
Słów kilka o Biuletynie 
i o Gminie

W NUMERZE

ŚWIĘTA MAJOWE
W tegoroczny scenariusz majówkowy 
wpisała się przede wszystkim beatyfikacja 
Jana Pawła II. Oprócz podniosłej uroczy-
stości kościelnej na terenie Białego Boru 
mieszkańcy mogli bawić się na festynie 
majówkowym oraz obserwować zmagania 
piłkarskie, których organizatorami byli: 
Klub Piłkarski „Hubertus” oraz Białobor-
skie Stowarzyszenie Sołtysów.
REGIONALNE UROCZYSTOŚCI 
SZEWCZENKOWSKIE 
Związek Ukraińców w Polsce Koło w Bia-
łym Borze Szkoła im. Tarasa Szewczenki 
w Białym Borze zapraszają na Regionalne 
Uroczystości Szewczenkowskie, upamięt-
niające 150 rocznicę śmierci Wieszcza 
Narodu Ukraińskiego Tarasa Szewczenki 
i 20 rocznicę wzniesienia jego pomnika 
w Białym Borze. Uroczystości odbędą się 21 
maja 2011 roku (sobota) w Białym Borze.
ZAPRASZAMY NA ZAWODY 
WKKW 
Klub Jeździecki „Hubertus” w Białym Borze 
będzie organizatorem Międzynarodowych 
Zawodów we wszechstronnym konkursie 
konia wierzchowego oraz Mistrzostw Pol-
ski seniorów. Zawody odbędą się w dniach 
27–29 lipca 2011 na terenie Stada Ogierów.
XVII DNI BIAŁEGO BORU
Po raz siedemnasty świętować będziemy 
imieniny naszego miasteczka. Dwudniowa 
impreza odbędzie się w dniach 29 i 30 lipca 
2011 roku.
NOWOCZESNE TANKOWANIE 
Już niedługo rozpocznie się budowa nowej 
stacji paliw w Białym Borze. Inwestorem 
jest firma „ROMGAZ” działająca w branży 
paliwowo-gazowej od 20-stu lat.
PIŁKARSKI HUBERTUS WALCZY  
O V LIGĘ 
Bardzo dobrze w tym sezonie spisuje się 
drużyna Seniorów „Hubertusa” Biały Bór. 
Zespół który od kilku lat z determinacją 
walczy o awans, w obecnym sezonie jest 
bardzo blisko upragnionego celu.

Szanowni mieszkańcy

J esteśmy na początku mojej trzeciej 
kadencji, przed nami jeszcze kilka 
lat pracy. Mam nadzieję, że zespół, 

który stworzyłem będzie pracował dla Was 
coraz lepiej. Zgadzam się z tym, że nie każdy 
będzie z naszych poczynań zadowolony, ale 
któżby uczynił tak, aby każdemu dogodzić. 

Zmieniamy się każdego dnia, i dlatego 
też i w gminie będą następowały zmiany. Je-
steśmy w trakcie kilku inwestycji. Do końca 
czerwca powinna się zakończyć budowa te-
renów rekreacyjnych przy MGOK w Białym 
Borze, Termomodernizacji zostanie poddana 
Szkoła w Sępolnie i budynek socjalny na 
stadionie. Zostaną zrobione parkingi przy 
Zespołach Szkół nr 1 i 2 w Białym Borze.

W trakcie realizacji są następujące 
zadania: Przebudowa świetlicy w miej-
scowości Stepień, Budowa dróg gminnych 
w Białym Borze (ul. Ogrodowa, Jana Pawła 
II, Deptak, Miastecka i Słoneczna), Prze-
budowa dróg w Sępolnie Wielkim wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą i Przebudowa 
ul. Brzeźnickiej – tę inwestycję w chwili 
obecnej odbieramy.

Do tego wszystkiego należy dołożyć 
inwestycje, które mamy w przygotowaniu: 
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Białym Borze, Remont świetlicy 
wiejskiej w Grabowie i Budowa dróg we-
wnętrznych z parkingami i infrastrukturą na 
ulicy Nadrzecznej (w części). 

Już wkrótce rozpocznie się budowa 
długo oczekiwanej stacji paliw, marketu 
Biedronka oraz nowego zakładu drzewnego, 
dzięki temu powstaną trwałe miejsca pracy. 
Zdaję sobie sprawę, że to nie rozwiązuje 
większości problemów, ale może to być kro-
kiem do kolejnych inwestycji, które mogą 
znaleźć się na terenie naszej gminy.

Po wielu apelach, postanowiłem powo-
łać zespół redakcyjny pod pieczą mojego 
zastępcy, tak by powstała gazeta, która nie 
będzie pracować na to,  żeby obrażać i skłó-
cać, a po to by informować. 

Nie jesteśmy wielką gminą, a mimo to 
wiele informacji jest przekłamywanych, lub 
nieprawdziwie przekazywanych, co często 
wywołuje zupełnie niepotrzebne reakcje. 
Czasami sami na to zapracowaliśmy, bra-
kowało pewnego źródła wiedzy na temat 
naszych prac.

Dziś potrzeba nam rzetelnej informa-
cji, która przynajmniej w części zaspokoi 
potrzeby tych, którzy nie mają Internetu. 
Gazeta będzie się pojawiała w formie kwar-
talnej, bo na tyle pozwalają nasze fundusze. 

Jeśli zespół redakcyjny będzie mógł zebrać 
więcej informacji i będą na to środki finanso-
we, postaramy się, aby gazeta była wydawana 
częściej. Teraz musimy zadbać, aby dotarła 
ona do każdego zainteresowanego.

Z poważaniem 
Franciszek Lech Kwaśniewski

Burmistrz Białego Boru
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C zasami musimy przyjść do 
urzędu i zastanawiamy się co 
zrobić by nasze wizyty były 

jak najbardziej skuteczne? W tym cyklu 
znajdziemy ważne informacje z bieżących 
spraw naszego urzędu.

Jeśli nasze mieszkanie, lub inna nieru-
chomość znajduje się w naszym posiadaniu 
na podstawie prawa użytkowania wieczy-
stego, to już niemal ostatnia chwila aby to 
zmienić.

W związku z tym, że Trybunał Konstytucyj-
ny w wyroku z dnia 26 stycznia 2010 r. orzekł, 
że nałożony na Gminy obowiązek stosowania 
90% i 50% bonifikat od opłat z tytułu prze-
kształcenia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności jest niezgodny z Konsty-
tucją RP i utraci moc prawną z upływem 18 
miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia wyroku 
w Dzienniku Ustaw, przekształcenie z udzie-
leniem powyższych ulg będzie miało zastoso-
wanie tylko do wniosków złożonych do dnia 
08.08.2011 r.

1. Kto może się przekształcić.
Osoby będące w dniu wej-

ścia w życie Ustawy z dnia 29 
lipca 2005 roku o przekształce-
niu prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności nieru-
chomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 
175 poz. 1459), użytkownikami 
wieczystymi nieruchomości, 
mogą starać się o przekształce-
nie prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności 
nieruchomości:

 ● zabudowanych na cele 
mieszkaniowe lub zabu-
dowanych garażami albo 
przeznaczonych pod tego 
rodzaju zabudowę oraz nie-
ruchomości rolnych.
Z żądaniem przekształcenia prawa użyt-

kowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości mogą wystąpić:

 ● osoby fizyczne, będące użytkownikami 
wieczystymi gruntu, na których znajdują 
się budynki mieszkalne, garaże, nieru-
chomości rolne lub przeznaczenie tego 
gruntu jest na cele mieszkalne; 

 ● osoby fizyczne i prawne będące wła-
ścicielami lokali, których udział w nie-
ruchomości wspólnej obejmuje prawo 
wieczystego użytkowania, niestety 
w tym wypadku wniosek muszą złożyć 
wszyscy użytkownicy wieczyści, np. cała 
wspólnota mieszkaniowa; 

Jak załatwić sprawę?
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości

 ● spółdzielnie mieszkaniowe będące 
właścicielami budynków mieszkalnych 
i garaży; 

 ● osoby fizyczne będącymi następcami 
prawnymi, osób fizycznych o których 
mowa wyżej a także osoby fizyczne lub 
osoby prawne będącymi następcami osób 
prawnych.
2. Ile to kosztuje?
a) Przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nierucho-
mości jest bezpłatne dla osób:

 ● którym oddano nieruchomość 
w użytkowanie wieczyste w zamian 
za wywłaszczenie lub przejęcie 
nieruchomości gruntowej na rzecz 
Skarbu Państwa przed dniem 5 grud-
nia 1990 roku

 ● które uzyskały użytkowanie wie-
czyste na podstawie art. 7 dekretu 
z dnia 26 października 1945 roku 
o własności i użytkowaniu gruntów 
na obszarze miasta stołecznego War-
szawy. Osoby takie będą także zwol-

nione z opłaty sądowej pobieranej od 
wniosku o wpis do księgi wieczystej. 

b) Przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości zabudowanych 
na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych 
pod tego rodzaju zabudowę jest odpłatne, 
przy udzieleniu 90% bonifikaty, jeżeli użyt-
kownik wieczysty zadeklaruje jednorazowe 
uiszczenie całej opłaty z tytułu przekształ-
cenia. 

