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Szanowni Państwo,
zapewne wszyscy możemy stwierdzić, że przyszło nam żyć w niezwykłym czasie. Czy trudnym, czy ciekawym? Musimy to ocenić indywidualnie.  

Na pewno jest to czas niezwykły, który wpisze się w karty historii każdego z nas. Może warto utrwalić zdarzenia ostatnich kilku miesięcy na kartach historii  
własnej rodziny, opisując je chociażby na zdjęciach wykonanych własnoręcznie?  Mogłaby powstać ciekawa kolekcja dokumentów z czasów pandemii.   

Być może ten numer kwartalnika „Wieści z gminy Białogard”  okaże się  wydaniem z historyczną datą i wyjątkowymi informacjami  
dokumentującymi zjawisko epidemii w życiu społecznym naszej małej ojczyzny?

Pamiętajmy jednak, że  chociaż zdecydowana większość działań Gminy  dotyczy obecnie problemów wiążących się z walką z wirusem COVID-19,  
to funkcjonowanie społeczności lokalnej wymaga także prozaicznych, codziennych działań, chociażby realizacji drobnych inwestycji, przyjmowania  

deklaracji śmieciowych, wydawania zaświadczeń czy dowodów osobistych. I tak powoli, z wielką ostrożnością, z każdym dniem, wypatrujemy z nadzieją  
„zdrowego jutra”. Dlatego zdrowia, zdrowia, no i koniecznie…… zdrowia, życzymy wszystkim  mieszkańcom  naszej małej społeczności.

Redakcja (A.K.) 

informacja 
Wójta      
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30 LAT sAmOrzĄdnOŚCi
Rok 2020 to jubileuszowy rok polskiej samorządności. To właśnie w tym roku 
obchodzimy 30-lecie uchwalenia ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym, a także 30. rocznicę pierwszych wyborów samorządowych, które od-
były się 27 maja 1990 roku. 

Tegoroczna okrągła rocznica 
zbiegła się z niezwykłym czasem, 
który wpisze się w  karty historii 
każdego z  nas. I  choć 30-lecie 
to doskonała okazja do tego, by 
wspólnie świętować polską sa-
morządność, walka z koronawiru-
sem przyćmiła każdy inny temat 
również ten.

Obchody rocznicy zaplanowano 
w wielu polskich miastach i gmi-

nach, jednak obecna rzeczywi-
stość każe nam przeorganizować 
nasze plany, by zminimalizować 
ryzyko zakażenia.

Może warto poznać historię 
rozwoju polskiej samorządności 
i dowiedzieć się, jak ważna jest 
rola  samorządu w naszym życiu, 
jego charakter i specyfika. Zachę-
cam do tego. A może to pozwoli 
spojrzeć łaskawszym okiem na 

tych, którzy zdecydowali się pod-
jąć trud działania na rzecz lokal-
nej społeczności?

Wszystkim samorządowcom 
życzymy wytrwałości i  gorliwo-
ści w  działaniu. Niech kolejne 
lata będą wypełnione sukcesami, 
a  społeczna akceptacja stanowi 
źródło satysfakcji i motywacji do 
dalszej pracy. 

(AK)

decyzja w sprawie  
funkcjonowania  
oddziałów przedszkolnych  
na terenie  
Gminy Białogard

   str. 2
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deCyzjA W sprAWie funkCjOnOWAniA OddziAłóW  
przedszkOLnyCh nA Terenie Gminy BiAłOGArd

Po konsultacji z Dyrekto-
rami szkół z  terenu Gminy 
Białogard podjęta została 
decyzja o  nie wznawianiu  
z  dniem 6 maja 2020 r. 
zajęć w  oddziałach przed-
szkolnych naszych szkół.

Dyrektorzy zwracają uwa-
gę, że wytyczne dotyczące 
zachowania bezpiecznych 
i  higienicznych warunków 
funkcjonowania przedszko-
li, są bardzo restrykcyjne, 
wskazują, iż nie jest jesz-
cze bezpiecznie pod wzglę-
dem epidemicznym i wciąż 

mogą wystąpić zdarzenia, 
w których zdrowie i bezpie-
czeństwo dzieci oraz pra-
cowników szkół może być 
zagrożone.

Należy podkreślić, że to 
na dyrektorze placówki spo-
czywa obowiązek zapew-
nienia bezpiecznych i  hi-
gienicznych warunków do 
pracy i nauki. W obecnej sy-
tuacji jest to warunek ciężki 
do spełnienia. Po konsulta-
cjach wydana została zgoda 
na zawieszenie zajęć do 24 
maja 2020 r., oznacza to, 

że oddziały przedszkolne 
nie zostaną otwarte wcze-
śniej niż 25 maja 2020 r. 
Ostateczny termin będzie 
uzależniony od pełnego za-
pewnienia bezpieczeństwa 
dzieci i pracowników.

Informacje o  tym, że 
żłobki i  przedszkola mogą 
być otwarte od 6 maja, po-
dane zostały 29 kwietnia, 
czyli tuż przed długim ma-
jowym weekendem, dając 
samorządom oraz innym 
organom prowadzącym 
placówki zaledwie 3 dni na 

przygotowanie. Dodatko-
wo, wymogi sanitarne, któ-
re miałyby spełnić placówki 
dla najmłodszych dzieci,  
są sformułowane zbyt ogól-
nie. W  związku z  powyż-
szym Wójt Gminy Biało-
gard nie podejmie decyzji 
o otwarciu placówek, jeżeli 
będzie istniało ryzyko, za-
grożenia bezpieczeństwu 
lub zdrowia dzieci i  ich 
opiekunów.

 Wójt Gminy Białogard 
Jacek Smoliński

uWAGA  
sprzedAWCy  

nApOjóW ALkOhOLOWyCh!
Wójt Gminy Białogard 

przypomina, iż obowiązek 
uiszczenia II raty z  tytułu 
opłaty za korzystanie z  ze-
zwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych upływa 
z dniem 31 maja 2020 r. (li-
czy się data wpływu na konto 
urzędu). Poniżej podajemy 
Państwu nr konta, na który 
należy uiścić opłaty zgodne  
z  posiadanymi przez Pań-
stwa zezwoleniami:
NR: 35 8562 0007 0000 
0677 2000 0030

W  tytule opłaty należy 
wskazać:
1) II rata - Nr zezwolenia 
wydanego na alkohol do 
4,5%;
2) II rata - Nr zezwolenia 
wydanego na alkohol od 
4,5% do 18%;
3) II rata - Nr zezwolenia 
wydanego na alkohol po-
wyżej 18%.
Proszę o  zachowanie po-
twierdzenia dokonanej 
opłaty. 

(J.Cz.) 

infOrmACjA WójTA Gminy 
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Białogard!
To już trzeci miesiąc, od 

kiedy znaleźliśmy się w sy-
tuacji wyjątkowej. Epidemia 
koronawirusa na pewno ma 
i będzie miała bezpośredni 
wpływ na życie naszej lo-
kalnej społeczności. 

Od 11 marca br. Prezes 
Rady Ministrów wprowa-
dził specjalne obostrzenia  
związane z  zapobieganiem 
szybkiemu rozprzestrzenia-
niu się koronawirusa w Pol-
sce.

Z  dniem 12 marca od-
wołane zostały zajęcia dy-
daktyczne  we wszystkich 
szkołach. W  tym dniu i  na-
stępnym, tj. 13 marca zor-
ganizowane zostały jedynie 
zajęcia opiekuńcze, wyłącz-
nie dla tych dzieci, których 
rodzice bądź opiekunowie 
nie byli w  stanie zapewnić 
opieki.  Ale już od 16 marca 
i  początkowo do 25 marca, 
wszystkie placówki zostały 
zamknięte, a  to znaczy, że 
nie odbywały się w nich żad-
ne zajęcia, ani dydaktyczne, 
ani opiekuńcze. Zawieszo-
na również została działal-
ność świetlic wiejskich oraz 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej  wraz z  jej filiami, a za-
planowane tam zajęcia i wy-
darzenia zostały odwołane. 
Zaprzestane zostały również 
kursy autobusów dowożą-
cych uczniów do szkół.

Zamknięcie szkół to rów-
nież wyjątkowa sytuacja, 
która zmusiła zarówno 
nauczycieli jak i  uczniów 
do samodzielnej pracy 
w domu. Nauczyciele zobo-
wiązani zostali do objęcia 
opieką uczniów, przekazy-

wania materiałów do na-
uki zdalnej i  pozostawania 
do dyspozycji dyrektorów 
szkół. Rodzice i  opieku-
nowie dzieci w  wieku do  
8 lat, nabyli prawo do zasił-
ku opiekuńczego do 14 dni.

Aby zapewnić wszystkim 
uczniom możliwość kon-
taktu ze swoimi nauczy-
cielami, dyrektorzy szkół 
przeprowadzili rozpoznanie 
w  zakresie posiadanego   
dostępu do internetu oraz 
sprzętu – komputera, lap-
topa itp.

ZMiGDP wyraził zgodę 
na wykorzystanie laptopów 
z projektu „Polska cyfrowa” 
będących w posiadaniu jed-
nostek podległych gminie 
(biblioteki, świetlice) do 
nauki zdalnej wykonywa-
nej przez uczniów. Ponad-
to Gmina złożyła wniosek 
o sfinansowanie ze środków 
Ministerstwa Cyfryzacji, 23 
laptopów z  przeznaczenie 
do nauki zdalnej.

Ograniczony został bez-
pośredni kontakt interesan-
tów w  Urzędzie Gminy. 18 
marca br. zmianie uległa 
organizacja pracy Urzędu 
poprzez zalecenie załatwia-
nia wszystkich spraw drogą 
elektroniczną, za pośrednic-
twem ePUAP-u oraz poczty 
mailowej. Osobista obsługa 
interesantów ograniczona 
została wyłącznie do spraw 
w  zakresie ewidencji lud-
ności, dowodów osobistych 
i  pochówku zmarłych, po 
wcześniejszym, telefonicz-
nym lub mailowym umó-
wieniu się z  pracownikiem 
merytorycznym. Wszelkie 

płatności mogą być do-
konywane przelewem na 
rachunek bankowy Gminy. 
Pracownicy Urzędu wy-
posażeni zostali w  ma-
seczki ochronne, rękawice 
oraz płyny dezynfekujące. 
Wprowadzono zakaz zgro-
madzeń oraz spotkań na 
terenie Urzędu powyżej 5 
osób. Przy drzwiach wej-
ściowych do budynku za-
instalowano dozowniki  
z płynem dezynfekujący.

Od 11 marca funkcjonuje 
zespół ds. przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się wi-
rusa COVID-19 na terenie 
naszej gminy. A od 12 mar-
ca, na polecenie Wojewody 
Zachodniopomorskiego, 
uruchomiony została\ Stały 
Dyżur Wójta, który współ-
pracuje ze Starostą Powia-
tu Białogardzkiego oraz 
burmistrzami ościennych 
gmin z naszego powiatu. 

