OSP POdWILCZE
W roku 2019 jednostki 

Ochotniczych Straży Po-
żarnych (nie należące do 
Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego) z terenu 
gminy Białogard przystąpi-
ły do zadania publicznego 
„Przygotowanie jednostek 

ochotniczych straży pożar-
nych do działań ratowniczo-
gaśniczych”. Jest to dotacja 
z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji. 
Przedstawiciele poszczegól-
nych jednostek uzgodnili 
podział środków i wszystkie 

zrzekły się swoich części na 
rzecz OSP w Podwilczu, która 
podpisała już umowę z Ko-
mendantem Głównym Pań-
stwowej Straży Pożarnej. W 
ramach tego programu jed-
nostka ma otrzymać sprzęt 
na kwotę ponad 29  tyś. zł.  

wyDARzEnIA

„BIEGNIEmY dRużYNOWO,  
KARLINO 2019”

Dnia 07 września br. 
w Karlinie odbył się Bieg 
na Orientację - „Biegnie-
my Drużynowo, Karli-
no 2019”, przeznaczony 
dla Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych (MDP) 
z Jednostek OSP z Po-
wiatu Białogardzkiego 
oraz zaproszonych gości.  
W Biegu tym udział wzięło 
13 drużyn, w tym 4 drużyny 
(24 osoby) z 3 Jednostek OSP  
z Gminy Białogard. 
Drużyny biorące  
udział w Biegu:
1. MDP OSP KARLINO - 
Drużyna chłopców 
2. MDP OSP KARLINO - 
Drużyna dziewcząt  
3. MDP OSP KOŚCIERNICA - 
Drużyna chłopców 
4. MDP OSP KOŚCIERNICA -  
Drużyna dziewcząt  
5. MDP OSP POMIANOWO 
6. MDP OSP ROGOWO 
7. MDP OSP DOMACYNO 
8. MDP OSP DASZEWO 
9. LOK BIAŁOGARD  
10. MOW PODBORSKO 
11. DRUŻYNA HARCERZY 
12. MDP NEUBRANDEN-
BURG (Niemcy)  
13. MDP KATZEBURG 

(Niemcy) 
Do rywalizacji w Biegu, 

organizatorzy przygotowali 
9 stacji, na których uczest-
nicy wykonywali  różne 
zadania, uzyskując za to 
punkty. 
Stacje przygotowali i 
wystawili:
1. Ronin Firefighters  
Białogard  
2. OSP Karlino 
3. WOPR Białogard  
4. Harcerze 
5. LOK Białogard  
6. OSP Rogowo 
7. Straż Graniczna Koło-
brzeg 
8. Paintball Gościno 
9. Straż Miejska Karlino

Po przeprowadzonym 
Biegu i zliczeniu wszystkich 
punktów za wykonane na 
poszczególnych stacjach 
zadania, wyłoniono zwy-
cięzcę. Drugi raz z rzędu 
zwyciężyła Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza chłop-
ców z OSP w KOŚCIERNICY! 
Drugie miejsce zajęła Mło-
dzieżowa Drużyna Pożar-
nicza chłopców z OSP w 
KARLINIE. 

Natomiast trzecie miej-

sce zajęła, zaproszona z 
Niemiec, Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza z NE-
UBRANDENBURGA. 

Bieg „Biegniemy Druży-
nowo Karlino 07.09.2019” 
odbył się dzięki wsparciu 
sponsorów, którym bardzo 
dziękujemy za pomoc w 
zorganizowaniu tego in-
tegracyjnego wydarzenia.  
Sponsorzy :
1. Burmistrz Karlina 
2. Sklep Marcinek 
3. Starostwo Powiatowe w 
Białogardzie  
4. Urząd Marszałkowski  
Woj. Zachodniopomorskie-
go w Szczecinie 
5. Wójt Gminy Białogard  
6. Scanrad sp. z o.o.  
7. Nadleśnictwo Gościno 
8. Nadleśnictwo Białogard  
9. OSP Karlino 
10. Program Społecznik

Sylwester Ziembicki 
Przewodniczący Komisji ds. 
Młodzieży przy Zarządzie 
Powiatowym ZOSP RP w 
Białogardzie.  Radosław Kłys 
Członek Komisji ds. Mło-
dzieży przy Zarządzie Po-
wiatowym ZOSP RP w Bia-
łogardzie. 

