
 

 

Szanowni Państwo! 

Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer gazety 

lokalnej „Wieści trzebielińskie”. Publikacja dofinansowana jest w ramach 

programu małe projekty, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 w kwocie 15 064,06 zł i dotacji gminnej w kwocie 8096,95 zł. Jest 

ona redagowana przez bibliotekarzy, nauczycieli, sołtysów, pracowników 

instytucji, stowarzyszeń,  kół i organizacji. Podstawowy jej zasób stanowić 

będą informacje dotyczące spraw kultury, historii i tradycji naszej gminy                   

i regionu, bo publikacja ma przyczynić się do zachowania dziedzictwa 

kulturowego i historycznego. Zamieszczać więc w niej będziemy informacje 

promujące lokalne inicjatywy wzmacniające tożsamość regionalną, lokalne 

tradycje, dziedzictwo kulturowe, święta i zwyczaje świąteczne oraz informacje 

dotyczące życia i historii naszej gminy.                                                                                                    

Zachęcamy do lektury. Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni                        

z efektów naszych starań.                                                                

                                               Zespół Redakcyjny 
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Pierwsze wydanie „Wieści Trzebielińskich” to wydarzenie w naszej 

gminie zasługujące na uwagę. Zadowolenie budzi fakt, że dzięki gazetce 

samorząd gminy Trzebielino będzie miał lepszą możliwość przekazywania 

mieszkańcom informacji o wydarzeniach w gminie. Na łamach jednego 

wydania nie uda się często zamieścić wszystkich informacji o podejmowanych 

działaniach, dlatego zachęcam też mieszkańców do śledzenia aktualności na 

stronach internetowych partnerów współtworzących gazetkę. 

Składam serdeczne gratulacje zespołowi redakcyjnemu z okazji wydania 

pierwszego numeru „Wieści Trzebielińskich”, życzę owocnej współpracy, 

dużej rzeszy czytelników i wytrwałości w pracy. 

 

Wójt Gminy Trzebielino 

Tomasz Czechowski  
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„W roku 1958 

otwarta została 

biblioteka p.n. 

„Rejonowa 

Biblioteka 

Publiczna w 

Trzebielinie”.  

 

Z kroniki biblioteki 

Z historii... 

Nazwa miejscowości  

Trzebielino pochodzi od 

nazwy osobowej Trzebiela 

lub od czasownika trzebić, 

czyli wycinać las, karczo-

wać; niemiecka nazwa 

Treblin. 

Pierwsza wzmianka o wsi 

pochodzi z 1628 r. Wła-

sność rodziny von Puttka-

mer. Puttkamerowie ze 

zmiennym szczęściem wła-

dali Trzebielinem aż do 

roku 1945. W drugiej poło-

wie XVIIw. Wieś została 

zastawiona rodzinie von 

der Goltz, wkrótce powsta-

ło tu kilka małych folwar-

ków. W 1688 r. feldmar-

szałek Goltz rozpoczął 

budowę ceglanego kościo-

ła, którą ukończyła wdowa 

po nim i syn. Ostatnim 

polskim kaznodzieją był 

zmarły w 1786 roku Kry-

stian Krusche Grabowski. 

Wieś została wymieniona 

przez pomorskiego geogra-

fa Lubinusa w roku 1612 

jako teren zamieszkały 

przez Wenedów (Słowian). 

W XVII wieku mieszkało 

tu 12 kmieci i 16 zagrodni-

ków oraz funkcjonowała 

kuźnia. W 1836 r. przepro-

wadzono we wsi uwłasz-

czenie chłopów. Mimo 

prowadzonej przez Puttka-

merów akcji kolonizacyj-

nej do ostatniej wojny 

miejscowa ludność używa-

ła kaszubskich nazw części 

z przysiółków, a kilka ro-

dzin utrzymywało kontakty 

z bytowskimi Kaszubami. 

Po wojnie wśród osadni-

ków główny trzon stanowi-

li także Kaszubi z okolic 

Kartuz, Kościerzyny i Chojnic, 

jednakże w ciągu 50 lat 

„zintegrowali się” z osadnika-

mi z innych części kraju i dziś 

o ich kaszubskim pochodzeniu 

świadczą jedynie nazwiska. 