Wysokość opłaty zostaje ustalona na 
podstawie operatu szacunkowego sporzą-
dzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, 
który uwzględnia w nim wartość gruntu, 
na którym stoi nieruchomość, jak również 

wartość prawa użytkowania wieczystego. 
Wnioskodawca zobowiązany jest również 
do pokrycia kosztów postępowania, w tym. 
m.in. za określenie wartości nieruchomości. 

Możemy również starać się o rozłożenie 
powyższej opłaty na raty (maksymalnie 
rozłożonej na 20 lat), jednak musimy 
wówczas liczyć się z zapłatą odsetek i usta-
nowieniem hipoteki przymusowej.

Gdzie złożyć wniosek ?
Wniosek o przekształcenie prawa użyt-

kowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości należy złożyć do Burmistrza 
Białego Boru, jeżeli nieruchomość należy 
do Gminy Biały Bór, natomiast jeżeli nie-
ruchomość jest własnością powiatu czy wo-
jewództwa wniosek składamy zarządowi 
Powiatu Szczecineckiego lub Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego.

Orzeczenie o przekształceniu wydawa-
ne jest w formie decyzji administracyjnej. 
Z dniem, w którym decyzja staje się osta-
teczna, prawo użytkowania wieczystego 
przekształca się w prawo własności, a de-

cyzja stanowi podstawę wpisu 
do księgi wieczystej.

Do składanego wniosku 
musimy załączyć:

 ● odpis z Księgi Wieczystej 
nieruchomości (gruntu) 

 ● dokumenty potwierdzające 
aktualny stan prawny nierucho-
mości np. akt notarialny 

Złożenie wniosku jest bez-
płatne. Za wydanie decyzji za-
płacimy 10 zł. Plus oczywi-
ście opłata za przekształcenie 
i zwrot kosztów. 

UWAGA!!!
Należy pamiętać, decydując 

się na przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w pra-

wo własności, z wykorzystaniem bonifikaty, 
że nie możemy sprzedać nieruchomości 
przed upływem 5 lat od przekształcenia, 
bowiem organ, który wydał decyzję, 
może zażądać od nas kwoty stanowiącej 
równowartość udzielonej nam bonifikaty, 
z uwzględnieniem jej waloryzacji. (zakaz 
nie dotyczy sprzedaży nieruchomości 
osobom bliskim – rodzicom, dzieciom, ro-
dzeństwu itp.)) Podobna sytuacja może nas 
spotkać, jeżeli zdecydujemy się przeznaczyć 
naszą nieruchomość na inne cele niż te, które 
były podstawą przyznania bonifikaty.

Aneta Kwolek-Marczewska
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N ie jest tajemnicą, że pracuję w 
gminie od niedawna. Nie trudno 
również ominąć fakt, iż w swej 

poprzedniej pracy zajmowałem się pozyski-
waniem środków finansowych na realizację, 
różnego typu zadań i inwestycji. Musimy 
spróbować skorzystać z mojej wiedzy, tym 
bardziej, że ten rok jest wyjątkowo trudny, 
wiosna już rozkwitła a pracy jak nie widać…

Prac interwencyjnych i publicznych jest 
niezwykle mało, ale nie oszukujmy się, 
powiedzmy wprost – taka praca to tylko do-
rywcza forma ratowania domowego budże-
tu, nie zmienimy sytuacji jeśli nie będziemy 
szukali stałych miejsc pracy.

Jednym ze sposobów na szukanie pracy 
jest stworzenie stanowiska dla samego sie-
bie. Oczywiście przy pomocy Powiatowego 
Urzędu Pracy, bo on jest posiadaczem 
środków z Funduszu Pracy, które w formie 
dotacji można otrzymać na nowe miejsce 
pracy. 

Ktoś zapewne powie, przecież i to 
nie rozwiąże problemu. Faktycznie, jeśli 
przyjmiemy, że oficjalnie zarejestrowanych 
bezrobotnych mamy 662 osoby, to samo za-
trudnienie dużo nie zmieni. Tylko czy mamy 
z tego rezygnować, szczególnie że pieniędzy 
na nowe miejsca pracy, zarówno dla bezro-
botnych jak i przedsiębiorców, którzy chcą 
zwiększyć zatrudnienie jest teraz tak mało?

Jednym z rozwiązań, które proponuję 
Państwu, jest konsultacja wniosków, które 

Starajmy się o miejsca pracy
chcielibyście składać do Urzędu Pracy z 
moją osobą. Zachęcam każdego, kto chce 
ubiegać się o środki z urzędu na otworze-
nie własnej firmy, ma pomysł na biznes – 
przyjdźcie, sprawdzę Wasze wnioski, być 
może podpowiem, jak napisać go w sposób, 
który wyróżni go z tłumu innych wniosków.

W ostatnim „rozdaniu” środków przez 
PUP Szczecinek, chętnych do własnej dzia-
łalności było 5 razy więcej aniżeli pieniędzy. 
Jeśli ta sytuacja będzie się powtarzać, trudno 
będzie oczekiwać sukcesów w rozwoju 
lokalnej przedsiębiorczości. Zazwyczaj wy-
grają miejsca pracy tworzone w Szczecinku 
– ich wnioski są po prostu lepiej opisane!

Zdaję sobie sprawę, że sam wniosek jest 
teoretycznie prosty, dla mnie na pewno, 

Skonsultuj swój wniosek do PUP z zastępcą burmistrza

O jakie pieniądze można się starać 
w Urzędzie Pracy

S tarosta (Powiatowy Urząd Pracy) może zrefundować podmiotowi prowadzące-
mu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
pracy dla skierowanego bezrobotnego, w wysokości określonej w umowie, 

nie wyższej jednak niż 6 – krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. W chwili 
obecnej kwota bezzwrotnej dotacji wynosi 18 000 zł. W przypadku osób bezrobotnych 
Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki 
na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, 
konsultacji i doradztwa związaną z podjęciem tej działalności, w wysokości identycznej 
czyli 18 000 zł.

dla wielu naszych mieszkańców również, 
ale pamiętajmy o ludziach, którzy mają 
umiejętności, czasem świetny pomysł na 
biznes, ale opisać tego w sposób właściwy 
nie potrafią…

Wobec tego jak wspomniałem, ubiegaj-
my się o każdą złotówkę, bo to dla naszego 
regionu naprawdę ważne. 

Zapraszam wszystkich do bezpośrednich 
konsultacji z moją osobą, w sprawie wnio-
sków możemy się spotkać każdego dnia, po 
uprzednim umówieniu, tak by można się 
było do spotkania przygotować.

Z poważaniem
Paweł Mikołajewski

Zastępca Burmistrza Białego Boru

J uż niedługo rozpocznie się budowa 
nowej stacji paliw w Białym Borze.  
Inwestorem jest firma „ROMGAZ” 

działająca w branży paliwowo-gazowej od 
20-stu lat. Do firmy należą stacje działające 
w miejscowościach: Jastrowie, Tuchola, 
Człuchów, Złotów i Konarzynki.  

Wg informacji uzyskanych przez naszą 
redakcję od inwestora, na stacji dostępne będą 
paliwa do każdego typu silników dostarcza-
ne przez  największe koncerny paliwowe o 
uznanej marce, działające na polskim rynku 

od wielu lat. Ceny paliw będą się wahały o ok. 
0,05-0,10 gr. poniżej ceny rynkowej. 

Ponadto Klienci będą mogli skorzystać 
z usługi myjni bezdotykowej, odkurzacza, 
kompresora oraz parkingu dla samochodów 
osobowych i ciężarowych. 
Na stacji będzie również 
funkcjonował sklep z ofertą 
gastronomiczną. Obiekt bę-
dzie czynny całą dobę, 7 dni 
w tygodniu. 

Uruchomienie sprzedaży 
na stacji paliw planowane 
jest na wrzesień 2011 r.

W kompleksie stacji pa-
liw inwestor planuje za-
trudnienie 15 osób z terenu 
gminy Biały Bór.