FESTYN PRZY OSP W ROGOWIE
W sobotę 17 sierpnia 2019 

roku, przy remizie OSP w Ro-
gowie, odbył się Rodzinny 
Piknik Strażacki z atrakcjami 
dla całych rodzin, a zwłasz-
cza dla najmłodszych milu-
sińskich. Liczne gry i zabawy, 
tor strażacki, dmuchańce, 
zajęcia z animatorami z FI-
TESKI, robienie tatuaży, po-
częstunek na słodko i słono, 
pokaz wozu strażackiego z 
KP PSP w Białogardzie - sło-
wem dla każdego coś mi-
łego. Na pikniku panowała 
miła, a przede wszystkim 
pełna życzliwości atmosfe-
ra - jak to u nas. Rozegrano 
turniej piłki siatkowej, pod-
czas którego można było 
obejrzeć zacięte pojedynki 
i akcje godne mistrzostw 
świata. Na pierwszym miej-
scu uplasowała się drużyna 
„Elita”, a podium uzupełniły: 
na drugim miejscu drużyna z 
Buczka, a na trzecim druży-
na OSP Rąbino. 

Impreza zorganizowana 
została dzięki programowi 
Społecznik na lata 2019-
2021, w ramach działania 
„Turniej piłki siatkowej z 
okazji 15 rocznicy wstąpienia 
Polski do Unii Europejskiej”. 
Dofinansowanie na ten cel 
otrzymaliśmy ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopo-
morskiego. Pomogli również 
sponsorzy: plantacja borów-
ki amerykańskiej POLANA w 
Żelimusze, sklep NETTO, ul. 
1-go Maja w Białogardzie, 
producent wody w syfonach 
CABANA z Białogardu, TAR-
TAK MISZCZAK z Rogowa, 
tartak DREW MAT II z Ro-
gowa, państwo Magdalena 
i Daniel Hamulak z Rogowa 
i Sołtys Rogowa pan Zenon 
Chódzyński. Dziękujemy za 
fajną atmosferę i wspólnie 
spędzony czas. Więcej o Pro-
gramie Społecznik na lata 
2019-2021 pod linkami:

#Pomorze Zachodnie
#ProgramSpołecznik
#społecznik
#KARR.

NOWY WóZ dLA OSP ROGOWO
29 sierpnia br. podpisana 

została umowa w sprawie 
przekazania środków finan-
sowych z budżetu Gminy  
Białogard  na pokrycie czę-
ści kosztów zakupu  nowe-
go wozu strażackiego.

Umowę podpisali: Wójt  

Gminy Białogard  Jacek 
Smoliński  oraz Prezes OSP 
w Rogowie  Przemysław  
Zawadzki. Na podstawie 
umowy OSP w  Rogowie  
otrzyma dotację celową 
w wysokości 215.000 zł na 
zakup fabrycznie nowego 

średniego samochodu  ra-
towniczo - gaśniczego. 

Również Rada Powiatu 
Białogardzkiego podję-
ła uchwałę o przekazaniu 
15 000 zł jako dotacji celo-
wej przeznaczonej na  za-
kup  ww wozu strażackiego.
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WYGRANY mECZ ZESPOŁu  
RAdEW BIAŁOGóRZYNO

15 września br. w Po-
błociu Wielkim odbył się 
mecz piłkarski pomiędzy 
drużynami Płomień Pobło-
cie Wielkie i Radew Biało-
górzyno. 2 zwycięskie gole 
dla Białogórzyna strzelili 
Mariusz Szczepański i Nor-
bert Dondera. Tym samym  
zespół z Białogórzyna, w 
niebieskich strojach, poko-
nał rywali wynikiem 0:2. 

RAdEW BIAŁOGóRZYNO 4:4 KP LZS SOKóŁ LuLEWICE

Derby za Nami! Radew 
Białogórzyno 4:4 KP LZS So-
kół Lulewice.

Mecz odbył się 25 sierp-
nia br.   na boisku w Biało-
górzynie. 

Mecze derbowe, to za-
wsze dodatkowe emocje, 
smaczki i utarczki w rela-
cjach pomiędzy drużyna- 
mi dodawały kolorytu. Spo-
tkanie lepiej rozpoczęła 
Radew, która po zdobyciu 
bramki w pierwszych mi-
nutach meczu utrzymała 
pozytywny wynik, aż do 
przerwy (2:1). Po 15 minu-
tach wytchnienia do głosu 
doszliśmy My! 