Pałac w Trzebielinie został 

wzniesiony w 1810 r. Kościół 

ewangelicki murowany z lat 

1688-1691. Z zabudowy wiej-

skiej chlewnia i kuźnia z XVIII 

w. oraz domy mieszkalne                

z XIX w.: za wsią nad rzeką 

XIX-wieczny młyn. Cmenta-

rzysko kurhanowe obejmujące 

40 obiektów o średnicy 4-10 m 

datowane na IX-VIII w.p.n.e., 

być może jest starsze od Bi-

skupina. 

Źródło: Słownik Historyczny 

Miast i Wsi Województwa 

Słupskiego,  Alicja Świetlic-

ka—Elżbieta Wisławska 

 

Biblioteka Publiczna                

w Trzebielinie”. Dnia 

19.05.1959 r. otwarta zo-

stała czytelnia. Wypoży-

czalnia i czytelnia zostały 

wyposażone w taki sprzęt 

jak: stoliki szt. 6, 17 krze-

seł, regały na książki i cza-

sopisma. W okresie od 

1.08.1958 do 30.06.1960 r. 

bibliotekę prowadziła 

Wanda Omelańska. W tym 

okresie księgozbiór liczył 

930 woluminów, a czytel-

ników 75-ciu. Biblioteka 

posiadała trzy punkty bi-

blioteczne w następujących 

miejscowościach: Poboro-

wie, Starkowie i Suchorzu. 

Punkty biblioteczne liczyły 

zaledwie 16 czytelników. 

Dnia 30.06.1960 r. biblio-

tekę objęła Irena Kubińska. 

Biblioteka posiada już 1482 

woluminy. W czytelni zapre-

numerowanych było 10 tytu-

łów czasopism. Liczba punk-

tów bibliotecznych wzrosła do 

5-ciu. Czytelników ogółem 

było 259 w punktach biblio-

tecznych 67. Średnia na jedne-

go czytelnika wynosiła 8 ksią-

żek. Prowadzone były takie 

prace jak: wieczory bajek dla 

dzieci, gry i zabawy świetlico-

we, wieczory głośnego czyta-

nia książęk. Przy bibliotece 

zorganizowany był młodzieżo-

wy zespół teatralny i muzycz-

ny. Organizowane były zgaduj 

– zgadule. 

W roku 1954/55 została 

otwarta świetlica zajmują-

ca jedno pomieszczenie. 

Wyposażenie w sprzęt było 

bardzo skromne. W tejże 

świetlicy mieścił się punkt 

biblioteczny zaopatrywany 

w książki przez Gromadz-

ką Bibliotekę w Starkowie. 

W wymienionym okresie 

kierownikiem świetlicy 

była Kazimiera Ciupińska. 

W latach 1956/57 została 

zwiększona liczba otrzy-

manych książek z bibliote-

ki w Starkowie, czyli wy-

nosi 496 woluminów. Czy-

telników zarejestrowanych 

było 101. Kierownikiem             

w tym czasie była Wacła-

wa Bogdaszewska. W roku 

1958 otwarta została bi-

blioteka p.n. „Rejonowa 
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W szkole Podstawo-

wej w Trzebielinie jest realizo-

wany projekt pod nazwą  „Tu 

się rodzimy, tu mieszkamy – 

naszych korzeni nie odrzuca-

my”. Poznawanie i kultywowa-

nie dziedzictwa kulturowego 

kaszub oraz kultywowanie 

języka przodków. W ramach 

operacji są prowadzone 

warsztaty z następujących 

dziedzin sztuki ludowej; 

plecionkarstwo, malowanie 

na szkle, haft kaszubski, 

rzeźba ludowa i  garncar-

stwo. Są to zajęcia propagujące 

kulturę kaszub, przybliżają               

i poszerzają wiedzę o regionie. 

Dzieci na tych zajęciach lepiej 

poznają rzemiosło przodków. 

Prowadzone są również zajęcia 

artystyczne, kulinarne, nauki 

pisania i czytania po kaszub-

sku. 