Obok stacji paliw „ROM-
GAZ” powstanie dyskont 

spożywczy Biedronka, który dla klientów 
dostępny będzie na koniec 2011 r. w okresie 
świąteczno-noworocznym. Inwestor pla-
nuje zatrudnienie 20 osób z terenu naszej 
gminy. 

Nowoczesne tankowanie
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O to przed Państwem pierwszy 
numer Białoborskiego Biule-
tynu Samorządowego, nowe-

go wydawnictwa 
Gminy Biały Bór.  
Jest to bezpłat-
ny kwartalnik, 
p r z e z n a c z o n y 
dla mieszkańców 
całego regionu. 
W pierwszych 
słowach należy 
podkreślić, że nie 
jest to kontynu-
acja „Kuriera Lo-
kalnego”. „BBS” 

ma być źródłem informacji a nie gazetą, 
która polemizuje, wykłóca się, czy mądruje 
sama o sobie, czy o gminie.

Można spytać po co nam taki biuletyn? 
Odpowiedź jest, a przynajmniej powinna 
być prosta. Po pierwsze gmina pracuje na 
rzecz swoich mieszkańców… Prawda to 
niby oczywista ale co to za praca skoro nie 
wszyscy posiadają wiedzy na temat poczy-
nań tejże gminy?

Szanowni Mieszkańcy
A kiedy nie ma wiedzy pojawiają się 

plotki, ploteczki czy półprawdy. Musimy 
pamiętać, że strona internetowa urzędu ni-
gdy w pełni nie zaspokoi wszelkich potrzeb 
informacyjnych, a często ważne rzeczy 
umykają w gąszczu internetowych sieci.  
Nie wszyscy też mieszkańcy mają dostęp do 
internetu, a nasz biuletyn ma dotrzeć niemal 
do każdej rodziny, do każdego, kto jest zain-
teresowany poczynaniami swoich radnych, 
urzędu, czy podległych mu instytucji.

Po drugie gazeta potrzebna jest nam 
również po to, by turystom, którzy trafiają 
do naszego regionu, jak również i miesz-
kańcom, udostępnić jak najwięcej informa-
cji o charakterze stałym, tj. gdzie i w jaki 
sposób załatwiać sprawy związane zarówno 
z urzędem, jak i codziennymi potrzebami.

Przecież nie każdy wie, gdzie kupić kartę 
wędkarską, jak znaleźć pomoc w nagłym 
przypadku, gdzie i w jakich godzinach 
można kupić lekarstwa lub po prostu jak 
załatwić sprawę w urzędzie.

To oczywiście tylko przykłady spraw, 
którymi chcemy się zająć w ramach naszej 
gazety. Skład redakcyjny stanowią nasi 

urzędnicy, nie jesteśmy rasowymi dzienni-
karzami, może być tak, że błędy jakieś się 
pojawią, zapewne stanie się to oczywiście 
pożywką do krytyki, ale my nie robimy 
tego dla splendoru, a tylko wyłącznie dla 
informacji.

Zarządzeniem Burmistrza zostałem 
powołany na redaktora naczelnego „BBS’ 
postaram się dobrze wypełniać tę misję, 
aczkolwiek muszę w tym miejscu być nie 
tylko redaktorem, ale również i zastępcą 
burmistrza. Z tego powodu moje teksty będą 
reprezentowały moje oficjalne stanowisko 
i gminę, którą mam zaszczyt reprezentować. 
Wiem, że jestem tutaj „nowy” i dlatego 
niczego narzucać Państwu nie będę. Wy-
miarem Waszego uznania będzie dla mnie 
fakt, jeśli kiedyś usłyszę o sobie – „nasz 
viceburmistrz”. Reszta jest mniej ważna, bo 
pracuje się dla ludzi, a nie tylko dla siebie.

Z poważaniem
Paweł Mikołajewski

Zastępca Burmistrza Białego Boru 
Redaktor Naczelny BBS

30 kwietnia rozpoczęliśmy 
w gminie Biały Bór Ma-
jówkę. 

Od godziny 16.00 Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury przygotował Piknik Ro-
dzinny, podczas którego można było posłu-
chać występów wokalnych w wykonaniu 
uczestników zajęć muzycznych w MGOK, 
m.in. debiutująca Irena Erbertowska oraz 
Małgosia Walinowicz i Ewelina Zalapana. 
Impreza rozpoczęła się od pokazu ratow-
nictwa przedmedycznego w wykonaniu 
Ratownika WOPR - Mariusza Walczaka 
oraz jego asystentów. 

Wieczorem dla nie wielkiego grona 
mieszkańców (a szkoda?!) zagrał Zespół 
„Jagódka” przypominając letnie, wakacyjne 
przeboje. Na scenie wystąpił również zespół 
„Seno”. 

W przerwie koncertowej Zespołu „Ja-
gódka”, swój debiut jako DJ miał Piotr 
Maciupa.

Ponadto dla najmłodszych dostępne były 
dmuchane zjeżdżalnie, loteria fantowa itp. 
atrakcje, dla starszych, tradycyjnie - stoiska 
gastronomiczne w zacisznym plenerze placu 
przy rz. Biała. Zabawa trwała do godziny 
pierwszej w nocy. 

Święta Majowe w Białym Borze
Następna plenerowa impreza odbędzie 

się 25 czerwca, na murawie naszego stadio-
nu pod hasłem „Rozpoczęcie Lata”. Głów-
nym punktem imprezy będzie towarzyski 
mecz piłki nożnej „Kawalerowie – Żonaci” 
oraz zabawa plenerowa, którego organizato-
rem będzie Klub Piłkarski „Hubertus” Biały 
Bór oraz MGOK Biały Bór. 

1 maja 2011 r. Papież - Polak, Jan Paweł 
II, został beatyfikowany. Ta doniosła chwila 
została uczczona w Białym Borze w Koście-
le Parafialnym p.w. NMP Królowej Polski 
mszą świętą dziękczynną. Podczas mszy 

mieszkańcy wysłuchali pieśni papieskich 
w wykonaniu chóru parafialnego pod prze-
wodnictwem p. Ireny Kowalskiej. Po mszy 
na placu przy kościele wspólnie odśpiewano 

hymn narodowy oraz pieśń oazową „Barka” . 
Delegacja w osobach: Burmistrz – F. L. Kwa-
śniewski wraz z małżonką, Przewodniczący 
Rady Miejskiej – T.W. Markiewicz wraz 
z małżonką, Z-ca Burmistrza – Paweł Mi-
kołajewski z synem oraz Wikary parafii – ks. 
Wojciech Marcinkiewicz złożyli kwietny pod 
pomnikiem Orła Białego oraz pomnikiem 
Jana Pawła II. 

Majówka na murawie boisk.
W tegoroczny scenariusz majówkowy 

wpisały się rozgrywki piłki nożnej, których or-
ganizatorami byli: Klub Piłkarski „Hubertus” 
oraz Białoborskie Stowarzyszenie Sołtysów. 

2 maja na stadionie odbył się mecz piłki 
nożnej: Liga Trampkarzy oraz Ligi Juniorów 
Starszych pomiędzy drużynami: „Hubertus” 
Biały Bór – „Wybrzeże” Biesiekierz, które 
zakończyły się wynikami 2-3 i 7-0

3 maja w ramach realizacji zadania 
pn. „Międzywojewódzki Turniej Orlików” 
Białoborskie Stowarzyszenie Sołtysów 
przy pomocy i zaangażowaniu p. Krzysz-
tofa Szcześniaka zorganizowało turniej 
orlików w kategorii chłopców (rocznik 
2000 i młodsi). 

W turnieju udział wzięło 6 drużyn. Zwy-
ciężyła drużyna z Akademii Piłkarskiej I ze 
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Szczecinka, drużyna „Hubertusa” Biały Bór, 
której opiekunem na co dzień jest p. Maciej 
Piaszczyński – zdobyła dobre III miejsce. 

Puchary oraz nagrody wszystkim uczest-
nikom turnieju wręczył Z-ca Burmistrza  
– p. Paweł Mikołajewski. 

Nagrody, puchary oraz poczęstunek 
został sfinansowany z budżetu gminy Biały 
Bór w ramach realizacji zadań publicznych 
w 2011 r. z zakresu „Kultury fizycznej 
i sportu”. 

Obchody Dnia Strażaka 
W  dniu 04.05.2011r. strażacy w gminie 

Biały Bór obchodzili swoje święto. Z tej 

okazji wszystkie jednostki ochotniczych 
straży pożarnych: Białego Boru, Drzonowa, 
Grabowa i Sępolna Wielkiego uczestniczyły 
w uroczystej mszy świętej. Mszę św. kon-
celebrował proboszcz Parafii Rzymsko-
katolickiej w Białym Borze ks. Józef 
Barańczuk. 