Uruchomiona została 
pomoc dla lokalnej spo-
łeczności gminy Białogard 
objętych kwarantanną 
nie mających możliwości 
otrzymania pomocy w inny 

sposób oraz uruchomiona 
została pomoc osobom ze 
względu na wiek lub zdro-
wie. Odpowiedzialnymi za 
realizację działań w  zakre-
sie tej pomocy jest Ośrodek 
Pomocy Społecznej w  Bia-
łogardzie oraz pracownik 
merytoryczny zarzadzania 
kryzysowego Urzędu Gmi-
ny. Pomoc, o  której mowa 
pochodzi ze środków rezer-
wy celowej budżetu Gminy 
Białogard na realizację za-
dań własnych Gminy z  za-
kresu zarządzania kryzyso-
wego. 

Ważna jest współpraca 
i wsparcie ze strony miesz-
kańców. Musimy przeor-
ganizować nasze prywat-
ne i  zawodowe życie, by 
wspólnie minimalizować 
ryzyko zarażenia.

W  pomoc osobom po-
trzebującym oraz obję-
tym kwarantanną za-
angażowali się druhny  
i  druhowie Ochotniczych 
Straży Pożarnych z  terenu 
naszej gminy. Również Pa-
nie bibliotekarki, świetlico-
we, sołtysi i radni, a nawet 

niektórzy mieszkańcy wy-
kazali się gotowością do 
pomagania, za co im ser-
decznie dziękuję.

Z  dniem 18 marca za-
mknięte zostały obiekty 
sportowe, boiska, place za-
baw, siłownie zewnętrzne 
dlatego ważna jest kontro-
la pozostającej w  domach 
młodzieży. I  chociaż Policja 
regularnie patroluje teren 
gminy, jednak najbardziej 
skuteczny jest w  tym przy-
padku monitoring rodziciel-
ski.

W obliczu zagrożenia ko-
ronawirusem bardzo ważne 
jest wsparcie i współpraca, 
która buduje międzyludzką 
solidarność.

Wprowadzone decy-
zje rządowe obowiązują 
wszystkich obywateli RP. 
To sytuacja wyjątkowa, wy-
magająca współdziałania 
nas wszystkich. 

Bardzo ważna jest po-
moc sąsiedzka i  informa-
cja o  osobach tej pomocy  
oczekujących.

Z  dniem 9 kwietnia po-
znaliśmy kolejne rządowe 

wytyczne w  walce z  epide-
mią i  obowiązek zakrywa-
nia ust oraz nosa w  prze-
strzeni publicznej. Jeszcze 
przed tym nakazem, Bank 
Spółdzielczy w  Białogardzie 
przekazał do rozprowadze-
nia między mieszkańców na-
szej gminy pierwszych 1000 
maseczek. W  ślad za tym 
na zlecenie Gminy, uszytych 
zostało i  przekazanych ko-
lejnych 3 tys. maseczek. Na-
leży podziękować zarówno 
Stowarzyszeniu Inicjatyw 
Społeczno-Gospodarczych 
z Białogardu jak i właścicie-
lom sklepu „Ekierka” z Biało-
gardu za wsparcie rzeczowe. 

Na liście zakupów środ-
ków ochronnych, poza 
maseczkami znalazły się 
również kombinezony 
ochronne, rękawiczki oraz 
środki dezynfekcyjne. Każ-
da inicjatywa społeczna 
jest budująca. Należy pod-
kreślić, że nadal szyte są 
maseczki  z myślą o miesz-
kańcach naszej gminy.

Warto dodać, że dyrek-
torzy naszych szkół, przy 
współpracy z organem pro-
wadzącym, sprawnie prze-
prowadzili akcję tymcza-
sowego zamknięcia szkół 
i oddziałów przedszkolnych 

Obecna sytuacja zmusiła 
nas do zmiany swoich prio-
rytetów. Jaki będzie jej dal-
szy ciąg – tego nie wiemy, 
jednak proszę wszystkich  
o  rozwagę i  zachowanie 
rozsądku. Nie panikujmy 
ale tez nie wystawiajmy się 
niepotrzebnie na ryzyko. 
Wspierajmy się nawzajem.

Jacek Smoliński
Wójt Gminy Białogard
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funkCjOnOWAnie GminneGO OŚrOdkA 
pOmOCy spOłeCznej W BiAłOGArdzie
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej na bieżąco przyj-
muje wnioski na dożywianie 
i inne rodzaje pomocy w for-
mie mailowej oraz telefo-
nicznej. Również na bieżąco 

realizowane są usługi opie-
kuńcze w  miejscu zamiesz-
kania beneficjenta. W dniach 
27-30 kwietnia br. rozdyspo-
nowano żywność w  ramach 
realizacji Programu Opera-

cyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020. W  ramach tego 
programu, Gmina pozyskała 
dodatkowe artykuły żywno-
ściowe dla osób przebywa-
jących w kwarantannie. (AN)

pOmOC dLA LOkALnej spOłeCznOŚCi 
Gminy BiAłOGArd

Pomoc dla lokalnej spo-
łeczności gminy Białogard 
udzielana jest poprzez:
•	udostępnianie miejsca w ce- 

lu odbycia kwarantanny; 
•	zapewnienie posiłków, 

żywności, leków lub środ-
ków czystości dla osób nie 
dysponujących środkami 
finansowymi na zaspoko-
jenie w/w potrzeb; 

•	dostawie posiłków, żyw-
ności, leków lub środków 
czystości zakupionych ze 
środków własnych osób 
potrzebujących pomocy; 

•	nieodpłatnym udostęp-
nieniu środków ochrony 
osobistej, w  szczególności 
maseczek ochronnych i rę-
kawic ochronnych. 
Pomoc ta udzielana jest 

dla mieszkańców Gminy ob-
jętych kwarantanną nie ma-

jących możliwości otrzyma-
nia pomocy w  inny sposób 
oraz  mieszkańców  innych 
niż wymienieni wyżej, któ-
rzy ze względu na swój wiek 
lub stan zdrowia wymagają 
pomocy. Uzyskanie takiej 
pomocy wymaga zgłoszenia 
do Urzędu Gminy w  formie 
telefonicznej lub w  formie 
elektronicznej. Zgłoszenie to 
następuje na wniosek osoby 
zainteresowanej lub jej opie-
kuna prawnego. Realizacja 
zaś - do końca kolejnego 
dnia roboczego następują-
cego po dniu złożeniu wnio-
sku. Odpowiedzialnym za 
realizację działań mających 
na celu zapobieganie, prze-
ciwdziałanie i   zwalczanie 
COVID-19 na terenie gminy 
Białogard jest Ośrodek Po-
mocy Społecznej Gminy Bia-

łogard (GOPS) wraz z  pra-
cownikiem merytorycznym 
zarządzania kryzysowego 
Urzędu Gminy Białogard.

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Białogardzie 
w  ramach realizacji zadań 
statutowych oraz działając 
w  czasie kryzysu wspiera 
osoby potrzebujące pomo-
cy w  tym również poddane 
kwarantannie. Każda osoba 
jak i rodzina zgłaszająca pro-
blem, nie zostaje pozosta-
wiona sama sobie. Działania 
pracowników Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
poprzez przeprowadzenie 
wywiadów prowadzą do 
zabezpieczenia takich osób 
w  świadczenia pieniężne, 
bądź w produkty żywnościo-
we w zależności od zgłasza-
nych potrzeb. (AK)    

zAGrOŻenie suszĄ
Bardzo realne jest zagro-

żenie suszą również na te-
renie naszej gminy. Dlatego 
tak ważne jest oszczędne 
gospodarowanie wodą. Pa-
dający w  ostatnich dniach 
deszcz jest okazją do za-
trzymania deszczówki i wy-

korzystania jej chociażby 
do podlewania ogródków 
działkowych i  trawników. 
Wprawdzie wody jest wię-
cej w wierzchniej warstwie 
gleby, jednak głębiej jest 
ona wciąż przesuszona. 
Bezśnieżna zima i  bezdesz-

czowa wiosna spowodo-
wały tak niski poziom wód 
gruntowych, jakiego nie 
było od kilkunastu lat.

Dlatego apelujemy do 
Państwa o roztropne korzy-
stanie z wody bezpośrednio 
z sieci wodociągowej. (AK) 

WAŻne TeLefOny
Szanowni Państwo! Bądź-

my odpowiedzialni! Z uwa-
gi na trwający wzmożony 
okres zachorowań na gry-

pę oraz pojawienie się na 
terytorium Polski korona-
wirusa, w trosce o zdrowie 
wszystkich mieszkańców, 

zwracamy się z  prośbą 
o ograniczenie wizyt w na-
szym Urzędzie i  skorzysta-
nie z innej formy kontaktu.

Dane kontaktowe pracowników Urzędu Gminy Białogard

Obsługa interesantów 
prowadzona jest w  mini-
malnym zakresie, po wcze-
śniejszym umówieniu tele-
fonicznym lub mailowym  
z  merytorycznym pracow-
nikiem.

Sekretariat  tel: 94 312 44 
01, mail: sekretariat@gmi-
na-bialogard.pl lub ePUAP: 
/gmina-bialogard/skrytka

Obsługa spraw zwią-
zanych z  prowadzeniem  
Działalności Gospodarczej  
odbywa się wyłącznie dro-
gą telefoniczną pod nr tel.: 

94 312 04 54.
Sprawy meldunkowe oraz 

związane z dowodami oso-
bistymi należy załatwiać 
drogą elektroniczną bądź 
po wcześniejszym umówie-
niu się z pracownikiem me-
rytorycznym pod nr tel. 94 
312 44 02 oraz 94 312 04 
63. Kasa Urzędu Gminy jest 
Nieczynna.

Wszelkie należności 
Gminy, w  tym z  tytułu 
podatków i  opłat, można 
regulować  przelewem na 
rachunek: Bank Spółdziel-

czy O/ Białogard  35 8562 
0007 0000 0677 2000 
0030  

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej: sekretariat tel. 
94 312 78 28.

Aktualne, uzupełniane na 
bieżąco, przydatne informa-
cje dla mieszkańców Gminy 
Białogard w związku z roz-
przestrzenianiem się koro-
nawirusa można znaleźć na 
stronie: https://www.gmi-
na-bialogard.pl/index.php/
bezpieczenstwoizdrowie

(AK).