ło”. Dokonania artystyczne 

naszych podopiecznych za-

chwyciły odbiorców. Podczas 

gościnnego pobytu w 

„Elektryku” uczniowie wysłu-

chali wykładu p. Dominiki 

Gonciarz - pracownika Mu-

zeum Pomorza Środkowego w 

Słupsku i obejrzeli wystawę 

„Kaszuby - Karczmy Słup-

skie". Wycieczka do miasta 

Słowińców miała jednak wię-

cej edukacyjnych walorów. 

Tego dnia uczniowie gimna-

13 listopada br. uczniowie                

z gimnazjum w Starkowie, 

uczący się języka kaszubskie-

go, uświetnili swoim wystę-

pem artystycznym Dzień Kul-

tury Kaszubskiej, zorganizo-

wany przez ZSP nr 1 w Słup-

sku. Przed licznie zgromadzo-

ną publicznością nasza mło-

dzież zaprezentowała przygo-

towane w języku kaszubskim 

przedstawienie teatralne pt. 

„Kòclôk” oraz piosenkę Wero-

niki Korthals pt. „Było minę-

zjum wzięli także udział                  

w lekcji bibliotecznej na temat 

wulgaryzmów przygotowanej 

przez pracowników Woje-

wódzkiej Biblioteki Pedago-

gicznej, a na zakończenie udali 

się do Multikina. Jak sami 

stwierdzili, już nie mogą się 

doczekać kolejnego wyjazdu. 

Cieszą się, że mogą osiągać 

sukcesy i reprezentować naszą 

szkołę w kolejnej dziedzinie, 

jaką jest język kaszubski.  

a szkolna orkiestra pod kierow-

nictwem pani Marty Kozłow-

skiej akompaniowała do 

dźwięków marsza Radeckiego.  

Tego samego dnia o godzinie 

17.00 na Sali Widowiskowej 

przy Bibliotece Gminnej             

w Trzebielinie uczniowie klas 

II-VI pokazali swój montaż 

słowno-muzyczny mieszkań-

com gminy Trzebielino.  

W piątek 8 listopada odśpiewa-

niem hymnu państwowego                

i hymnu szkoły rozpoczęliśmy 

szkolne obchody Święta Nie-

podległości w Szkole Podstawo-

wej w Suchorzu. Wszyscy 

uważnie wsłuchiwali się w rys 

historyczny oraz skecz, który 

przedstawili uczniowie klas 

starszych. Przedszkolaki pięknie 

wyrecytowały wiersz „Kto ty 

jesteś”, a sześciolatki zaśpiewa-

ły piosenkę o Wiśle. Zaśpiewał 

również nasz szkolny chór,              

Święto Niepodległości 

Dzień Kultury Kaszubskiej 

„Kto ty 

jesteś?” ... 
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Teatr Show 

Internetowy Teatr TVP dla szkół  

Klub Kreatywnych Dzieci 

XXI wiek to czas kompu-

teryzacji i dominacji inter-

netu. Szczególnie ciężko 

odciągnąć dzieci i mło-

dzież od gier interneto-

wych i portali społeczno-

ściowych takich jak Face-

book. Aby dzieci mogły 

spędzić czas bardziej poży-

tecznie, rozwijając swoje 

zdolności manualne i pla-

styczne zapraszamy do 

Biblioteki Gminnej            

w Trzebielinie do Klubu 

Kreatywnych Dzieci. Zaję-

cia odbywają się również 

w Filii Bibliotecznej                 

w Suchorzu. Zajęcia roz-

poczęły się w miesiącu 

listopadzie i będą trwać do 

końca roku. Dzieci wyko-

nały już wiele prac m.in. 

własnoręcznie robione 

bransoletki z koralików 

oraz bransoletki z lakieru 

do paznokci, drzewka 

szczęścia, wazony metodą 

decoupage, ramki z obraz-

kiem z darów natury, kwia-

towe kule kusudama oraz 

świąteczne dekoracje. Ma-

teriały na przeprowadzenie 

zajęć zostały sfinansowane 

ze środków Gminnej Ko-

misji Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych            

w Trzebielinie. Zaplano-

wana jest kontynuacja za-

jęć od nowego roku. 

szkoły. Uczniowie z naszej 

szkoły z entuzjazmem 

przyjęli transmisję pierw-

szego przedstawienia pod 

tytułem „ Bajka o przedsię-

biorczym Janku i jego nie-

mądrych braciszkach”. 