Patronem strażaków jest św. Florian, 
którego relikwia znajduje się w kościele 
parafialnym p.w. Najświętszej Marii 
Panny Królowej Polski. Kustoszem 
relikwii jest ks. J. Barańczuk. Podczas 
uroczystości ks. Proboszcz podkreślił 
jej znaczenie dla strażaków, przedstawił 
historię sprowadzenia relikwii z Krakowa do 
Białego Boru przed 10 laty.

W uroczystości uczestniczyli zaprosze-
ni goście: Franciszek Lech Kwaśniewski 
Burmistrz Białego Boru, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Tadeusz Markiewicz, Z-ca 
Burmistrza Paweł Mikołajewski oraz Z-ca 
Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej Jerzy Szeligowski. Druga 
część uroczystości odbyła się w Ośrodku 
„Na Plaży”, na którą zaprosił wszystkich 

uczestników Prezes Miejsko-Gminnego 
Oddziału Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP – Piotr Weckwert. Burmistrz 
Białego Boru podziękował strażakom za 
ich poświęcenie dla dobra lokalnej spo-

łeczności i życzył szczęśliwych powrotów 
z akcji. Z-ca Komendanta Powiatowego 
PSP podziękował jednostkom za bardzo 
dobrą współpracę i przyłączył się do życzeń 
Burmistrza. Prezes Piotr Weckwert podsu-
mował działalność straży w minionym roku 
i również złożył życzenia.

Magdalena Rajnert, 
Jolanta Gregorczyk, 

Marcin Dallig

1 maja od godz. 7.00 rozpoczęły się 
pierwsze w tym sezonie zawody 
wędkarskie na jez. Łobez z udzia-

łem ok. 50 wędkarzy z Białego Boru i okolic 
oraz z Miastka. Organizatorem zawodów 
było Niezależne Towarzystwo Wędkarskie 
w Białym Borze (NTW), które od marca 
działa w nowym składzie:

 ● Prezes: Mieczysław Grabowski
 ● Z-ca Prezesa: Dariusz Pela
 ● Skarbnik: Mirosław Jakimiec
 ● Sekretarz: Marcin Barański
 ● Członek: Andrzej Moskal
 ● Członek: Jarosław Guzowski
 ● Członek: Dariusz Szymanowski

Pomimo wietrznej pogody udało się ro-
zegrać zawody spinningowe i spławikowe. 

Wyniki z zawodów wędkarskich wraz 
z masą złapanej ryby:

Zawody Spinningowe:
I - Wojciech Marszałek (1,87kg)
II - Jan Zgórka (1,71kg)
III - Mieczysław Gołębiowski (1,36kg)
Największy złowiony szczupak mierzył 

59cm i został złowiony przez Mieczysława 
Gołębiowskiego.

Zawody Spławikowe:
I - Krzysztof Porwisiak (1,41kg)
II - Marek Dobrzański (1,05kg)
III - Sebastian Kaczorowski (0,47kg) 

Puchary dla zwycięzców wręczył prezes 
NTW oraz burmistrz. Na zakończenie odby-
ło się wspólne ognisko, które sfinansowano 
ze środków NTW. 

Zawody udało się rozegrać dzięki uzyska-
niu jednorazowej zgody na połów „ku zasadzie 
– ryba wraca do wody”. I tak też się stało.

Z uwagi na to, iż w obecnej chwili jez. 
Łobez i Ławiczka nie mają dzierżawcy - 
NTW we współpracy z urzędem zabiega 
o uzyskanie zgody na połowy ryb w sezonie 
do momentu wyłonienia nowego dzierżawcy 
jezior. Prawdopodobnie połowy na jeziorach 
będą możliwe za wniesieniem opłaty na 
konto Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu. Cennik oraz miejsca, 
w których będzie można zakupić pozwolenie 
zostaną podane do publicznej wiadomości 
w najbliższym czasie. 

Kolejna najbliższa impreza wędkarska 
odbędzie się w dniach 02-03 lipca w go-
dzinach 18.00 – 06.00. Wpisowe- 40 zł / 

1 osoba. Klasyfikowane będą ryby: okoń 
i płoć powyżej 20 cm, ponadto: węgorz, 
karp, lin i leszcz. Na zwycięzców czekają 
bony pieniężne do zrealizowania w mar-
kowym sklepie wędkarskim. 

 Zawody wędkarskie, 
fot. M. Rajnert

Zawody Wędkarskie o Puchar 
Burmistrza Białego Boru i Prezesa NTW
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W bieżącym roku podobnie jak 
w latach ubiegłych nie za-
braknie atrakcji. Planowane 

są koncerty gwiazd takich jak: „Trubadu-
rzy”, „Skaner”, „Witrohon”, „Chutir”, „Trzy 

Gitary” czy niemiecki - znany z ubiegłego 
roku - „No Bids”. Wystąpią wychowan-
kowie MGOK w Białym Borze, zespoły 
muzyki tanecznej oraz DJ. Rozegrany zo-
stanie turniej szóstek piłkarskich - „Turniej 
Oldbojów”. Będą atrakcje dla najmłodszych 
i tych trochę starszych. 

XVII Dni Białego Boru
Po raz siedemnasty świętować będziemy imieniny naszego miasteczka. Dwudniowa 

impreza odbędzie się w dniach 29 i 30 lipca 2011 roku. Tegoroczne Dni Białego Boru będą 
szczególne, ponieważ obchody zbiegają się z XX rocznicą odzyskania niepodległości przez 
Ukrainę i taką samą rocznicę wzniesienia pomnika Tarasa Szewczenki w Białym Borze

Drugiego dnia naszego święta będziemy 
mogli szerzej zapoznać się z wielokultu-
rowością, wystąpią zespoły z Niemiec, 
a przede wszystkim zostanie specjalnie 
przygotowany program okolicznościowy, 
który uhonoruje XX rocznicę Niepodległo-
ści Ukrainy.

W programie znajdziemy prawdziwą 
chatę ukraińską, z wystawą strojów ludo-
wych. Trzy pokolenia mieszkającej tu spo-
łeczności ukraińskiej przygotują specjalną 
biesiadę kultury ukraińskiej pełnej śpiewu, 
występów, jak również poczęstunku piero-
gów i barszczu. 

Szczegółowy program dwudniowej im-
prez wkrótce ukaże się na plakatach oraz na 
stronach internetowych Urzędu Miejskiego 
oraz MGOK w Białym Borze.

Całość obchodów dofinansowana zostanie 
z Funduszu Małych Projektów w Programie 
Operacyjnym Celu 3 „Europejska Współpra-
ca Terytorialna” – „Współpraca Transgra-
niczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze 
Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej 
Polskiej (Województwo Zachodniopomor-
skie) 2007 – 2013, z budżetu Gminy Biały 
Bór w ramach realizacji zadań publicznych 
z zakresu „Kultury fizycznej i sportu” w 2011 
roku oraz z budżetu MGOK w Białym Borze. 

Zapraszamy serdecznie.
Marcin Dallig

Dyrektor MGOK

Michał Rządkowski zakwalifikowany
31 marca 2011 roku w Samorządowej 

Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku 

odbył się Rejonowy Festiwal Muzyczny 
pn.: „Rozśpiewana Estrada”. W wyżej wy-
mienionym przeglądzie MGOK w Białym 
Borze reprezentował Michał Rządkowski 
(akordeon).

Michał zaprezentował dwa utwory: 
„Marsz turecki” oraz „Flick Flack”. 

Chutir

Witrohon

Wydarzenia kulturalne w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury

Komisja konkursowa zakwalifikowała 
Michała do wojewódzkiego przeglądu, który 
odbył się 7 maja 2011 r. w Zamku Książąt 
Pomorskich w Szczecinie. W przeglądzie  
wojewódzkim Michał zdobył wyróżnienie.

„Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne 2011”
19 kwietnia 2011 roku odbyły się gmin-

ne eliminacje 43 Turnieju Recytatorskiego 
„Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne 2011”.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie 
następujących szkół:

 ● Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wiel-
kim,

 ● Szkoły Podstawowej im J. Tuwima 
w Drzonowie,

 ● Zespołu Szkół nr1 im. Henryka Sienkie-
wicza w Białym Borze,

 ● Zespołu Szkół 
nr 2 im. Tara-
sa Szewczenki 
w Białym Borze.
Ogółem, udział 

wzięło 27 uczestni-
ków w trzech kate-
goriach wiekowych:

 ● Ptaszę ta  -  11 
osób,

 ● Ptaszki - 10 osób,
 ● Ptaki - 6 osób.