Urząd Gminy:
Sekretariat tel. 94 312 44 01
Sekretarz Gminy tel. 94 312 06 94
Skarbnik Gminy tel. 94 312 04 53
Budownictwo, inwestycje, zamówienia publiczne tel. 94 312 11 62
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,  
działalność gospodarcza tel. 94 311 02 06

Drogi, cmentarze, transport, wycinka drzew, tel. 94 312 79 71
Rolnictwo, ochrona środowiska, lokale mieszkalne tel. 94 311 02 05
Gospodarka odpadami komunalnymi tel. 94 311 01 93

Podatki
tel. 94 311 01 97
tel. 94 311 02 36

Dowody osobiste, kadry tel. 94 312 04 63
Ewidencja ludności tel. 94 312 44 02
Finanse, księgowość tel. 94 311 01 99
Obrona cywilna, sprawy wojskowe, zarządzanie kryzysowe tel. 94 312 04 64
Obsługa Rady Gminy, Oświata, Kultura, Kultura fizyczna tel. 94 312 04 54
Planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami tel. 94 312 44 03
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tel. 94 311 01 95
Pracownicy socjalni tel. 94 312 11 61
Dodatki mieszkaniowe tel. 94 312 78 28
Świadczenia rodzinne tel. 94 311 25 36

infOrmACjA pOWiATOWeGO  
LekArzA WeTerynArii W BiAłOGArdzie

W  związku z  ustaleniami 
z narady z Zachodniopomor-
skim Wojewódzkim Leka-
rzem Weterynarii w  Szcze-
cinie należy podkreślić, iż 
z  uwagi na ograniczenia 
związane z  epidemią CO-
VID-19 szczepienia ochronne 
przeciwko wściekliźnie mogą 
być realizowane wyłącznie  
w  zakładach leczniczych dla 
zwierząt oraz na podstawie 
zgłoszenia posiadacza zwie-
rzęcia zakład leczniczy dla 
zwierząt może świadczyć 

usługi weterynaryjne poza 
swoją siedzibą. Obowiąz-
kiem posiadacza zwierzęcia 
jest doprowadzenie zwierzę-
cia do zakładu leczniczego 
dla zwierząt celem poddania 
go szczepieniu ochronnemu. 
Tym samym masowe, okre-
sowe szczepienia psów i ko-
tów poza siedzibą zakładu 
leczniczego dla zwierząt nie 
powinny być prowadzone, 
ponieważ działanie takie 
może nieść ryzyko rozwle-
czenia choroby zakaźnej ko-

ronowirozy wśród ludzi. 
Należy również przypo-

mnieć, że posiadacze psów 
są obowiązani zaszczepić psy 
przeciwko wściekliźnie w ter- 
minie 30 dni od dnia ukoń-
czenia przez psa 3. miesią-
ca życia, a  następnie nie 
rzadziej niż co 12 miesięcy  
od dnia ostatniego szczepie-
nia. 

Marek St. Kubica  
Powiatowy Lekarz  

Weterynarii w Białogardzie  
bialogard.piw@wetgiw.gov.pl  

tel.+48 789 328 569

mailto:sekretariat@gmina-bialogard.pl
mailto:sekretariat@gmina-bialogard.pl
https://www.gmina-bialogard.pl/index.php/bezpieczenstwoizdrowie
https://www.gmina-bialogard.pl/index.php/bezpieczenstwoizdrowie
https://www.gmina-bialogard.pl/index.php/bezpieczenstwoizdrowie
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z myŚLĄ nie TyLkO  
O rOWerzysTACh…..

„Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Białogard” to 
sztandarowy projekt realizowany przez gminę Białogard. Umo-
wę o dofinansowanie podpisano w dniu 14 sierpnia 2019 roku, 
jednakże natrafiono na problemy z wyłonieniem wykonawcy. Ak-
tualnie Gmina Wyłoniła inspektora nadzoru i  trwają prace nad 
trzecim przetargiem. 

Wierzymy, że tym razem 
oferowane przez Wyko-
nawców ceny zmieszczą 
się w  limicie środków ja-
kie Gmina przeznaczyła na 
ten cel. Kwota całkowita 
zadania to 4.165.000,00 
z  czego dofinansowa-
nie to aż 3.310.000,00 
(79,4717887155 %). Środki 
pochodzą z  Regionalnego  
Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodnio-
pomorskiego 2014-2020.

Realizacja inwestycji ma 
na celu komunikacyjne 
zintegrowanie Koszalińsko
-Kołobrzesko-Białogardz-
kiego Obszaru Funkcjonal-
nego poprzez stworzenie 

odpowiedniej sieci dróg 
dla rowerów w  Gminie 
Białogard i  połączeniu ich 
z  systemem dróg rowe-
rowych miasta Białogard 
oraz pośrednio z  miastem 
Koszalin. Realizacja przed-
miotowej inwestycji umoż-
liwi stworzenie rozległej 
sieci dróg dla rowerów, co 
doprowadzi do powstania 
alternatywnej formy trans-
portu. Planowana droga 
dla rowerów będzie połą-
czona z  siecią dróg na te-
renie miasta Białogard.

Inwestycja polegać bę-
dzie na budowie drogi dla 
rowerów o  nawierzchni 
bitumicznej o długości ok. 

8,34 km. Wykonana zosta-
nie na nasypie kolejowym. 
Połączy miejscowości ta-
kie jak: Białogard, Łęczno, 
Kamosowa i  Nasutowo. 
Ta część inwestycji bę-
dzie stanowiła tzw. Etap I. 
Etap II poprowadzi nas  od 
Nasutowa w  stronę Pod-
wilcza.  Droga rozpocznie 
się od granic administra-
cyjnych miasta Białogard 
i będzie się łączyć z system 
dróg dla rowerów w  Bia-
łogardzie, które prowadzą 
m.in. do dworca PKP , stre-
fy przemysłowej, instytucji 
kultury, szkół i  zakładów 
pracy.

G. Wołujewicz

GrAnTy sOłeCkie szAnsĄ nA reALizACję pOmysłóW 

Sołectwo, to mała ojczy-
zna ludzi, którzy tam miesz-
kają. To od ich kreatywności, 
pomysłowości i  zaangażo-
wania zleży jak ich otoczenie 
będzie się rozwijać. Wycho-
dząc naprzeciw potrzebom 
Marszałek województwa 
zachodniopomorskiego po 
raz kolejny wyasygnował 
środki w  ramach funduszy 
województwa zachodniopo-
morskiego na konkurs pn. „ 
GRANTY SOŁECKIE”.

Środki te, zainteresowa-
ne aplikowaniem sołec-
twa mogły przeznaczyć na 
rozwój infrastruktury tu-
rystycznej, sportowej czy 
edukacyjnej, nowe miejsca 
spotkań, place zabaw dla 
dzieci, lub  zwiększenie bez-
pieczeństwa. 

Celem konkursu jest wy-
różnienie gminy, sołectwa, 
podejmującego wartościo-
we inicjatywy na rzecz lokal-
nej społeczności takie jak: 
podnoszenie jakości i  bez-
pieczeństwa życia mieszkań-
ców, wzmacnianie udziału 
społeczności w podejmowa-

niu decyzji lokalnych, a tak-
że realizacja przedsięwzięć 
o  charakterze kulturalnym, 
edukacyjnym, turystycznym 
i sportowym.

Konkurs, który trwał od  
14 lutego 2020 roku  do 
13 marca 2020 roku, był 
jego czwartą edycją. Łącz-
nie w  poprzednich trzech 
edycjach do Urzędu Mar-
szałkowskiego WZP wpły-
nęło ponad 1600 zgłoszeń. 
Wspartych zostało ponad 
400 inicjatyw na łączną kwo-
tę 4 mln zł. 

W roku 2019 w Gminie 
Białogard wsparcie otrzyma-
ły dwa sołectwa. W bieżą-
cym roku o środki aplikują:
1. Sołectwo Rychówko, pro-
jekt pt.: „Bezpieczna strefa 
rekreacji w Sińcach”.
2. Sołectwo Rzyszczewo, 
projekt pt.: „Razem damy 
radę, modernizacja budyn-
ku w Rzyszczewie”.
3. Sołectwo Moczyłki, pro-
jekt pt.: „Bądźmy razem 
wiata plenerowa z wyposa-
żeniem”.
4. Sołectwo Nawino, pro-

jekt pt.:„ Aktywizacja i  re-
kreacja”.
5. Sołectwo Góry, projekt 
pt.:„Bądźmy razem wiata 
plenerowa”

Otrzymane w  konkursie 
wsparcie finansowe, mak-
symalnie 10 tysięcy złotych, 
sołectwa będą mogły prze-
znaczyć, zgodnie ze specy-
fikacją złożonych wniosków 
m.in. na miejsca aktywności 
sportowej, place zabaw czy  
miejsca spotkań integracyj-
nych. 

W  całym województwie 
zachodniopomorskim prze-
widuje się, że wyłonionych 
zostanie 180 laureatów, 
a pula środków to 1,8 mln 
zł. 

Aktualnie oczekujemy na 
wyniki konkursu wierząc, 
że wszystkie nasze wnioski 
zostaną pozytywnie oce-
nione i  zakwalifikowane 
do dofinansowania. Sołec-
twom, które podjęły trud 
aplikowania dziękujemy za 
zaangażowanie i  życzymy 
sukcesu.

G.Wołujewicz

ŻeLimuChA i BuCzek nA fALi
Rok 2020 jest dla gminy Białogard, rokiem in-
westycji. W pierwszej kolejności skupiono się 
na budowie i modernizacji dróg gminnych. Ak-
tualnie realizowana jest inwestycja pn.:  „Prze-
budowa drogi gminnej nr 340011Z i  zjazdu 
z drogi powiatowej nr 1172Z na działkach nr 
223,226/3, 242 i 622 obręb Buczek  zadanie 
pt: ”Modernizacja drogi gminnej poprzez jej 
przebudowę w miejscowości Buczek na dział-
kach nr 223, 226/3, 242 i 622 obręb Buczek. 

Inwestycja planowana 
jest do oddania z  końcem 
sierpnia 2020 r. Projekt 
otrzymał 50 % dofinanso-
wanie ze środków Fundu-
szu Dróg Samorządowych 
w kwocie 559 000,00, dru-
gą połowę sfinansowała 
Gmina Białogard w ramach 
środków własnych. Długość 
drogi to 1,76 km. 

Drugą planowaną jesz-
cze do realizacji w  tym 
roku jest droga w miejsco-
wości Żelimucha w ramach 
projektu pn.: „Przebudo-
wa drogi gminnej, zjaz-
du z  drogi powiatowej nr 
1169Z oraz istniejącego 
przepustu, na działkach nr 
86/2, 86/5, 209, 273 obręb 

Żelimucha”. Inwestycja ta 
również będzie realizowa-
na w  ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. 

Planowany do przebudo-
wy odcinek drogi to 1,955 
km. Kwota łączna przezna-
czona na inwestycję wy-
nosi 1 187 000,00, z czego 
zgodnie z  decyzją otrzy-
maną w  dniu 17 kwietnia 
2020 roku, dofinasowa-
nie drogi wyniesie 50 %,  
co stanowi kwotę 
593.000,00.  

Zgodnie ze złożonym 
wnioskiem przewidziano 
termin oddania drogi do 
użytkowania na grudzień 
2020 roku. 

G.Wołujewicz
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WiOsnA…..
„Wiosna - cieplejszy wieje wiatr, wiosna - znów nam ubyło lat”

(A.Zieliński.M.Bobrowski)
Po zimowym letargu, 

zachęceni słońcem, cie-
płem i  odradzającą się do 
życia naturą, wychodzimy 
z  domu aby zaczerpnąć 
świeżego powietrza. Przy-
szła wiosna, czas wyjść  
z ukrycia, ale jeszcze ostroż-
nie, jeszcze z ograniczenia-
mi, małymi kroczkami.