Raz po raz atakowali-
śmy bramkę rywali, dopro-

wadzając do wyniku 4:2!  
Wydawało się, że kontro- 
lowaliśmy sytuację, jed-
nak... Błyskotliwa akcja 
napastnika rywali przyczy-
niła się do tego, że Radew 
zdołała doprowadzić do re-
misu.

Jedno jest pewne. Poka-
zaliśmy, że w Gminie Bia-
łogard istnieją dwie rów-
norzędne drużyny - jeżeli 
jeszcze ktoś miał co do tego 
wątpliwości, z przyjemno-
ścią uświadamiamy!

RazemLecimyWysoko

Z piłkarskimi  
pozdrowieniami,
Radosław Gruca,  

Sokół Lulewice

TOWARZYSKI mECZ dWóCH POKOLEŃ
Dnia 24 sierpnia br. na 

boisku sportowym w Ko-
ściernicy, odbył się towa-
rzyski mecz piłki nożnej 
pomiędzy byłymi zawodni-
kami  LZS TĘCZA KOŚCIER-
NICA. Było to koleżeńskie 
spotkanie dwóch pokoleń 
po wielu latach... 

Licznie przybyli zaprosze-
ni goście związani niegdyś z 
lokalną piłką nożną. 

Przed meczem, w części 
oficjalnej podziękowano 
wszystkim sponsorom oraz  
tym, którzy wnieśli ogrom-
ny wkład czasu i społecznej 
pracy na rzecz przygotowa-

nia tego jakże sentymen-
talnego spotkania. Przed-
stawiono również historię 
powstania LUDOWEGO ZE-
SPOŁU SPORTOWEGO W 
KOŚCIERNICY i dalsze jego 
losy w kolejnych latach 
działalności. 

Wręczono pamiątkowe 
dyplomy i statuetki dla by-
łych, zasłużonych zawod-
ników i działaczy lokalnej 
piłki nożnej. Po oficjalnej 
części rozpoczęła się rywa-
lizacja na boisku. 

Mecz pomiędzy zawod-
nikami był bardzo zacięty, 
ale rozgrywany w przyja-

cielskiej atmosferze. Za-
wodników  dopingowała 
licznie zgromadzona grupa 
kibiców, miłośników piłki 
nożnej oraz członkowie ich 
rodzin. Spotkanie zakoń-
czyło się remisem 3:3. Na-
leżało jednak wyłonić zwy-
cięzcę i to właśnie konkurs 
rzutów karnych, wskazał 
na zawodników młodszych 
rocznikiem. Zwieńczeniem 
wysiłków obu drużyn było 
wręczenie pucharów dla 
najlepszych zawodników, 
po czym nastąpił czas 
wspomnień i wspólne bie-
siadowanie.

I mIĘdZYSOŁECKI TuRNIEj PIŁKI NOżNEj
4 sierpnia br. w Nosówku 

odbył się I Międzysołecki 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Sołtysa Nosówka. W Turnie-
ju wzięło udział 7 drużyn 
złożonych z dzieci w wieku 
9-13 lat. Drużyny na czele z 
trenerami: Karlinko – Piotr 
Świętlicki, Białogórzyno – 
Damian Głowacki i Marek 
Górzyński, Dargikowo – Be-
ata Cholewa, Sianów – Piotr 
Starzecki, Kościernica – Ra-
dosław Kłys, Łęczno – Karo-

lina Dudkiewicz, Nosówko 
– Konrad Dondera. W me-
czach sędziował Bronisław 
Golatowski. 

Ależ to były emocje!!! Była 
radość i łzy…Ostatecznie Pu-
char trafił w  ręce drużyny 
z Białogórzyna. Gratulacje!!! 
Na zakończenie Turnie-
ju uczestnicy zasiedli przy 
ognisku, gdzie odbyło się 
wspólnie biesiadowanie.

Za rok Puchar może być 
Twój! Do zobaczenia.