Komisja  kon-
kursowa w składzie: 
Zdzisław Drzewiecki 
– przewodniczący, 
Barbara Kamińska 

Michał Rządkowski 

Oksana Mazurek 

Komisja konkursowa
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i Marzena Gemba wyłoniła laureatów kon-
kursu:

 ● w I kategorii:
Oksana Mazurek ucz. kl. I SP nr 2 im. 

Tarasa Szewczenki w Białym Borze, Igor 
Kapustyński ucz. kl. I SP nr1 im. Henryka 
Sienkiewicza w Białym Borze.

 ● w II kategorii:
Sandra Bartusiak ucz. kl. VI SP w Sępolnie 

Wielkim, Estera Faleńczyk ucz. kl. V SP nr 1 
im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze.

 ● w III kategorii:

Oliwia Andrasz ucz. kl. III Gimnazjum 
nr1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym 
Borze, Ewelina Zalapana ucz. kl. II Gim-
nazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza 
w Białym Borze.

Jury postanowiło docenić zaangażowa-
nie i pracę wszystkich uczestników turnieju, 
dlatego też wszyscy recytatorzy otrzymali 
dyplomy i nagrody książkowe.

Laureaci konkursu będą reprezentować 
Gminę Biały Bór w finale regionalnym, 
który odbędzie się w Koszalińskiej Bi-

bliotece Publicznej 3 czerwca 2011 roku.
Dzień Dziecka
MGOK oraz Biblioteka Publiczna w Bia-

łym Borze zapraszają dzieci i młodzież na 
rajd rowerowy z okazji Międzynarodowego 
Dnia Dziecka.

Rajd odbędzie się 4 czerwca 2011r.(so-
bota). Trasa rajdu przebiegać będzie biało-
borskimi szlakami turystycznymi. 

Szczegółowe informacje uzyskać można 
w MGOK w Białym Borze ul. Tamka 3,  
tel. 94 373 94 66.

C ome For Battle jest imprezą ma-
jącą na celu 
promowa -

nie tańca Clown Walk, 
który w naszym kraju 
jest zjawiskiem nowym, 
nieustannie rozwijają-
cym się. Clown Walk 
(w skrócie C-Walk) 
jest tańcem powstałym 
w zachodniej części Sta-
nów Zjednoczonych. 
Charakteryzuje się on 
skupieniem całej uwagi 
na pracy nóg tancerza.

Z racji, że wiele rodzajów tańca ma 
swoje imprezy skupiające ich miłośników, 
a zarazem pozwalające tancerzom sprawdzać 

Come For Battle 5 w Białym Borze
się w formie rywalizacji, postanowiliśmy 

stworzyć taką możliwość także 
i w tym stylu tanecznym. Pierw-
sza edycja tejże imprezy została 
zorganizowana w Koszalinie 
pod koniec 2009 roku. Dotych-
czasowo zawody miały formę 
„undergroundową”, bez jakiej-
kolwiek promocji czy większej 
organizacji. 5 edycję Come For 
Battle postanowiliśmy podnieść 
do rangi formalnych zawodów. 

Pomysłodawcami imprezy są 
Łukasz Pączkowski, Katarzyna 
Kozaczka i Łukasz Pawłowski.

Zapraszamy wszystkich 4 czerwca 
do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Białym Borze.

Scenariusz zawodów:
9.00 - 11.00 Zapisy
11.00  Eliminacje/Runda I
13.00  Runda II (16 uczestników)
14.30  Runda III (ćwierćfinał)
15.45  Runda IV (półfinał)
16.45  Finał
17.00  Wręczenie nagród

W przerwach pomiędzy kolejnymi run-
dami koncerty i występy DJ-ów. Dodatkowe 
informacje można znaleźć w Internecie 
(YouTube, Facebook). 

Zapraszamy wszystkich do wzięcia 
udziału, sprawdzić, czym w ogóle jest tak 
mało popularny w Polsce taniec c-walk lub 
po prostu być z nami i bawić się w fanta-
stycznej atmosferze.

Marcin Dallig

S ześćdziesięcioro dzieci w wieku 
10-12 lat oraz dziesięciu opieku-
nów poznawać będzie urokliwe 

zakątki naszej gminy, a tak-
że całego naszego regionu. 
Uczestnicy zakwaterowani 
zostaną w Internacie ZS 
im. O. Langego w Białym 
Borze. Koordynatorem wy-
miany i zarazem głównym 
organizatorem jest Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury 
w Białym Borze.

W kwietniu 2011r w Bia-
łym Borze odbyło się spo-
tkanie przygotowawcze 
mające na celu przygoto-
wanie programu wymiany 

Letnia Wymiana Młodzieży 
- Biały Bór 2011

oraz przeprowadzona została ewaluacja 
poprzedniego spotkania młodzieży. W spo-
tkaniu wzięli udział Burmistrzowie Klietz, 

Na początku sierpnia odbędzie się letnia wymiana dzieci i młodzieży pomiędzy gminami 
Pasewalk, Klietz, Haltern am See, Czerwieńskiem i Białym Borem. Będzie to 19 edycja 
tej akcji. Gospodarzem w bieżącym roku jest Gmina Biały Bór.

Czerwieńska i Białego Boru oraz przedsta-
wiciele Gmin Haltern am See i Pasewalku, 
a także wychowawcy i opiekunowie biorący 
udział w wymianie.

Dla dzieci przygotowywanych jest 
szereg atrakcji, min: wycieczki, konkursy, 

dyskoteki i warsztaty rękodziel-
nicze. Nie zabraknie kąpieli 
w naszych jeziorach i wyjazdów 
do Aquaparków.

Gminę Biały Bór reprezen-
tować będzie 15 uczestników. 
Informacja o naborze zaintereso-
wanych osób ogłoszona zostanie 
na stronie internetowej MGOK 
oraz na plakatach. Przedsię-
wzięcie zostanie dofinansowane 
w ramach Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży. 

Marcin Dallig
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C elem konkursu jest ukazanie 
powodów i zagrożeń wynikają-
cych z unikania przez dziecko 

pójścia do szkoły. 
Temat konkursu: Używając środków 

artystycznego wyrazu dzieci i młodzież 
z gminy Biały Bór zaprotestują przeciw 
sytuacjom powodującym niechęć dziecka 
do szkoły. Ukażą ich zgubny wpływ na 

Konkurs teatralny
W dniu 21 maja 2011 roku o godz. 10:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bia-

łym Borze odbędzie się: IV POWIATOWY KONKURS TEATRÓW PROFILAKTYCZ-
NYCH AMATORSKICH pt. „PALUSZEK I GŁÓWKA TO SZKOLNA WYMÓWKA”

życie człowieka, jego rodziny oraz całego 
społeczeństwa. Ich spektakle będą głosem 
na rzecz zdrowego stylu życia i najwyższych 
wartości takich jak: dobro, uczciwość, 
wierność, miłość oraz harmonia kontaktów 
międzyludzkich

Konkurs ma formę otwartą, zatem do-
puszcza się różnorodność form. Od monodra-
matów teatru jednego aktora poprzez formy 

łączone (teatrzyk lalkowy i żywego planu) 
do kabaretów i form estradowych. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Białym Borze 
jako organizator przewiduje następujące 
nagrody:

 ● nagroda główna  GRAND PRIX w wy-
sokości 1.500,00 zł 

 ● pozostałe uczestniczące zespoły teatral-
ne otrzymują nagrodę w wysokości 
650,00 zł. 

Bożena Sadlak

K lub Jeździecki „Hubertus” w Białym Borze będzie orga-
nizatorem Międzynarodowych Zawodów we wszech-
stronnym konkursie konia wierzchowego CIC***, 

CCI*, CIC* oraz Mistrzostw Polski seniorów. Zawody odbędą się 
w dniach 27 - 29.05.2011 na terenie Stada Ogierów.

Program zawodów:
Czwartek, 26.05.2011 godz. 18:00 - przegląd koni
Piątek, 27.05.2011 godz. 9:00 - próba ujeżdżenia
Sobota, 28.05.2011 godz. 10:00 - próba terenowa
Niedziela, 29.05.2011 godz. 9:00 - przegląd koni, 
godz. 12:00 - próba w skokach
Zawody są kwalifikacją do Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 

oraz Klubowego Pucharu Polski.

W związku z trwającymi przy-
gotowaniami do Międzyna-
rodowych Zawodów Jeź-

dzieckich w WKKW i Mistrzostw Polski 
Seniorów, które odbędą się w ostatni ma-
jowy weekend - Stado Ogierów w Białym 
Borze – przekazało przeszkodę jeździecką 
z numerem 7 – „na szczęście”, która od 
ubiegłego tygodnia informuje o zbliżających 
się zawodach. 