Warto zajrzeć do ogródka, 
warto zajrzeć do doniczek, 
a na pewno zadbane rośliny 
odwdzięczą nam się swoimi 
kolorami, kwiatami  i owo-
cami. Ciągnie nas do lasu! 
Ale tu ostrożnie! Grozi po-
żarem! Warto więc wybrać 
się na spacer daleko od za-
budowań i szosy, tam gdzie 
świeże powietrze może nas 
powalić. No i powala ale nie 
powietrze tylko to co widzi-
my po drodze. O zgrozo jed-
no, drugie, trzecie ……. dzie-
siąte nielegalne wysypisko 
śmieci – odpadów karoserii 
samochodowych, siedzeń, 

pulpitów. 
Drodzy mieszkańcy gmi-

ny Białogard, to nasz wspól-
ny teren, to nasza wspólna 
okolica, o  którą powinni-
śmy wszyscy zadbać. Nie 
pozwólmy na zaśmieca-
nie tak pięknych terenów. 
Traktujmy naszą gminę jak 
małą ojczyznę. Jeśli bę-
dziemy świadkami takiego 

wandalizmu powiadomijmy 
służby porządkowe. Pamię-
tajmy, że  bez wskazania 
winowajcy, wspólnie ponie-
siemy koszty uprzątnięcia 
tych odpadów – z budżetu 
gminy. A kwoty nie są małe 
i można byłoby zainwesto-
wać je w pożyteczną spra-
wę. 

(AK) 

Viii edyCjA TrOpem WiLCzym  
– BieG pAmięCi ŻOłnierzy WykLęTyCh.

„Od 2013 roku Fundacja Wolność i Demokracja realizuje projekt 
Tropem Wilczym – bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W  setkach miast Polski 
tego samego dnia odby-
wają się okolicznościowe 
biegi dla uczczenia pamięci 
o  Żołnierzach Wyklętych.  
Ideą Biegu jest propago-
wanie wiedzy z zakresu hi-
storii najnowszej w sposób 
atrakcyjny dla osób w każ-
dym wieku oraz populary-
zacja biegania jako formy 
rodzinnego spędzania wol-
nego czasu. 

W  każdej edycji można 
pobiec trasą honorową, ob-
ligatoryjną dla wszystkich 
miast – 1963 m. To  dystans 
symbolizujący  rok śmier-
ci ostatniego Niezłomne-
go, który poległ w  walce 
czynnej – Józefa Franczaka 
pseud. Lalek, Laluś.” (cyt.
internet)

Mieszkańcy Gminy Bia-
łogard, już po raz drugi,  

oddali hołd Żołnierzom  
Wyklętym.  1 marca br. wo-
kół terenu malowniczo po-
łożonego jeziora Byszyno,  
dzięki uprzejmości właści-
cieli tego miejsca; dzieci, 
młodzież, rodzice, dziad-
kowie, wszyscy którzy za-
pragnęli spędzić ten dzień 
w  atmosferze historycz-
no-kulturalnego eventu,  
mogli przeżyć moc atrak- 
cji. 

Każdy uczestnik biegu 
otrzymał wyjątkowy pakiet 
startowy, który zawierał 
unikatowe koszulki z  Bo-
haterami edycji Biegu Tro-
pem Wilczym, wybranymi 
spośród Żołnierzy, którzy 
przeżyli represje i  pokazali 
swoją niezłomność. 

171 osób, mieszkań-
ców gminy Białogard, ale 
i  przybyłych z  innych te-

renów, zgłosiło chęć prze-
życia tego dnia w  sposób 
wyjątkowy i  to oni poka-
zali swoją przynależność  
i patriotyzm. 

Po wyczerpującym biegu 
na wszystkich obecnych 
czekała gorąca grochówka, 
kiełbaska, a nawet grzaniec. 
Tego dnia również słońce 
okazało się łaskawe i swymi 
promieniami otoczyło miej-
sce odbywającego się bie-
gu. Atrakcją była obecność 
przedstawicieli Związku Pił-
sudczyków oraz strażaków 
z OSP Rogowo i ratowników 
z WOPR. 

Wielkie podziękowania 
kierujemy do wszystkich 
uczestników biegu, przed-
stawicieli mediów oraz tych 
którzy współuczestniczyli 
w  organizowaniu tego wy-
jątkowego dnia.    

dzieŃ kOBieT W nOsóWku

Co prawda, Dzień Kobiet 
przypada 8 marca, jednak 
w Nosówku, Panie celebro-
wały swoje święto już dzień 

wcześniej. Panowie przy-
witali przybyłe na uroczy-
stość Kobiety, serdecznymi 
życzeniami. Nie obyło się 

oczywiście bez przepięknie 
pachnących wiosną kwia-
tów…Najmłodszy kawaler 
obdarował Panie nie tylko 

słodkimi upominkami ale 
również obsypał słodki-
mi całusami. Panowie od-
śpiewali gromkie Sto lat! 

Uśmiech gościł na wszyst-
kich twarzach. Atmosfera 
była przednia. Panowie  
stanęli na wysokości zada-

nia. Na pewno każda z Nas 
poczuła się wyjątkowo 
w tym dniu.

Karolina Dondera
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ŻłOBek – szAnsĄ nA rOzWój mAłeGO dzieCkA
Powstanie żłobków na te-

renie obszarów wiejskich, to 
element nowego podejścia 
do rozwoju i  funkcjonowa-
nia rodziny. Osoby aktywne 
zawodowe po zakończeniu 
urlopu macierzyńskiego pra-
gną wrócić do pracy, wów-
czas stają przed dylematem 
komu powierzyć opiekę nad 
dzieckiem. Coraz częściej 
szukają wysoko wykwali-
fikowanej kadru pedago-
gicznej, miejsc przyjaznych 
dziecku i rodzinie, świadczą-
cej usługi opiekuńcze na naj-

wyższym poziomie. Wycho-
dząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców gminy Biało-
gard,  podjęto w 2019 roku  
trud aplikowania o  środki 
zewnętrzne w ramach resor-
towego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi 
do lat 3 „MALUCH +”. W dniu 
27 stycznia 2020 roku otrzy-
mano pozytywna opinię 
o  zakwalifikowaniu  projek-
tu do dofinasowania w kwo-
cie 1.177.116,00. Łączną 
kwotę inwestycji w  ramach 
projektu pn. „Przebudowa 

i zmiana sposobu użytkowa-
nia parteru byłej Szkoły Pod-
stawowej w  Kościernicy im. 
ppor. Ryszarda Kuleszy na 
żłobek  wraz z niezbędnymi 
urządzeniami budowlany-

mi” oszacowano na kwotę 
1.471.395,00. W  ramach in-
westycji zaplanowano mię-
dzy innymi:
a) przebudowę obiektu, 
b) zagospodarowanie te-

renu (w  tym wyposażenie 
i montaż placu zabaw wraz 
z  bezpieczną nawierzchnią 
i ogrodzeniem, 
c) zakup i  montaż wyposa-
żenia,
d) zakup pomocy dydaktycz-
nych. 

W  dniu 4 lutego br. 
w  Urzędzie Wojewódzkim 
w  Szczecinie Wójt Gminy 
Białogard Jacek Smoliński  
odebrał z  rąk Wiceministra  
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej Kazimierza Kuber-
skiego   promesę na utwo-

rzenie pierwszego gminnego 
żłobka w  budynku po byłej 
szkole w Kościernicy.

Aktualnie, oczekujemy 
na podpisanie umowy na 
dofinansowanie i w ślad za 
podpisaniem umowy ruszą 
wszystkie prace związane 
z rozpoczęciem i realizacją 
inwestycji. Po zakończeniu 
wszystkich robót budowla-
nych i zakupu niezbędne-
go wyposażenia do żłobka 
uczęszczać będzie 66 „Ma-
luszków”.

G.Wołujewicz

LikWidACjA BArier TrAnspOrTOWyCh - zAkup  
sAmOChOdóW dO TrAnspOrTu OsóB  

niepełnOsprAWnyCh z Terenu Gminy BiAłOGArd
Gmina Białogard realizuje 

zadanie polegające na do-
wozie osób niepełnospraw-
nych – mieszkańców naszej 
gminy w wieku do 25 roku 
życia, do 9 ośrodków; 
•	 Niepublicznego Ośrodka 

Rehabilitacyjno - Eduka-
cyjno-Wychowawczego 
w Karlinie,

•	 Niepublicznego Ośrodka 
Rehabilitacyjno - Eduka-
cyjno - Wychowawczego 
w Kowalkach,

•	 Zespołu Szkół Specjal-
nych w Białogardzie,

•	 Ośrodka Szkolno - Wy-
chowawczego dla dzieci 
i  młodzieży niepełno-
sprawnej w Sławnie,

•	 Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Koszalinie,

•	 Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej w Koszalinie,

•	 Prywatnego Centrum 
Edukacyjnego w  Biało-
gardzie,

•	 Warsztatu terapii zajęcio-
wej w Białogardzie,

•	 Przedszkola Miejskiego 
(oddział integracyjny) 
w Białogardzie.
Łącznie z  terenu Gminy 

Białogard do placówek do-
wożonych jest 27 uczniów 
w  wieku od 6 do 25 roku 
życia.

Gmina wykorzystuje przy 
tym 2 pojazdy dostosowa-
ne do przewozu wózków in-
walidzkich. Nie bez znacze-
nia jest fakt, że tabor  jakim 
dysponuje w chwili obecnej, 
jest już bardzo wysłużony,  
wymagający częstych na-
praw. 

W  związku z  powyższym 
podjęta została decyzja 

o  złożeniu wniosku na za-
kup 2 busów 9-cio osobo-
wych do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Zakup 
ten dofinansowany będzie 
ze środków Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.  
Łączny koszt realizacji pro-
jektu wyniesie 281 681 zł 
z czego 80 000 zł to wkład 

własny Gminy Białogard.
A  będzie to możliwe 

dzięki przystąpieniu do  re-
alizacji „Programu wyrów-
nywania różnic między re-
gionami III”. 

Nowe pojazdy zapewnią  
bezpieczeństwo i  podniosą 
komfort przewozu pasaże-
rów.

J.Czupreta

przeBudOWA kLAsy  
szkOLnej nA  

pOmieszCzenie  
BiBLiOTeCzne

Czas, kiedy biblioteki były 
miejscem, do którego przy-
chodzi się tylko po to żeby 
wypożyczyć książki, minęły 
bezpowrotnie. Dzisiaj rola 
tego miejsca jest o  wiele 
szersza. To instytucje sze-
roko rozumianej kultury. 
Biblioteki pełnią kluczową 
rolę nie tylko dla życia lite-
rackiego, ale szerzej – dla 
całości kultury i  życia spo-
łecznego. W bibliotece naj-
młodsi odkrywają magiczny 
świat ukryty na stronach 
książek,  dzieci i  młodzież 
odnajdują siebie w  losach 
swoich bohaterów, a  starsi 
znajdują ukojenie od dnia 
codziennego. To do tego 
miejsca przychodzimy po 
wiedzę i  rozwiązania. Jed-
nak należy także pamiętać, 
że biblioteki organizują 
również różnego rodzaju 
zajęcia twórcze, integracyj-
ne i pożyteczne ogólnospo-

łecznie, są miejscem spo-
tkań i  nadają kształt życia 
kulturalno-społecznego da-
nej miejscowości.