Spektakl był transmitowa-

ny z Wrocławskiego Tea-

tru Edukacji ARTENES. 

Był to pierwszy w Polsce – 

i jak dotąd jedyny – spek-

takl o tematyce ekono-

micznej przeznaczony dla 

szkół podstawowych. Naj-

młodsze dzieci z grup 

Szkoła Podstawo-

wa w Trzebielinie bierze 

udział w projekcie Interne-

towy Teatr TVP dla szkół. 

Celem projektu jest 

„łączenie każdego ucznia 

ze sztuką”. Dzięki niemu 

uczniowie naszej szkoły 

mogą interaktywnie 

uczestniczyć w przedsta-

wieniach teatralnych 

transmitowanych na żywo. 

Dzięki takiemu rozwiąza-

niu mogą uczestniczyć                 

i poznawać różne formy 

teatralne nie wychodząc ze 

przedszkolnych oraz ucz-

niowie klas I-IV z cieka-

wością oglądali pełną hu-

moru sztukę pt. Calinecz-

ka. Spektakl charakteryzo-

wał się niezwykłą sceno-

grafią oraz ciekawą opra-

wą muzyczną.  

Wszystko to spra-

wiło, że dzieci odbyły  

wspaniałą przygodę tea-

tralną, która zapewne na 

długo zostanie w ich pa-

mięci.  

znali się ze sprzętem fil-

mowym, składem ekipy 

filmowej, a także z meto-

dami ożywiania postaci.  

Ochotnicy z naszej szkoły, 

Marta i Oliwier mogli na 

scenie rozwijać swój talent

- wykonywali zadania sce-

niczne, podkładali efekty 

dźwiękowe pod rysunkowy 

film- dubbing.  

Dzięki udziałowi 

w tym projekcie uczniowie 

odkryli, iż każdy posiada 

jakiś talent, a najlepszym 

miejscem dla ujawnienia 

tego talentu jest scena.  

Dnia 28. 10. 13 r. 

uczniowie klas I- III Szko-

ły Podstawowej w Trzebie-

linie wraz z sześciolatkami 

wzięli udział w Interaktyw-

nych Warsztatach Teatral-

nych odbywających się w 

Miastku.  Dzieci mogły 

poznać kreskowy i kukieł-

kowy świat bohaterów oraz 

animację. Na scenie zapo-
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„Twórcze wieczory w bibliotece” 
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„Twórcze wieczory w bibliote-

ce” to ciekawa propozycja za-

jęć dla Seniorów, dzieci i mło-

dzieży, to czas twórczych po-

szukiwań poprzez zorganizo-

wanie cyklu warsztatów: arty-

stycznych, kucharskich, robó-

tek ręcznych, florystycznych, 

scrapbookingu i decoupagu. 

Projekt realizuje sołectwo Su-

chorze przy udziale Filii bi-

bliotecznej i świetlicy wiejskiej 

w Suchorzu. „Twórcze wieczo-

ry w bibliotece” to osiem spo-

tkań warsztatowych. Zajęcia 

odbywają się w każdą środę od 

23 października do 11 grudnia 

2013 roku.                                                                                                                   

Tematyka spotkań obejmowa-

ła: róże z liści klonu, florysty-

ka funeralna,  chrupiące gofry, 

anioły z masy solnej, scrapboo-

king, czyli sztuka ręcznego 

tworzenia i dekorowania albu-

mów , zajęcia kucharskie- cisz-

ka, wspólne świętowanie                  

z dziećmi Dnia Świętego Mi-

kołaja, bombki wykonane me-

todą decoupage i haft krzyży-

kowy. „Twórcze wieczory                

w bibliotece” to połączenie 

przyjemnego z pożytecznym, 

tradycji z nowoczesnością. To 

czas, kiedy możemy się spo-

tkać, czegoś nauczyć i zre-

laksować.                                                                                                                             

Ponieważ projekt dobiega końca 

można wysnuć pierwsze wnio-

ski, że czas spędzony na wspól-

nym tworzeniu przyczynił się do 

lepszego poznania ludzi repre-

zentujących różne pokolenia, 

zwiększył wzajemną akceptację, 

pomógł seniorom zaspokoić 

pragnienie bycia potrzebnym               

i jak najdłużej zachować spraw-

ność umysłową, zaś młodym 

ludziom pozwolił na rozwijanie 

pasji. Projekt został dofinanso-

wany przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Trzebielinie. 