Mamy nadzieję ze nowy akcent zabudo-
wy naszego rynku spotka się z zadowole-
niem naszych mieszkańców, stanowiąc do-
datkową atrakcję „jeździecką” naszej gminy. 
Przeszkodę skomponował p. Bogusław 
Jarecki – trener KJ „Hubertus” Biały Bór. 

Z informacji jakie uzyskaliśmy z Biura 
Zawodów – do Białego Boru zjadą praw-
dziwe sławy jeździeckiego świata. Zgło-
szonych zostało blisko 117 koni z 7 państw. 
W najtrudniejszej serii CIC3 wystartują 43 

pary, a Polacy będą walczyć o medale mi-
strzostw Polski. Do walki o podium staną 
ubiegłoroczni tryumfatorzy: Łukasz Kaź-
mierczak, Paweł Spisak i Paweł Warszaw-
ski, a także medaliści 
z lat poprzednich: 
Julia Kornaszewska, 
Kamil Rajnert, Mar-
cin Michałek i Jerzy 
Krukowski. Ze sław 
zagranicznych swój 
start zapowiedzieli 
Andreas Dibowski, 
Frank Ostholt i Sara 
Algotsson - Ostholt. 

Liczymy na udział 
naszych mieszkań-
ców w zawodach 
oraz szczególny do-
ping dla zawodni-
ków białoborskich 

Zapraszamy na Międzynarodowe 
Zawody WKKW w Białym Borze

Wyznaczone są następujące osoby ofi-
cjalne:

Sędzia Główny: Ernst Topp (GER)
Delegat Techniczny: Per Magnusson 

(SWE)
Gospodarz Toru: Marcin Konarski 

(POL)
W zawodach wystartuje czołówka krajo-

wych jeźdźców specjalizujących się w kon-
kurencji wkkw. Nasz region reprezentować 
będą między innymi : Łukasz Kaźmierczak, 
Paweł Spisak i Kamil Rajnert.

 Krzysztof Mlicki

Jeździecki akcent
klubów: „Hubertus” Biały Bór i „Gryf” 
Biały Bór. 

Magdalena Rajnert
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Z wiązek Ukraińców w Polsce 
Koło w Białym Borze oraz 
Szkoła im. Tarasa Szewczenki 

w Białym Borze zapraszają na Regionalne 
Uroczystości Szewczenkowskie, upamięt-
niające 150 rocznicę śmierci Wieszcza 
Narodu Ukraińskiego Tarasa Szewczenki 
i 20 rocznicę wzniesienia jego pomnika w 
Białym Borze.

Uroczystości odbędą się 21 maja 2011 
roku (sobota) w Białym Borze.

Program uroczystości:

Regionalne Uroczystości 
Szewczenkowskie

16:00 – Panichida – Cerkiew greckoka-
tolicka

16:30 – Złożenie kwiatów u stóp pomni-
ka T. Szewczenki

17:00 – Uroczysty koncert – Sala gim-
nastyczna Szkoły im. T. Szewczenki (ul. 
Dworcowa 25)

Wystąpią:
 ● Chór „Dżereło”
 ● Chór cerkwi Narodzenia Przenajświęt-

szej Bogurodzicy w Białym Borze
 ● Grupa żywego słowa „Kałynowyj Mist”

 ● Zespół Ukraińskiego Tańca Ludowego 
„Witrohon”
Gość koncertu – zespół „Huculija” (Ko-

łomyja, Ukraina)
Patronat honorowy – Ambasador Ukra-

iny w RP – prof. Markijan Malśkyj
Sponsorzy główni:

Powiat Szczecinecki   Gmina Biały Bór

W sobotę (07.05.2011) przed 
ratuszem w Koszalinie ob-
chodzone były uroczystości 

z okazji 66 rocznicy Dnia Zwycięstwa, 
Święta 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlot-
niczego oraz pożegnania żołnierzy kontyn-
gentu KFOR. 

Dowództwo Jednostki wraz z Prezy-
dentem Koszalina zaprosiło uczniów klas 

Uczniowie klas wojskowych świętowali 
przed ratuszem w Koszalinie

wojskowych z Białego Boru na w/w uro-
czystości. 

W trakcie uroczystości został złożony 
meldunek w związku z wyjazdem kontyn-
gentu KFOR na misję stabilizacyjną do 
Kosowa. 

Wszyscy zgromadzeni uczestniczyli w 
apelu pamięci oraz obchodach Święta Pułku. 

Wojsko przemaszerowało w defiladzie 
ulicami Koszalina pod amfiteatr. 

Zaproszeni goście, młodzież i mieszkań-
cy Koszalina od godz. 1300 bawili się na 
Pikniku Żołnierskim. Była tam prezentacja 
sprzętu wojskowego, wystawa okoliczno-
ściowa, występy zespołów artystycznych, 
pokaz Grupy Rekonstrukcyjnej, gry i zaba-
wy oraz poczęstunek wojskowy. 

Młodzież spotkała się z Dowódcą Wojsk 
Lądowych Panem Generałem broni Zbignie-
wem Głowienka, żołnierzami Pułku, brała 

udział w pokazach przy sprzęcie wojsko-
wym, posiliła się grochówką. 

W czasie spotkania z Dowódcą Wojsk 
Lądowych, Dyrektor Szkoły zapoznał 
Dowódcę z funkcjonowaniem  klas woj-
skowym w Zespole Szkół. Na zakończenie 
spotkania młodzież wspólnie sfotografowała 
się z Panem Generałem. 

Andrzej Pastuszek

N a Międzynarodowych Zawo-
dach Jeździeckich WKKW 
w Sopocie w kategorii 

CIC* Mateusz Kiempa na koniu Młoda 
Dama zajął trzecie miejsce. 

Dwa pierwsze miejsca przypadły zawod-
nikom z zagranicy. 

Uczeń klasy maturalnej technikum na co 
dzień trenuje w Klubie Jeździeckim Huber-

Sukces jeździecki ucznia Technikum 
Hodowli Koni z Białego Boru

tus Biały Bór pod okiem znanego trenera  
p. Bogusława Jareckiego. 

Były to pierwsze w tym roku oficjalne za-
wody we Wszechstronnym Konkursie Konia 
Wierzchowego zaliczane do Pucharu Polski. 

Następny udział tego zawodnika to 
międzynarodowe zawody w Białym Borze 
w dniach 27-29 maja. 

Gratulujemy sukcesów i życzymy do-

brych wyników w następnych zmaganiach. 

Andrzej Pastuszek 
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S zkoła w Drzonowie nie po raz 
pierwszy organizuje zajęcia, które 
wykraczają poza zwykłe ramowe 

lekcje. Tym razem zorganizowano różne 
formy zajęć, podczas których uczniowie 
prezentowali swoje większe lub mniejsze 
talenty, poszerzali horyzonty myślowe, zain-
teresowania, propagowali piękno mądrości.

Uczniowie klas IV-VI wzięli udział 
w konkursie wiedzy „Talencik”, w którym 
mogli sprawdzić swoje wiadomości i umie-
jętności z zakresu różnych przedmiotów 
nauczania.

Odbył się konkurs recytatorski „Malo-
wane słowem”, Tutaj zarówno młodsi jak 
i starsi miłośnicy poezji mieli możliwość 
zaprezentowania utworu poetyckiego. Taki 
konkurs pozwolił wyłonić najlepszych re-
cytatorów. 

W przerwie, między konkursami, ucznio-
wie klas II i III wystawili na scenie „Cali-
neczkę”. Inscenizacja skupiła uwagę dzieci 
i dorosłych. Nie obyło się bez braw i  po-
chwał najmłodszych aktorów.

Dziewczynki z klasy VI zatańczyły tuż 
po „Calineczce”. Układ taneczny przy-

„DZIEŃ TALENTÓW”
w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima 
w Drzonowie.

gotowały same, wyćwiczyły go, a  efekt 
końcowy podobał się wszystkim. 

W programie tego dnia był konkurs 
plastyczny, gdzie zainteresowani tworzyli 
przepiękne prace, mając do dyspozycji różne 
materiały plastyczno - techniczne, a przy 
tym, w twórczej atmosferze, wcielali się 
w młodych artystów.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły 
się pokazy udzielania pierwszej pomocy w na-
głych przypadkach. Przeszkolone osoby wpro-
wadziły uczniów w tematykę z tego zakresu 
oraz w praktyce zaprezentowały na manekinie 
jak udzielić poszkodowanemu pomocy.