Wychodząc naprzeciw 
tym wszystkim potrzebom 
Gmina Białogard rozpoczęła 
realizację inwestycji w miej-
scowości Rogowo pn.: 
„Przebudowa klasy szkolnej 
na pomieszczenie biblio-
teczne  wraz z  przystoso-
waniem pomieszczeń dla 
osób niepełnosprawnych”.  
Celem przedsięwzięcia jest 
przebudowa budynku Szko-
ły Podstawowej w Rogowie 
polegające na wykonaniu 
wejścia do biblioteki wraz 
z pracami towarzyszącymi. 

Planowany termin zakoń-
czenia prac budowlanych 
określono na sierpień 2020 
roku. Inwestycja w pełni sfi-
nansowana jest ze środków 
własnych Gminy.  

G.Wołujewicz

Szanowni Mieszkańcy

Gmina Białogard otrzymała pozytywną decyzję o przyznaniu  
kwoty 59.974,80 zł, w ramach projektu 

ZDALNA SZKOŁA
W związku z tym w najbliższym czasie  

23 laptopy trafią  
do dzieci z terenu Gminy Białogard.

Zakupiony sprzęt będzie nieocenioną pomocą  
dla dzieci uczestniczących w zdalnym kształceniu.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
POLSKA CYFROWA
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GrunT TO pOzyTyWne myŚLenie
Na oknach bibliotek na 

terenie Gminy Białogard 
zostały powieszone hasła 
na temat Pozytywnego My-
ślenia. W  tym ciężkim dla 
wszystkich okresie to jedy-
ne i  najlepsze co możemy 
robić - pozytywnie myśleć.

Bibliotekarki przesyłają 
pozytywną energię i do zo-
baczenia już wkrótce.

Ewa Juszczyk-Lachs
Dyrektor Gminnej  

Biblioteki

BIBLIOtEkI 

spOTkAnie z CALineCzkĄ
Kolejna wizyta oddziału 

przedszkolnego wraz z na-
uczycielkami do filii biblio-
tecznej w  Rogowie odbyła 
się pod hasłem „Spotkanie 
z  Calineczką”. Motywem 
przewodnim spotkania  
było promowanie głośnego 
czytania i  zainteresowa-
nie dzieci książką. Dzieci 
z  uwagą i zaciekawieniem 
wysłuchały bajki pt. „Cali-
neczka”. 

W  trakcie czytania zada-
wały pytania oraz chętnie 
udzielały odpowiedzi doty-
czące bajki. Po wysłuchaniu 
bajki dzieci z chęcią zabrały 
się do wykonania plakatu, 
który został powieszony 
w  bibliotece. Przedszkolaki 
na zakończenie spotkania  
zapewniali, że to nie jest  
ich ostatnia wizyta i z chę-
cią jeszcze odwiedzą biblio-
tekę.

Monika Szafran

BrAWO pAnie BiBLiOTekArki!
Bibliotekarki z  Gminy 

Białogard także włączyły 
się w  popularną akcję szy-
cia maseczek wielokrot-
nego użytku. Na początek 
Pani Monika udostępniła 

swoją maszynę do szycia, 
na której powstawały 
pierwsze sztuki mase-
czek. Pieniądze na mate-
riały niezbędne do uszycia 
zostały przekazane przez 

Gminę Białogard z puli Za-
rządzania Kryzysowego.

Maseczki zostaną przeka-
zane potrzebującym.

Ewa Juszczyk-Lachs

dzieŃ kOBieT W fiLii BiBLiOTeCznej  
W pOdWiLCzu

W dniu 6 marca br. w filii 
bibliotecznej w  Podwilczu,  
jak co roku, spotkały się Pa-
nie z okazji ich święta.

Organizatorki zadbały o   
wyjątkowy klimat spotka-
nia - na stołach dla każdej 
kobiety przygotowane były 
piękne, wiosenne, kolorowe 
prymulki. Atmosfera tego 
popołudnia była radosna.

Na stole królowały roz-
maite potrawy, które jak za-
wsze były przepyszne.

Dziękuję uczestniczkom 
za przybycie i wspaniałą at-
mosferę.

Agnieszka Dziubińska

„zAkręTki dLA zuzi Od mieszkAŃCóW  
sTAnOminA…i nie TyLkO”

W imieniu Zuzi i jej rodzi-
ców dziękujemy wszystkim, 
którzy do budynku Biblio-
teki w  Stanominie, dostar-
czają zakrętki. Mieszkańcy 
przynoszą zakrętki przez 
cały rok z  myślą o  przeka-
zaniu dla potrzebujących. 
I  właśnie 17 kwietnia br. 
nadszedł ten dzień - tato 
Zuzi odebrał dużoooooooo 
worków z  nakrętkami. Co 
przedstawia zdjęcie.

Basia Kacprowska
Ela Kussowska

„Każda książka żyje tyle razy,

 ile razy została przeczytana”

Z okazji Dnia Bibliotekarza, życzę wszystkim Pracownikom Biblioteki  

niegasnącego entuzjazmu, wytrwałości i kreatywnych działań  

w propagowaniu czytelnictwa.

Dzięki Waszej pracy wszyscy, którzy kochają książki i czerpią  

z nich wiedzę czują się bogaci i doceniają piękno kultury.  

Wasz wkład w upowszechnianie wiedzy jest nieoceniony,  

dlatego jeszcze raz dziękuję i składam Wam najlepsze życzenia  

- satysfakcji z wykonywanej pracy, uśmiechu na twarzy   

oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wójt Gminy Białogard

Jacek Smoliński
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hAzArd? nie, dziękuję!  
- zAjęCiA W sp pOmiAnOWO

Uczniowie klasy VII i  VIII 
naszej szkoły wzięli udział 
w  kampanii informacyjno 
- edukacyjnej pn. „Hazard? 
Nie, dziękuję!”, nad którą 
honorowy patronat spra-
wuje Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej. W  ramach 
kampanii funkcjonariusze 
Izby Administracji Skarbo-
wej w  Szczecinie przepro-
wadzili z  uczniami zajęcia 
edukacyjne, mające na celu 
podniesienie świadomości 
młodych osób na temat za-
grożeń, jakie niesie ze sobą 
hazard.

Agnieszka Zasztowt 
Dyrektor 

Szkoły Podstawowej  
w Pomianowie

BAL kArnAWAłOWy  
W sp pOmiAnOWO

W  ostatnim dniu przed 
feriami w Szkole Podstawo-
wej w  Pomianowie odbył 
się Bal Karnawałowy. Na 
szkolnych korytarzach moż-
na było spotkać Księżniczki, 
Lekarzy, różne Zwierząt-
ka, Bałwanki Olafy, Smoki 
i inne bajkowe stworzenia. 

BezpieCzeŃsTWO W ruChu drOGOWym 
dLA nAjmłOdszyCh W sp pOmiAnOWO

Najmłodsi uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Pomiano-
wie oraz zerwówkowicze za-

mieniwszy się w samochody 
pod czujnym okiem policjan-
tów z Komendy Powiatowej 

Policji w Białogardzie, uczyli 
się zasad bezpiecznego ru-
chu drogowego.

zdALne nAuCzAnie W sp pOmiAnOWO

Sytuacja w  kraju i  na 
świecie skłoniła wszystkich 
do pracy i życia w nieco in-
nych warunkach, niż te do 
których przywykliśmy. Cała 

społeczność Szkoły Pod-
stawowej w  Pomianowie 
musiała „przestawić się” 
na inny tryb pracy, często 
wymagający nie małych po-

święceń od uczniów, rodzi-
ców i nauczycieli. 

W szkole prowadzone są 
zajęcia zdalne. Uczniowie 
mają stały kontakt z  na-

uczycielami, uczestniczą 
w  e-lekcjach, wykonują 
zadania w  domu i  często 
dzielą się z  nauczycielami 
swoimi wytworami, prze-

syłając zdjęcia wykonanych 
w domu prac. 

Podczas zajęć zdalnych 
powstały króliczki, pisanki 
i kartki wielkanocne, kwiat-

ki wiosenne, bryły matema-
tyczne. Wszyscy wspiera- 
ją się wzajemnie w  tym  
niezwykle trudnym cza- 
sie.

sp pOmiAnOWO sAdzi LAs... W słOiku 
Uczniowie kl. V i VI Szko-

ły Podstawowej w  Pomia-
nowie stęsknieni za wiosną, 
na zajęciach techniki sadzili 
las, co prawda w słoiku, ale 
i tak zapachniało, zajaśnia-
ło wiosną.

Wiosna, wiosna, wiosna, 
ach to Ty....

OBChOdy kOnsTyTuCji 3 mAjA  
W sp pOmiAnOWO
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OBChOdy ŚWięTA kOnsTyTuCji 3 mAjA 
Efekty pracy zdalnej – obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – prace samodzielne 

uczniów SP Rogowo.

ChWiLA WspOmnieŃ - OBChOdy 
ŚWiĄT mAjOWyCh W sp rOGOWO

nAuCzAnie zdALne
W  okresie czasowego 

ograniczenia funkcjono-
wania szkół, w  związku 
z  zapobieganiem, przeciw-
działaniem i  zwalczaniem 
COVID-19 dyrektorzy szkół 
rozpoczęli  organizację re-
alizacji zadań dydaktyczno
-wychowawczych z  wyko-
rzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość 
oraz  innych sposobów re-
alizacji tych zadań.  Bez 
zbędnej zwłoki,  wspólnie 
z  Organem Prowadzącym ( 
przekazanie komputerów, 
zakup nowych), nauczycie-
lami, rodzicami a  przede 
wszystkim z  uczniami roz-
poczęli realizację podstawy 
programowej. Do realizacji 
tych zadań wykorzystane 
zostały różne komunikato-
ry: dziennik elektroniczny, 
Messenger, poczty inter-
netowe, platformy eduka-
cyjne, np. epodreczniki.pl, 
Facebook oraz inne , w za-
leżności od możliwości  od-

biorczych uczniów.
Początki pracy zdalnej 

były bardzo trudne i  wy-
nikały z  trudności  spo-
wodowanych brakiem 
komputerów, konieczno-
ścią zróżnicowania zajęć 
w  ciągu dnia, ograniczeń 
wynikających ze specyfiki 

zajęć ( np. organizacja pra-
cy  świetlicy, biblioteki), ko-
nieczności równomiernego 
obciążenia uczniów w  po-
szczególnych dniach tygo-
dnia, dostosowania źródeł 
i  niezbędnych materiałów 
do ich samodzielnej ( przy 
ogromnym wsparciu Rodzi-
ców) pracy w domu.