GmINNY TuRNIEj PIŁKI SIATKOWEj
W sobotę 6 lipca b.r.  

w Sińcach odbył się VI 
Gminny Turniej Piłki Siat-
kowej. Do zawodów przys- 
tąpiły cztery drużyny: So-
łectwo Buczek, Sołectwo 
Rychówko, ELITA Biało- 
gard, oraz reprezentanci 
Gminy Tychowo - Sołectwo 

Wicewo. 
Ze względu na nieko- 

rzystną pogodę część roz-
grywek odbyła się na sali 
gimnastycznej w Stanomi-
nie. Reprezentantów Sołec-
twa Rychówko wspomógł 
Wójt gminy -Jacek Smoliń-
ski. 

Po zaciętej rywalizacji 
zwycięzcą zostało Sołectwo 
Buczek, klasyfikacja przed-
stawiała się następująco:
I miejsce -  Sołectwo Buczek 
II miejsce - Sołectwo Wicewo 
III miejsce -  ELITA Białogard 
IV miejsce - Sołectwo Ry-
chówko

Współorganizator i zara-
zem sędzia główny - Piotr 
Kozicki dziękuje zawod-
nikom oraz kibicom za 
uczestnictwo w turnieju 
oraz wszystkim, którzy  
mieli udział w przygoto- 
waniu imprezy. 

Podziękowania dla spon-

sorów Banku Spółdzielcze-
go w Białogardzie, Salonu 
Orange w Białogardzie  
oraz dla Dyrektora SP w 
Stanominie za udostępnie-
nie sali.

Zapraszamy na kolejny 
turniej w przyszłym roku.

Piotr Kozicki

mAmY mISTRZA

Dnia 24 września br. na 
stadionie miejskim „ISKRA” 
w Białogardzie odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu w 
Szkolnej Lidze Lekkoatle-
tycznej, w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej roczni-
ków 2006-2007. 

Uczeń Szkoły Podstawo-
wej w Rogowie - Hubert 
Cach wystartował w biegu 
na 600 m i zajął I miejsce. 

SERDECZNIE GRATULUJE-

MY SUKCESU!
Nauczyciel wychowania 
fizycznego Jolanta Borys

mECZ POmIĘdZY LZS SOKóŁ  
LuLEWICE A FALA- HEN GąSKI 2:2*

Pierwszy oficjalny mecz 
sezonu za Nami! 

Red Line Arena, w nie-
dzielne popołudnie, a do-
kładnie o godzinie 16:00 18 
sierpnia br. była świadkiem 
wyrównanego spotkania. 
Niestety ulegliśmy drużynie 
z Gąski w rzutach karnych. 

Liczne sytuacje bramko-
we nie stanowią wartości 
dodanej, gdy się ich nie 

wykorzystuje. Liczymy na 
to, że za tydzień poprawi- 
my skuteczność i przywie-
ziemy 3 punkty z Białogó-
rzyna. 

Dziękujemy naszym kibi-
com za doping! razem leci-
my wysoko.

Z piłkarskim 
pozdrowieniem, 

Radosław Gruca,  
Sokół Lulewice 

mECZ RAdEW BIAŁOGóRZYNO- 
-GROT GORAWINO 2-1

W wygranym meczu Ra-
dew Białogórzyno - Grot 
Gorawino 2:1 (zespół  
z Białogórzyna w czer-

wonych strojach) bramki  
strzelili Dondera Norbert  
i Marek Górzyński. 

Brawo!!!

GRYF dOBROWO 3:2 SOKóŁ LuLEWICE
Mecz odbył się 22 września 

br. na płycie boiska w Do-
browie. Ostatni mecz, ostat- 
nia akcja. Nie mamy dobrych 
wiadomości, przegraliśmy. 
Przegraliśmy po bramce w 
ostatniej akcji meczu.

Pełni wiary w to, że stać 
nas na wiele - walczymy, 

staramy się, ale coś spra-
wia, że nie potrafimy prze-
chylić szali na swoją ko-
rzyść. Szukamy recepty na 
przełamanie, na to, żeby 
po 90 minutach mieć o jed-
ną bramkę od przeciwnika 
więcej, a nie mniej.

Czekamy na lepszy wiatr, 

na jeden podmuch, który 
poderwie sokole skrzydła.

Hej Sokoły – bramko-
strzelne. 

Razem Lecimy Wysoko
Z piłkarskim  

pozdrowieniem, 
Radosław Gruca, Sokół 

Lulewice 
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