Dzień szkolny, choć minął szybko, oka-
zał się owocny, wspierał i promował talenty, 
a zaplanowane zajęcia ukazywały pożą-
dane postawy i zachowania: koleżeństwo, 
przyjaźń, pomoc słabszym, szanowanie 
starszych.

Wielkanoc
Dnia 12.04.2011r. odbyło się Uroczyste 

Przedstawienie Wielkanocne przygotowa-
ne przez uczni ów z klas młodszych , pod 
kierunkiem katechety Krzysztofa Pizio. 

Rodzice, uczniowie, nauczyciele zachwy-
ceni byli pięknym występem , wystrojem 
i talentami wokalno -słownymi wykonaw-
ców. Uczniowie wspaniale przedstawili Cud 
Zmartwychwstania Pańskiego.

Konkursy
Uczniowie SP w Drzonowie brali udział 

w różnych konkursach:
 ● „Dniem i nocą straż pożarna przychodzi 

ci z pomocą”
 ● „Na ratunek środowisku”
 ● „Ptaszki i ptaki polne” - konkurs recy-

tatorski
 ● „Najpiękniejsze miejsca Ukrainy”

Spotkanie z leśniczym
Lekcja przyrodniczo-ekologiczna odbę-

dzie się na łonie natury dnia 29 kwietnia, 
kiedy to piątoklasiści wyruszą do lasu, gdzie 
pod nadzorem leśniczego, pana Jerzego 
Nachmana, każdy uczeń posadzi drzewko. 
Mając na uwadze ochronę środowiska i kon-
takt dziecka z naturą przedsięwzięcie to jest 
nie tylko ciekawe, ale i bardzo pożyteczne. 

Kalendarium, czyli co w szkole:
 ● Wycieczki do Gdańska i Sopotu (maj /

czerwiec)
 ● Uroczystość Dnia Dziecka połączoną 

z Dniem Matki - impreza plenerowo-
-integracyjna, z udziałem „Grupy T” 
z Torunia.

 ● „Dzień Niemiecki” – prezentacje oby-
czajów niemieckich (potrawy, piosenki); 
przedstawienie pt: „ Aschenputtel”.

 ● Pożegnanie uczniów klasy VI
 ● Uroczyste zakończenie roku szkolnego
 ● Wakacje

Edyta Adamczak

Szkolne sprawy

Nasze Konkursy
W II semestrze roku szkolnego 2010/2011 

laureaci Wojewódzkich Konkursów Przed-
miotowych na spotkaniu z Zachodnio-
pomorskim Kuratorem Oświaty odebrali 
nagrody i zaświadczenia o swoich sukce-
sach. Uczniowie Gimnazjum nr 1 odnieśli 
następujące sukcesy:

Oliwia Andrasz – laureatka Konkursu 
Polonistycznego (opiekun Elżbieta Zawiślak)

Adrian Karepin – laureat Konkursu 
Geograficznego (opiekun Krystyna An-

Z życia białoborskiej szkoły
Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze

drasz), finalista Konkursu Matematycznego, 
finalista Konkursu Fizycznego, finalista 
Konkursu Historycznego.

W kwietniu odbyły się eliminacje szkol-
ne oraz gminne Turnieju Recytatorskiego 
„Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”. Do finału 
regionalnego, który odbędzie się w czerwcu 
w Koszalinie, zakwalifikowali się uczniowie:

 ● Igor Kapustyński – kl. I a SP
 ● Estera Falenczyk – kl. V a SP
 ● Ewelina Zalapana – kl. II b gimnazjum
 ● Oliwia Andrasz – kl. III a gimnazjum

Fakty z życia szkoły
W gimnazjum realizowany jest projekt 

„Szkoła bez przemocy”, który zakłada 
współdziałanie uczniów, rodziców i nauczy-
cieli na rzecz tworzenia atmosfery bezpie-
czeństwa w szkole oraz twórczych zajęć, 
w których uczestniczą rodzice i ich dzieci. 
Projekt będzie kontynuowany do końca 
roku. Koordynatorką tego przedsięwzięcia 
jest Violetta Pączkowska.

Uczniowie gimnazjum korzystają z do-
datkowych godzin matematyki, fizyki, 
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biologii, chemii i geografii wynikających 
z projektu „Moje Gimnazjum - Moja Przy-
szłość”. Projekt ten jest adresowany do 
uczniów klas II gimnazjum i będzie kon-
tynuowany w przyszłym roku szkolnym. 
Uczniowie klas III gimnazjum zakończyli 
prawie 2-letni udział w projekcie „Moje 
Gimnazjum – Moja Szansa”.

Szkoła Podstawowa zdobyła środki 
z programu „Radosna Szkoła” na stworze-
nie w szkole nowego miejsca rekreacji dla 
najmłodszych dzieci.

Kalendarium 
W kwietniu reprezentanci Gimnazjum 

nr 1 zdobyli II miejsce w powiatowym 
turnieju piłki nożnej chłopców. Również 

w tym miesiącu w Zespole Szkół odbył się 
sprawdzian po szkole podstawowej i egzamin 
gimnazjalny. Laureaci konkursów przedmio-
towych byli zwolnieni z odpowiedniej części 
egzaminu.

28 kwietnia przedstawiciele Gimnazjum 
nr 1 brali udział w IV Gimnazjadzie „Na 
dworze księżnej Elżbiety” organizowanej 
przez LO im. Księżnej Elżbiety w Szczecin-
ku. Gimnazjum nr 1 zajęło drużynowo III 
miejsce, a 5 uczniów otrzymało „indeksy” 
dające pierwszeństwo w przyjęciu do I LO.

6 maja w Szkole Podstawowej nr 1 - im-
prezy związane z Dniem Ziemi.

18 maja - tradycyjny Dzień Patrona  
ZS nr 1. Zaplanowane imprezy:

- uroczysty apel
- konkursy: recytatorski „Henryk Sien-

kiewicz – mistrz słowa” (regionalny), wie-
dzy o Henryku Sienkiewiczu, plastyczny, 
„Szkolny omnibus”, „Muzyczne talenty”, 
„Gry i zabawy z matematyką”, wiedzy 
o krajach anglojęzycznych

- rozgrywki sportowe.
W czerwcu odbędzie się również kolejna 

edycja akcji profilaktycznej „Nie zamykaj 
oczu”. Poświęcona będzie obronie praw 
zwierząt.

Opracowanie:
Grażyna Balejko Czupa

Elżbieta Zawiślak

P ierwszymi zawodami kajakarskimi w sezonie 2011,  
w których brali udział zawodnicy LKK Hubertus były 
Otwarte Mistrzostwa Miasta Poznania, które odbyły się 

30 kwietnia. 
Spośród ekipy „Hubertusa” najlepiej wypadła Natalia Droździel, 

która zdobyła złoty medal w konkurencji K-1 Dzieci-Dziewcząt. 
W kategorii Dzie-

ci-Chłopców o set-
ne sekundy brązowy 
medal przegrał Filip 
Weckwert ostatecznie 
zajmując 4 miejsce. 

Natomiast w ka-
tegorii Młodzików 
najlepiej wypadł Filip 
Golarz zajmując w 
finale K-1 

- 7 miejsce. 
Zawodnicy Hu-

bertusa mieli okazję 
startować na pięknym torze kajakowym Malta Poznań, na którym 
w dniach 07-08.05. odbędą się zawody Pucharu Świata, w którym 
wezmą udział wychowankowie LKK Hubertus: Magdalena Kru-
kowska („Kopernik” Bydgoszcz) i Agnieszka Kowalczyk (AZS-
-AWF Gorzów Wielkopolski). 

W tym sezonie nie możemy liczyć na sukcesy ubiegłorocznej 
Wicemistrzyni Polski Młodziczek – Karoliny Szkołudy, która 
tymczasowo nie bierze udziału w zawodach z powodu kontuzji, 
natomiast Michał Mandziak od sezonu 2011 będzie startował w 
barwach Klubu Kajakowego „Polstyr” Człuchów. 

Klub Kajakowy „Hubertus” 10-krotnie był organizatorem 
Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe 
w Kajakarstwie. W ubiegłym roku podczas X Mistrzostw LZS p. 
D. Kwaśniewska oficjalnie przekazała organizację w/w Mistrzostw 
dla Klubu Kajakowego „Zryw” Wolsztyn. 

Natomiast LKK „Hubertus” podjął się organizacji Regat Kaja-
kowych Dzieci i Młodzików, które odbędą się w czerwcu br. 

Dorota Kwaśniewska

Kajakarze Hubertusa

Złota Medalistka Natalia Droździel,
 fot. D. Kwaśniewska

B ardzo dobrze w tym sezonie spisuje się drużyna Senio-
rów „Hubertusa” Biały Bór. Zespół który od kilku lat z 
determinacją walczy o awans, w obecnym sezonie jest 

bardzo blisko upragnionego celu. 
W obecnym sezonie awans wywalczą dwa pierwsze zespoły. 