Wraz z  upływem czasu, 
praca zdalna zaczęła przy-
bierać efektywniejsze ob-
licze. Nauczyciele, ucznio-
wie i rodzice , w większości 
przypadków wypracowali 
metody komunikowania 
się, przesyłania materiałów, 
odsyłania prac wykonanych 
przez uczniów.  Oprócz za-
jęć obowiązkowych, szkoły 
prowadzą również pracę 
zdalną w formie : świetlicy, 
biblioteki, zajęć dydaktycz-
no-wyrównawczych, udzie-
lają pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej

Praca zaczęła przynosić 
wymierne efekty.

Samodzielnie wykonują zadania 
ukierunkowane przez nauczycieli:

prOfiLAkTykA zdrOWOTnA W rOGOWie
Na przełomie lute-

go i  marca realizowano 
w szkole rekomendacje Mi-
nistra Edukacji Narodowej  
w  zakresie profilaktyki 
zdrowotnej w związku z ko-
ronawirusem. 

Wdrożono szereg działań 
- między innymi wycho-
wawcy rozmawiali z ucznia-
mi na temat przestrzegania 
podstawowych zasad hi-

gieny, w  tym np. częstego 
mycia rąk z użyciem mydła  
i ciepłej wody oraz ochrony 
podczas kaszlu. 

Nauczycielka biologii, p. 
Agata Nojek- Sokołowska 
wywiesiła dla uczniów klas 
IV-VIII w  widocznym miej-
scu w  szkole - w  formie 
gazetki ściennej - instruk-
cję dotyczącą mycia rąk 
oraz inne zasady dotyczące 

higieny osobistej. Wycho-
wawcy klas I-III również 
przygotowali tego typu 
informacje, uzupełnili je 
o profilaktykę grypy. 

Zaapelowano do rodzi-
ców, by nie posyłali przezię-
bionych i chorych dzieci do 
szkoły. Przygotowano ulotki 
informacyjne dla uczniów 
i ich rodziców. 

Danuta Suska-Sękowska

dzieŃ fLAGi i rOCzniCA uChWALeniA 

kOnsTyTuCji 3 mAjA
Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 r. i była pierwszą 
uchwaloną konstytucją w Europie, a drugą na świecie (po usta-
wie amerykańskiej z 1787 r.). Ojcami konstytucji byli: król Stani-
sław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. 

Po siedmiu godzinach ob-
rad za zamkniętymi drzwia-
mi król Stanisław August 
Poniatowski podpisał doku-
ment, określany przez jego 
twórców „ostatnią wolą 
i testamentem gasnącej Oj-
czyzny”.  

Konstytucja znosiła stare 
prawa, które doprowadziły 
do I rozbioru Polski w 1772 
r. przez Rosję, Austrię i Prusy 
i regulowała nowe porządki. 
Ustawa wprowadzała trój-
podział władzy, dzieląc ją na 
ustawodawczą, wykonaw-
czą i  sądowniczą. Ograni-
czała przywileje szlacheckie 
i  przyznała  większe prawa 
mieszczanom, chociażby do 
bezpieczeństwa osobistego, 
posiadania majątków ziem-
skich, prawo zajmowania 
stanowisk oficerskich oraz                    
w  administracji publicznej, 
a  także prawo nabywania 
szlachectwa.  

Konstytucja znosiła rów-
nież tzw. „narzędzia władzy 
szlacheckiej”, które utrud-
niały sprawne zarządzanie 
państwem: liberum veto, 
czyli prawo zezwalające 
każdemu posłowi zerwać 
obrady sejmu i wolną elek-
cję, czyli wybór króla przez 
ogół szlachty. O  haniebnej 
roli owych praw świadczył 
fakt, że za panowania Au-

gusta III w  XVIII w. na 14 
sejmów tylko jeden do-
szedł do skutku. Zaś wolna 
elekcja umożliwiała objęcie 
tronu przez obcego monar-
chę, nawet jeżeli sam się do 
tego nie palił, jak np. Hen-
ryk Walezy, późniejszy król 
Francji Henryk III z dynastii 
Walezjuszów.

W  dniu ustanowienia 
Konstytucji 3 maja prze-
stała istnieć Rzeczpospolita 
Obojga Narodów, a  w  jej 
miejsce powołano Rzeczpo-
spolitą Polską. Aby konsty-
tucja była zawsze aktualna, 
co 25 lat miał się zebrać 
Sejm  Konstytucyjny, któ-
ry miałby prawo zmienić 
zapisy w  konstytucji. Kon-
stytucja uchwalona pod-
czas obrad Sejmu Wielkie-
go zwanego Czteroletnim 
w wyniku zdrady i toczonej 
wojny domowej została 
ostatecznie obalona 23 li-
stopada 1793 r., a  jej po-
stanowienia przestały mieć 
moc sprawczą. 

Uchwalenie Konstytucji 
3 maja zostało już uznane 
za święto 5 maja 1791 r. Po 
odzyskaniu niepodległości 
w 1918 r., rocznica Konsty-
tucji 3 maja została uznana 
za święto narodowe uchwa-
łą  Sejmu Ustawodawcze-
go  z  29 kwietnia 1919 r. 

Zaś po II wojnie światowej 
obchodzono je do 1946 r. 
Święto Narodowe Trzeciego 
Maja przywrócono ustawą      
z  6 kwietnia 1990 r. i  jest 
uroczyście obchodzone do 
dnia dzisiejszego. 

Na mocy ustawy z 20 lu-
tego 2004 r. obchodzone 
jest w naszym kraju 2 maja 
Święto Flagi Rzeczypospoli-
tej Polskiej.  Wybór dnia 2 
maja  nie był przypadkowy 
– chodziło o  dzień, w  któ-
rym Polakom towarzyszą 
refleksje o  szczytnych kar-
tach historii Polski, wypeł-
nienie wolnego dnia pomię-
dzy świętami narodowymi 
oraz podkreślenie obcho-
dów  Światowego Dnia Po-
lonii. W  ostatnich latach 
powszechne stało się no-
szenie w tym dniu kokardy 
narodowej (kotylionu) i wy-
wieszanie flagi państwowej 
przez mieszkańców nasze-
go kraju. 

Pamiętajmy o  tym i  po-
starajmy się przyozdobić 
nasze posesje w barwy na-
rodowe, wywieszając flagę 
narodową w  okresie świąt 
państwowych.  

Tomasz Bohdziewicz, 
nauczyciel historii  

w Szkole Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Rogowie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_pa%C5%84stwowe_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Ustawodawczy_(1919%E2%80%931922)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Ustawodawczy_(1919%E2%80%931922)
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/2_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/2_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Polonii_i_Polak%C3%B3w_za_Granic%C4%85
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Polonii_i_Polak%C3%B3w_za_Granic%C4%85
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20 LAT minęłO – juBiLeusz szkOły pOdsTAWOWej 
imieniA juLiAnA TuWimA W sTAnOminie

6 marca 2020 roku ob-
chodziliśmy jubileusz 
20-lecia Szkoły Podstawo-
wej w Stanominie, która od 
roku z dumą nosi imię Julia-
na Tuwima. Była to uroczy-
stość niezwykle ważna dla 
całej społeczności szkolnej. 
Minęło 20 lat, w  których 
zachodziło wiele zmian, 
a kolejne pokolenia opusz-
czały mury naszej szkoły. 
Jubileusz był okazją do 
wspomnień, bo czas zwykle 
sprawia, że pewne zdarze-
nia umykają z  naszej pa-
mięci. Przedstawiona przez 
uczniów historia szkoły 
przywołała wspomnienia 
i  sprawiła, że te niezapo-
mniane i wyjątkowe chwile 
ożyły na nowo w  naszych 
sercach. Na uroczystość 
przybyło wielu znamieni-
tych gości, których serdecz-
nie przywitał dyrektor szko-
ły pan Krzysztof Skrzycki, 
dziękując jednocześnie za 
przyjęcie zaproszenia. Go-

ściliśmy m.in. Senator RP 
VII, VIII i  IX kadencji panią 
Grażynę Annę Sztark, Wój-
ta Gminy Białogard pana 
Jacka Smolińskiego, Sekre-
tarz Gminy Białogard panią 
Alicję Kubiś, Przewodniczą-
cą Rady Gminy Białogard 
panią Annę Suszyńską, 
Przewodniczącego Rady 
Miasta Białogard pana To-
masza Strząbałę, dyrekto-
rów szkół - panią Elżbietę 

Trzcińską i panią Agnieszkę 
Zasztowt, oraz przedsta-
wicieli: Rady Gminy, Rady 
Powiatu, rodziców, emery-
towanych nauczycieli i pra-
cowników, absolwentów, 
sympatyków i  sponsorów 
szkoły. Świadomość tego, 
że tak wiele osób i instytu-
cji nas wspiera, jest dla nas 
inspiracją i  bodźcem do 
jeszcze lepszej i  skutecz-
niejszej pracy, jaką wkła-

damy w  kształcenie i  wy-
chowanie naszych uczniów. 
Obchody jubileuszu po-
przedziliśmy uroczystym 
złożeniem                „Kap-
suły Czasu”, w  której zna-
lazły się pamiątki z  teraź-
niejszości. Należą do nich:  
senatorski dzwoneczek 
podarowany nam przez Pa-
nią Senator Grażynę Annę 
Sztark z okazji uroczystości 
nadania  szkole imienia Ju-
liana Tuwima, podręcznik 
i  zeszyt, piórnik, telefon 
komórkowy,  listy do na-
szych przyjaciół z przyszło-
ści, zdjęcia wszystkich klas, 
historię naszej szkoły i eg-
zemplarz aktualnej gaze-
ty. Zamknięcia i  wkopania 
„Kapsuły Czasu” dokonał 
dyrektor szkoły Krzysztof 
Skrzycki wraz z  przedsta-
wicielami uczniów. Kapsuła 
zostanie wykopana i otwar-
ta za 10 lat.

Dyrektor szkoły:  
Krzysztof Skrzycki

pOdsumOWAnie i półrOCzA 
W szkOLe W rOGOWie

6 lutego uczniowie i  na-
uczyciele zebrali się na ape-
lu podsumowującym pracę 
w  I półroczu. Wychowawcy 
klas nagrodzili symbolicz-
nymi dyplomami uczniów, 
którzy wyróżnili się swoją 
pracą. Uczniowie zostali na-
grodzeni za wysokie wyniki 
w nauce, wzorowe i bardzo 
dobre zachowanie, wysoką 

frekwencję, zaangażowa-
nie w pracę na rzecz szkoły 
i  klasy, osiągnięcia sporto-
we i wolontariat. 

Wszystkim wyróżnionym 
gratulujemy i mamy nadzie-
ję, że w czerwcu grupa wy-
różnionych osób znacznie 
się powiększy.  

Beata Samiec

zdjęCiA z OBChOdóW ŚWiĄT  
mAjOWyCh z uBieGłyCh LAT  

– sp sTAnOminO

szkOłA W rOGOWie Bez dzWOnkóW

W drugim półroczu  szko-
ła dołączyła do coraz dłuż-
szej listy placówek, w  któ-
rych wyłączono dzwonek.   
Eksperyment cichej szkoły 
bowiem niesie za sobą 
szereg korzyści. Zniwelo-

waliśmy hałas, negatywne 
emocje, poza tym ucznio-
wie kształtują samodyscy-
plinę, uczą się zarządzania 
czasem, doskonalą umiejęt-
ność korzystania z zegara. 

Danuta Suska-Sękowska

BezpieCzny inTerneT  
W szkOLe  

pOdsTAWOWej  
W rOGOWie

W  lutym, w  szkole były 
realizowane różne przedsię-
wzięcia związane z  Dniem 
Bezpiecznego Internetu. 
Propagowane były działa-
nia na rzecz bezpiecznego 
dostępu dzieci i  młodzieży 
do zasobów internetowych 
oraz nagłośniano  tematykę 
dotyczącą bezpieczeństwa 
online. W  ramach DBI, w   
szkole został przeprowa-
dzony konkurs na wiersz 
dotyczący bezpieczeństwa 

w  sieci i  cyberprzemocy 
oraz zajęcia edukacyjne dla 
uczniów szkoły podstawo-
wej o  tematyce cyberprze-
mocy i  bezpiecznym po-
ruszaniu się w  Internecie. 
Ponadto gazetka ścienna na 
korytarzu promowała zasa-
dy bezpiecznego korzysta-
nia w  Internetu. Po feriach 
na przerwach uczniowie 
mogli rozwiązywać krzyżów-
ki oraz łamigłówki QR.

Elwira Nowak

przyłĄCzyLiŚmy się  
dO AkCji dziennA  

dAWkA dOBreGO neWsA

Dzieci na całym świe-
cie przyklejały na oknach 
swoich domów rysunki, na 
których widniała kolorowa 
tęcza. 

Chciały w ten sposób sze-

rzyć nadzieję i dodać światu 
trochę koloru w  ponurych 
chwilach pandemii. To na-
sza – uczniów SP Rogowo 
- Dzienna Dawka Dobrego 
Newsa

jAkuB rACzyŃski z rOGOWA 
LAureATem OGóLnOpOLskieGO kOn-

kursu Wiedzy LiTurGiCznej

Dnia 7 marca 2020 roku 
w  Wyższym Seminarium 
Duchownym Archidiecezji 
Krakowskiej w  Krakowie 
odbył się finał OGÓLNOPOL-
SKIEGO KONKURSU WIE-
DZY LITURGICZNEJ, w  któ-
rym szkołę reprezentował 
uczeń Jakub Raczyński. Py-
tania obejmowały szeroki 

zakres wiedzy liturgicznej. 
Jakub świetnie poradził so-
bie z tym wyzwaniem i jako 
jedyny z naszej diecezji zo-
stał Laureatem tego kon-
kursu zajmując 5 miejsce. 
Jakubowi gratulujemy suk-
cesu i życzymy powodzenia 
w kolejnych konkursach.

Marzena Pakos

https://www.facebook.com/hashtag/dziennadawkadobregonewsa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDatk9e0Bb08UV8j9p5LiCMA4jt9wbVsXL3fwoAMU0MsGjiUwzmx8GVgi7wLYAyDi_Ev-NesaxErtM6gIXxPwTsDMdQ2B0WeYDlQ8gJIxVXVoNUYsVSBFSywU7AxkrYFrkDFK_51moNQGtYhi0QoIbYdBivBfQDqaLeJrOEokK-8RQIqrvy48yRIwCOfgmJM-fsqzkBbpmcO1amSJ6zybnSUKjgX-38m1cn4NetWZsrZYxwIlxgtp3Z1G-WOZP_iIMRCftwZt22e8W6MnSXud-AhpHsZZ9bm1t5pZFBZ8ExD4K20fnXQh7LUlNgyuTnBeUdZjhUGr9VxuzxGrX_1AA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dziennadawkadobregonewsa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDatk9e0Bb08UV8j9p5LiCMA4jt9wbVsXL3fwoAMU0MsGjiUwzmx8GVgi7wLYAyDi_Ev-NesaxErtM6gIXxPwTsDMdQ2B0WeYDlQ8gJIxVXVoNUYsVSBFSywU7AxkrYFrkDFK_51moNQGtYhi0QoIbYdBivBfQDqaLeJrOEokK-8RQIqrvy48yRIwCOfgmJM-fsqzkBbpmcO1amSJ6zybnSUKjgX-38m1cn4NetWZsrZYxwIlxgtp3Z1G-WOZP_iIMRCftwZt22e8W6MnSXud-AhpHsZZ9bm1t5pZFBZ8ExD4K20fnXQh7LUlNgyuTnBeUdZjhUGr9VxuzxGrX_1AA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dziennadawkadobregonewsa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDatk9e0Bb08UV8j9p5LiCMA4jt9wbVsXL3fwoAMU0MsGjiUwzmx8GVgi7wLYAyDi_Ev-NesaxErtM6gIXxPwTsDMdQ2B0WeYDlQ8gJIxVXVoNUYsVSBFSywU7AxkrYFrkDFK_51moNQGtYhi0QoIbYdBivBfQDqaLeJrOEokK-8RQIqrvy48yRIwCOfgmJM-fsqzkBbpmcO1amSJ6zybnSUKjgX-38m1cn4NetWZsrZYxwIlxgtp3Z1G-WOZP_iIMRCftwZt22e8W6MnSXud-AhpHsZZ9bm1t5pZFBZ8ExD4K20fnXQh7LUlNgyuTnBeUdZjhUGr9VxuzxGrX_1AA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dziennadawkadobregonewsa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDatk9e0Bb08UV8j9p5LiCMA4jt9wbVsXL3fwoAMU0MsGjiUwzmx8GVgi7wLYAyDi_Ev-NesaxErtM6gIXxPwTsDMdQ2B0WeYDlQ8gJIxVXVoNUYsVSBFSywU7AxkrYFrkDFK_51moNQGtYhi0QoIbYdBivBfQDqaLeJrOEokK-8RQIqrvy48yRIwCOfgmJM-fsqzkBbpmcO1amSJ6zybnSUKjgX-38m1cn4NetWZsrZYxwIlxgtp3Z1G-WOZP_iIMRCftwZt22e8W6MnSXud-AhpHsZZ9bm1t5pZFBZ8ExD4K20fnXQh7LUlNgyuTnBeUdZjhUGr9VxuzxGrX_1AA&__tn__=%2ANK-R
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senTymenTALne spOTkAnie OkrAszOne pĄCzkAmi
Tłusty czwartek w  świe-

tlicy wiejskiej  w  Rarwinie 
stał się okazją do senty-
mentalnego spotkania by-
łych uczniów Szkoły Pod-
stawowej w  Podwilczu, 
którzy ukończyli ją w 1982 
roku. Swoją obecnością 
zaszczycili nas nauczycie-
le Państwo Mateccy,   Pani   
Sułkowska, Pani Kimla-Du-
dek dokładający wówczas 
wszelkich starań,   byśmy 
dzisiaj, po tylu latach z roz-
rzewnieniem i  uśmiechem 

wspominali ten wyjątkowy 
czas.   Dzięki zaangażowa-
niu, kreatywności, a przede 
wszystkim chęci osób 
uczestniczących, udało nam 
się odbyć podróż do prze-
szłości.

Takie chwile należy doce-
niać, takie momenty zapa-
miętywane są na zawsze. 
Podczas wieczorku odbyła 
się projekcja zdjęć ze zor-
ganizowanego w  listopa-
dzie ubiegłego roku I  Zjaz-
du Absolwentów Szkoły 

Podstawowej w  Podwilczu, 
którego frekwencja przero-
sła nasze najśmielsze ocze-
kiwania. 

Nie zabrakło, jak na „Tłu-
sty czwartek „ przystało 
słodkiego poczęstunku 
i  pysznego torta. Maluchy, 
które wzięły również udział 
w  spotkaniu były bardzo 
zadowolone.   Kto jak nie 
dzieci, wnuki nasze łączą 
pokolenia? Kto jak nie dzie-
ci swoją energią, autentycz-
ną radością potrafią z  ła-

twością wywołać uśmiech? 
Kto jak nie dzieci potrafią 
dostarczyć nam: rodzicom, 
dziadkom tyle niesamowi-
tych emocji. 

Na pierwszym miejscu 
zawsze jest człowiek, nie-
zależnie od wieku, miejsca 
zamieszkania, niezależnie 
od poglądów. Jest czło-
wiek. I  tej idei przyświeca- 
ją wszystkie spotkania or-
ganizowane w naszej świe-
tlicy. 

Barbara Antoł

zAkOŃCzenie ferii pOd znAkiem  
TALenTóW

Zakończenie ferii przy-
niosło dzieciom, młodzieży 
ale i   ich opiekunom, wiele 
uśmiechów, radości i  satys-
fakcji. 21 lutego br. w Świe-
tlicy wiejskiej w  Lulewicach 
opiekunka świetlicy wraz z   
radną Panią Emilią Majew-
ską, sołtysem Lulewic Panią 
Kingą Januszewską, sołty-
sem Nosówka Sławomirem 
Geisheimer przy wsparciu 
Pani Edyty Zakliki, Ewy Ge-
isheimer oraz Arkadiusza 
Sakowicza zorganizowali 
konkurs, w  którym każdy 
uczestnik mógł wykazać się 
wyjątkowymi umiejętnościa-
mi. 

Frekwencja dopisała. 
Uczestnicy  wystąpili w róż-
nych kategoriach: taniec, 
piosenka, aktorstwo, rysu-
nek, instrument, rzeźba,   
recytacja. Jak widać… 

KAŻDY MOŻE ……. TRO-
CHĘ LEPIEJ A  MOŻE GO-
RZEJ…!!!!

Podziękowania kieruję do 
uczestników, ich opiekunów 
oraz zaproszonych gości; 

Pani Joanny Czupreta  Kie-
rownika Referatu Oświaty 
w Urzędzie Gminy, Pani Emi-
lii Majewskiej Radnej Gminy 
Białogard. Bardzo dziękuję 
za pomoc w organizacji tego 
konkursu, za wsparcie, za 

nagrody dzięki którym wszy-
scy uczestnicy zostali nagro-
dzeni. Spełniłam swoje ma-
rzenie. I  mam nadzieję, że 
będzie ono kontynuowane.

Barbara Januszewska
Świetlica w Lulewicach

rOzŚpieWAny dzieŃ kOBieT  
W rArWinie

Dzień Kobiet w  świetlicy 
wiejskiej w  Rarwinie, jak 
każdą uroczystość spędzi-
liśmy w  niezwykle przyja-
znym gronie. Frekwencja 
przerosła nasze najśmiel-
sze oczekiwania. To bardzo  
miłe i  budujące, że goście 
chcą nas zawsze chętnie 
odwiedzać. Daje to niesa-
mowitą motywację do dal-
szych działań, organizowa-
nia spotkań mających na 
celu bliższe poznanie, inte-
gracje, wspólną zabawę. 