Po ostatnim zwycięstwie nad Lechem II  Czaplinek lokalny zespół 
wraz z Pogonią Połczyn przewodzą w tabeli z dorobkiem 49 pkt. i 
przewagą 9 pkt. nad trzecim Mistralem Mirosławiec.

Do końca pozostało jeszcze 6 kolejek i nikt z przeciwników 
„łatwo punktów nie odda”. Mamy wszyscy nadzieje, że już za 
kilka tygodni będziemy mogli cieszyć się z upragnionego awansu 
do V ligi.

Klasa Okręgowa grupa Koszalin Południe sezon 2010/11

Lok. Kluby Gry Pkt Zw Rem Por Bramki
 1.  Pogoń  Po łczyn 

Zdrój (1)
20 49 15 4 1 51-26

 2. HUBERTUS BIAŁY 
BÓR (2)

20 49 15 4 1 51-17

 3.  Mirstal Mirosławiec 
(3)

20 40 13 1 6 52-28

 4. Pionier-95 Borne 
Sulinowo (5)

20 35 10 5 5 47-31

 5. Calisia Kalisz 
Pomorski (4)

20 34 10 4 6 50-43

 6. Drzewiarz Świerczy-
na (6)

20 31 9 4 7 49-42

 7. Spójnia Świdwin (7) 20 28 9 1 10 52-53
 8. Zawisza Grzmiąca 

(8)
20 28  8 4 8 36-29

 9. Drawa II Drawsko 
Pomor.(11)

20 24 7 3 10 54-52

10. Lech II Czaplinek (9) 20 21 6 3 11 45-56
11. Korona Człopa (10) 20 21 6 3 11 30-39
12. Grom Giżyno (12) 20 14  4 2 14 43-66
13. Wiarus Żółtnica (13) 20 13 4 1 15 34-79
14. Jedność Tuczno (14) 20 13 4 1 15 19-52

Piłkarski Hubertus

W nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce. Przy tej samej ilości 
punktów decydują bezpośrednie gry, a następnie różnica goli. 
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Uzyskaj dopłatę do 
instalacji solarnych

20 maja o godzinie 16.00 w Sala Posiedzeń Urzędu Miejskie-
go w Białym Borze odbędzie się spotkanie w sprawie uzyskania 
dopłat do indywidualnych instalacji solarnych. Wszystkich zain-
teresowanych serdecznie zapraszamy

KONKURS NA OPRACOWANIE 
GRAFICZNE STRONY 
INTERNETOWEJ GMINY BIAŁY BÓR

Biały Bór to gmina z wielowiekową historią. Od jakiegoś czasu 
pragniemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym i dać możli-
wość czynnego uczestnictwa w tworzeniu wizerunku naszej gminy. 

W dobie Internetu oraz szybkiego rozwoju multimediów i rekla-
my potrzebujemy czegoś innego niż tylko „strony informacyjnej”, 
czegoś co ułatwi nam dotarcie do szerokiego kręgu potencjalnych 
odbiorców. 

Pomóc w tym może dobrze zaprojektowany wizerunek strony 
internetowej, która poprzez swoją kolorystykę, kształt i zawarte 
przesłanie powie odbiorcy, co takiego w naszym mieście i gminie 
jest ważne i niepowtarzalne, z czego jesteśmy dumni i co chcemy 
rozwijać.

Zapraszamy do udziału w konkursie.
Prace (w wersji papierowej i elektronicznej) można składać do 

dnia 31.05.2011 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego 
w Białym Borze.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 
1.500,00 zł brutto. Szczegółowe informacje i regulamin dostępne są 
w Urzędzie Miejskim w Białym Borze (Sekretarz Gminy p. nr 23, 
tel. 094 3739 032 wew. 521 oraz na stronie www.bialybor.com.pl 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.bialybor.com.pl

Ważne telefony:
 

Apteka „Nova”, ul. Nadrzeczna 2a, Biały Bór, tel. 94 372 60 52
Bank Spółdzielczy. Bankomat. ul. Żymierskiego 13, Biały Bór, 
tel. 94 37 39 165
Biblioteka Publiczna, ul. Nadrzeczna 2a, Biały Bór, 
tel. 94 37 39 423 
Dworzec PKS, Rynek, Biały Bór, tel. 94 374 27 54
Dworzec PKP, ul. Kolejowa, Biały Bór, tel. 9436/ informacja 
94 374 13 00
Gminna Przychodnia Zdrowia, ul. Nadrzeczna 2 a, Biały Bór, 
tel. 94 3739036
Komisariat Policji – Rewir Dzielnicowych, ul. Żymierskiego 6, 
Biały Bór, tel. 94 375 34 71
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białym Borze, ul. Tamka 
3, Biały Bór, tel. 94 373 94 66, tel./fax 94 373 91 20, www.mgok.
com.pl e-mail: mgok@bialybor.com.pl
Punkt Informacji Turystycznej, ul. Tamka 3, Biały Bór, 
tel. 94 373 94 66, tel./fax: 94 373 91 20, e-mail: it@bialybor.com.pl
Urząd Miejski w Białym Borze, ul. Żymierskiego 10, Biały Bór, 
tel. 94 3739 032/ 94 373 90 02; fax: 94 37 39745, www.bialybor.
com.pl, e-mail: gmina@bialybor.com.pl biuletyn@bialybor.com.pl 
Urząd Pocztowy „Poczta Polska”. Kantor, ul. Żymierskiego 15, 
Biały Bór, tel. 94 373 90 05; 94 373 90; 18 94 372 61 33 
Straż Miejska, ul. Żymierskiego 10, Biały Bór, tel. 94 372 61 08
Straż Pożarna, ul. Tamka, Biały Bór, tel. 998; 112

Sprawy różne / Ogłoszenia

G rupy AA - to dobrowolne i samopomocowe grupy osób uza-
leżnionych od alkoholu.

Zasadniczym celem każdej grupy AA jest zapobieganie 
i leczenie z alkoholizmu , natomiast fundamentem jest realizacja tzw. 
„Dwunastu Kroków”, dzięki którym chora osoba może rozpoznać swoja 
dolegliwość i stawiać „Pierwsze Kroki” w zdrowieniu.

W Białym Borze również rożne koleje swojej żywotności przeżywały 
grupy AA. Aktualna Białoborska Grupa AA rozpoczęła swoja działalność 
18.01.11.

O co tak naprawdę chodzi w AA i kim są AA?
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy dzielą 

sie nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny 
problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Czy to choroba?
Tak, alkoholizm jest choroba przewlekła. Pod wieloma względami 

przypomina inne schorzenia przewlekle takie jak cukrzyca, alergia, cho-
roba wrzodowa, czy wieńcowa. Żadnej z nich nie 
można wyleczyć, można natomiast powstrzymać jej 
rozwój i zahamować najdotkliwsze objawy, a przede 
wszystkim nauczyć się z nimi żyć.

Tego właśnie uczymy się na naszych spotkaniach 
(mitingach) dwa razy w tygodniu. Obecność na nich 
nie jest obowiązkowa - przychodzisz kiedy chcesz.

Jednakże anonimowość jest fundamentalną zasada AA. To znaczy ze 
każdy z uczestników zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy kogo 
tu spotkał i o czym była mowa. Dzięki tej zasadzie szanujemy innym 
i samych siebie.

Łatwo wiec zauważyć że każda osoba w naszej grupie zasługuje na 
poszanowanie i godność.

Dlatego tez, aby nam było łatwiej znosić dolegliwości tej choroby 
zapraszamy wszystkich, których bezpośrednio dotknęła ta choroba oraz 
tych, którzy na co dzień żyją w rodzinach dotkniętym alkoholizmem 
(współuzależnionych).

Nasze spotkania odbywają sie w każdy poniedziałek i czwartek od 
godz. 17-19 i są to tzw. mitingi zamknięte dla osób uzależnionych. Raz 
w miesiącu (ostatni czwartek miesiąca) o godz. 17 odbywa się miting 
otwarty dla wszystkich, którzy cierpią z powodu alkoholika w rodzinie, 
bądź chcą dowiedzieć się czegoś więcej o tej chorobie i sposobach jej 
leczenia, np. co z robić aby nie pił? 

Tak wiec zapraszamy Was i prosimy zostawcie wstyd „za drzwiami”. 
Zapraszamy na stronę internetowa www.bialybor-aa.bloog.pl; www.

bialoborskagrupaaa.pl 
Białoborska Grupa AA

Grzech czy 
choroba? AA