Liczne pochwały utwier-
dzają   w  przekonaniu, że 
takie momenty mają sens. 
Największą atrakcją wieczo-
ru był występ wspaniałego 
artysty, który zaśpiewał nam 
największe włoskie prze-
boje. Znany z wielu progra-
mów Thomas Grotto zabrał 
nas w podróż do słonecznej 
Italii. Zarówno mieszkańcy 
jak i goście byli pod ogrom-
nym wrażeniem i  docenili 
jego talent i nagrodzili bra-
wami. Jesteśmy wdzięczni,   
że pomimo napiętego grafi-
ku znalazł wraz z żoną czas, 

by wystąpić w naszej świe-
tlicy i umilić nam ten dzień. 
Nie mogło zabraknąć pysz-
nych ciast i kolorowych tuli-
panów, którym obdarowana 
została każda z pań.  

Nie zapomnieliśmy rów-
nież o  seniorach, którzy 
w  tym czasie obchodzili 
swoje 70 urodziny. Życzyli-
śmy im przede wszystkim 
zdrowia i  pogody ducha. 
Pani Janina, Pan Jan i  Pan 
Henryk byli zaskoczeni 
i  wzruszeni przygotowaną 
niespodzianką w  postaci 
okazałego pysznego tortu. 
Najmłodszy uczestnik zor-
ganizowanego wieczorku, 

Kamilek ma niespełna 6 lat, 
z dumą patrzyliśmy jak po-
trafi zarażać swoją dziecię-
cą radością.  

Po raz kolejny udowod-
niliśmy, iż każdy może na-
leżeć do naszej lokalnej 
społeczności. Po raz kolej-
ny pokazaliśmy jak dużą 
rolę odgrywa bycie razem. 
Mamy nadzieję, że kiedy 
przetrwamy tę niezwy-
kle trudną sytuację, któ-
rej doświadcza cały świat, 
ponownie się spotkamy 
w jeszcze większym gronie, 
jeszcze bardziej silni, jesz-
cze bardziej zjednoczeni.

Barbara Antoł

zimOWe ferie  
W rArWinie

Ferie zimowe w  naszej 
świetlicy zaczęliśmy dwa 
tygodnie wcześniej, ponie-
waż mieliśmy gości z  woj. 
Świętokrzyskiego. Zreali-
zowaliśmy program ferii 
podwójnie, wprowadzając 
nowe zajęcia. Nasza wio-
ska słynie z  integracji wie-
lu pokoleń, dlatego pyszne 
obwarzanki, faworki, pączki 
i  zdrowe kanapeczki oraz 

owocowe desery i  ciasta 
wykonywaliśmy wspólnie - 
maluszki wraz z  babciami. 
Babcie zdradziły sekret-
ne przepisy na wiele dań. 
Omawialiśmy tematy doty-
czące segregacji śmieci, do 
tego celu wykorzystaliśmy 
makietę, którą wykonali-
śmy na konkurs dożynko-
wy. Poprzez zabawę wiemy, 
do którego worka wrzucić 

zgniłe jabłko. Wiemy jak 
wykonać papierową wikli-
nę z  niepotrzebnych ga- 
zet, poznaliśmy wiele in-
nych zastosowań surowców 
wtórnych. Naszą mocną 
stroną jest pomoc starszym 
ludziom i dożywianie ptasz-
ków. Nasze ferie zimowe, to 
czas radosnych zajęć w mi-
łym gronie.

Barbara Antoł

ATrAkCyjne ferie W ŚWieTLiCy  
Wiejskiej W LuLeWiCACh

Tegoroczne ferie zimo-
we  w  świetlicy wiejskiej 
w  Lulewicach   wypełnione 
były atrakcyjnymi zajęcia-
mi. Każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Nikt nie mógł na-
rzekać na nudę. Na uczest-
ników tegorocznych ferii 
czekały warsztaty   tanecz-
ne, wokalne, konkursy, wy-
cieczki i pokazy.

Pierwsza połowa ferii 
upłynęła pod znakiem wy-
cieczek; do Sądu Rejonowe-
go w Białogardzie, do Klubu 
Osiedlowego Białogardzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, 
do Firmy Kermazyt-Dom  
Karola Dżurko w  Lulewicz-
kach, do Studia Fotogra-
fii Artystycznej Skorpions  
w  Białogardzie, plenerowa 

w  towarzystwie rówieśni-
ków z Klubu Białogardzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dziękuję wszystkim za 
możliwość urozmaicenia 
naszym podopiecznym cza-
su wolnego i  rodzicom za 
pomoc przy organizacji  fe-
rii.

Barbara Januszewska
Świetlica w Lulewicach
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BezpieCzne ferie 2020

Wzorem lat ubiegłych, 
w  czasie ferii i  w  okre-
sie bezpośrednio je po-
przedzającym strażacy 
z  Ochotniczej Straży Po-
żarnej w  Rogowie oraz 
Komendy Powiatowej PSP  
w Białogardzie przeprowa-
dzili serię spotkań eduka-

cyjnych dla mieszkańców 
gminy i  miasta Biało-
gard. Spotkania odbyły 
się w  miejscowościach: 
Białogard (dwukrotnie 
w  Przedszkolu nr 1), Ro-
gowo, Byszyno, Czarnowę-
sy, Klępino Białogardzkie 
i Dębczyno. Docelową gru-

pą była młodzież, ale na 
spotkaniach nie zabrakło 
także dorosłych. 

Tematyka obejmowała 
m. in. zasady bezpieczne-
go zachowania podczas 
ferii zimowych, postępo-
wania w sytuacji wybuchu 
pożaru, a także zapoznano 

uczestników z  działalno-
ścią jednostki OSP w  Ro-
gowie. Przedstawiono 
także podstawowe zasady 
prowadzenia resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej 
oraz sposób układania po-
szkodowanej osoby w po-
zycji bezpiecznej. Omó-

wiono również  elementy 
wyposażenia osobistego 
strażaka, a  dzieci mogły 
przymierzyć strażacki hełm 
i ubranie specjalne. 

Zaangażowanie słucha-
czy na wszystkich spotka-
niach było bardzo duże, 
młodzież chętnie uczestni-

czyła w pokazach i ćwicze-
niach. 

Wierzymy, że tego rodza-
ju działania zwiększają po-
ziom wiedzy i umiejętności  
z  dziedziny ratownictwa, 
co pozytywnie wpływa na 
poziom bezpieczeństwa 
naszych mieszkańców.

finAł GminneGO eTApu OGóLnOpOLskieGO Turnieju Wiedzy pOŻArniCzej 
„młOdzieŻ zApOBieGA pOŻArOm” W szkOLe pOdsTAWOWej W rOGOWie

W  dniu 25 lutego 2020 
roku, w  Szkole Podstawo-
wej w  Rogowie przepro-
wadzono finał gminnego 
etapu Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież zapobie-
ga pożarom”. Turniej ma 
na celu popularyzowanie 
przepisów i  kształtowanie 
umiejętności w  zakresie 
ochrony  ludności, ekolo-
gii, ratownictwa  i   ochro-
ny przeciwpożarowej. 
W  szczególności służy po-
pularyzowaniu wśród dzie-
ci i  młodzieży znajomości 
przepisów przeciwpożaro-
wych, zasad postępowa-
nia na wypadek pożaru, 
praktycznych umiejętności 
posługiwania się podręcz-

nym sprzętem gaśniczym, 
wiedzy  na  temat  techni-
ki pożarniczej, organizacji 
ochrony przeciwpożarowej 
oraz historii i tradycji ruchu 
strażackiego. Organizato-
rami turnieju byli Urząd 
Gminy Białogard, Nadle-
śnictwo Białogard oraz 
Zarząd Oddziału Gminne-
go Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Bia-
łogardzie, we współpracy 
ze szkołami gminy Biało-
gard. Finał gminny poprze-
dzony był eliminacjami 
szkolnymi, które odbyły 
się w szkołach naszej gmi-
ny, w  dniu 4 lutego 2020 
roku. Młodzież startowała 
w  dwóch grupach wieko-
wych: I  grupa – uczniowie 

szkół podstawowych, klasy 
I-VI i  II grupa - uczniowie 
szkół podstawowych, klasy 
VII-VIII. W  dwuetapowym 
finale wyłoniono po trzy 
osoby z każdej grupy, które 
awansowały do etapu po-
wiatowego OTWP.

W  czasie trwania finału, 
dla uczestników turnieju, 
strażacy z  KP PSP w  Bia-
łogardzie przeprowadzili 
pokaz udzielania pierwszej 
pomocy i  prezentację wy-
posażenia strażackiego. 
Dla wszystkich uczestni-
ków przygotowano napoje 
i  poczęstunek, który przy-
jechał z  restauracji BISTRO 
JAJO w  Białogardzie, wszy-
scy zajadali się znakomi-
tymi kanapeczkami. Po 

zakończeniu etapu ustne-
go ogłoszono wyniki i wrę-
czono nagrody wszystkim 
uczestnikom. Sponsorami 
nagród byli: Urząd Gminy 
Białogard oraz Nadleśnic-
two Białogard, a  wspierała 

organizację turnieju Mrów-
ka z  P.P.H.U. „Matexim”. 
Nagrody i  gratulacje wrę-
czali Wójt Gminy Białogard 
pan Jacek Smoliński, pani 
Patrycja Majchrzak z Nadle-
śnictwa Białogard, Dyrektor 

SP w Rogowie pani Elżbieta 
Trzcińska, Komendant Po-
wiatowy PSP w Białogardzie 
st. bryg. Jacek Szpuntowicz 
oraz członkowie Jury. Szcze-
gólne podziękowania dla 
uczestników finału, opie-
kunów dzieci z poszczegól-
nych szkół, pracowników SP 
w Rogowie oraz wszystkich 
niewymienionych, ale zaan-
gażowanych w  przeprowa-
dzenie turnieju.

Laureaci:
•	w  grupie młodszej: Ma-

ciej Walczak, Wanesa 
Mioduszewska, Francesco 
Muriello.

•	w  grupie starszej: Oliwia 
Durawa, Jakub Raczyński, 
Sandra Majewska.

Przemysław Zawadzki

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

Wasza służba na rzecz ratownictwa i ochrony ludności skłania do skierowania gorących słów podziękowania oraz wyrażenia 
najwyższego uznania dla codziennego trudu Waszej służby. Wizerunek strażaków jest dziełem Waszego powszechnego uporu  
i determinacji, konsekwentnego zaangażowania i kreatywności, szczególnie w obecnym tak trudnym dla nas wszystkich czasie.

Wszystkim, a szczególnie Strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Białogard w imieniu własnym  
i władzy samorządowej dziękuję za pomoc i zaangażowanie w walce z koronawirusem, życzę satysfakcji i dumy  

z pełnionej służby, dobrego zdrowia i strażackiego szczęścia w każdym działaniu. 
Szczególnie serdeczne słowa kieruję do Waszych najbliższych, którzy wspierają i współdzielą trudy 

strażackiej służby, podtrzymując ciepło domowego ogniska z cierpliwą wyrozumiałością.

  Wójt Gminy Białogard

 Jacek Smoliński
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