Święta tuż tuż” była to brytyj-

ska animacja, w której losy 

Świąt Bożego Narodzenia spo-

czywały w rękach elfa Bernar-

da. Wspomniany elf wraz                 

z wesołym reniferem z latają-

cego zastępu Świętego Mikoła-

ja wyruszyli  na ratunkową 

misję w czasie. Na szczęście 

zakończenie misji było udane            

i dzieci mogą spokojnie ocze-

kiwać Mikołaja. Dzień ten zali-

czamy do niezwykle udanych, 

Dnia 25 listopada br. 

odbyła się wycieczka do Multi-

kina w Słupsku. Był to pierw-

szy  wyjazd zorganizowany  

dla naszych najmłodszych, 

czyli dla  trzech grup przed-

szkolnych. Te szczególne 

chwile były dla dzieci niejako 

upominkiem z okazji zbliżają-

cych się Mikołajek. Dzieci już 

teraz mogły poczuć świąteczny 

klimat. Bajka o tytule 

„Ratujmy Świętego Mikołaja: 

a uśmiechy na twarzach naszych dzieci 

pozostaną w naszej pamięci na długi 

czas.  

zabawy dzieci miały wykonane 

zdjęcia portretowe w tradycyj-

nych chińskich strojach. Wy-

konane fotografie  przedszko-

laków już wkrótce będzie moż-

na zakupić.  

Podczas muzycznego 

spotkania wszyscy bawiliśmy 

się wspaniale, a różnorodne 

tańce i zabawy pozostaną               

w naszej pamięci przez długi 

czas. 

Dnia 21 listopada 

2013 r. Firma Edukacyjna 

„Piano” zorganizowała dla 

wszystkich trzech grup przed-

szkolnych zabawę muzyczną 

na bazie ruchu i rytmiki. Dzie-

ci miały okazję  wspólnie się 

pobawić na przestronnej sali 

gimnastycznej. Wodzirej za-

pewnił  oprawę muzyczną                 

i przeprowadził  zabawy edu-

kacyjno- ruchowe. Przy okazji 

Zabawa muzyczna z Firmą Edukacyjną 

„Piano” 

Wycieczka do Multikina 

„Twórcze 

wieczory w 

bibliotece”  
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Bibliotekarz 

poleca! 

 

Gorąco polecam: Rodzicom, Pedagogom, Dzieciom! 

Biblioteka dobrym miejscem dla malucha! 

W Bibliotece Gminnej              

w Trzebielinie i w Filii 

bibliotecznej w Suchorzu 

dobiega już końca realiza-

cja projektu „Od smyka do 

czytelnika”. Pomysł na 

projekt zrodził się z chęci 

zaszczepienia wśród naj-

młodszych dzieci miłości 

do książek oraz zwiększe-

nia świadomości rodziców, 

opiekunów na temat waż-

nej  roli książki w rozwoju 

dziecka. Projekt został 

dofinansowany przez Fun-

dację Parasol z Bytowa,            

w ramach VIII edycji pro-

gramu Działaj Lokalnie 

2013, a jego realizacja 

ruszyła we wrześniu 2013 

roku. W spotkaniach biorą 

udział przedszkolaki                  

z przedszkoli w Trzebieli-

nie i w Suchorzu wraz z 

nauczycielkami oraz  dzie-

ci, które nie uczęszczają do 

przedszkoli wraz z opieku-

nami. Za nami już czterna-

ście spotkań w czasie któ-

rych dzieci przeniosły się 

do bajkowego świata Jasia 

i Małgosi, świętowały uro-

dziny Marchewki i Kubu-

sia Puchatka, przygotowy-

wały smaczne kanapki, 

uczył się zasad właściwego 

zachowania przy stole               

i zdrowego odżywiania 

oraz bezpiecznego zacho-

wania na drodze. Zaś pod-

czas zajęć Gimnastyka 

mamy i smyka rozwijały w 

sobie zamiłowanie do ru-

chu. Zajęciom projekto-

wym towarzyszyły  przede 

wszystkim twórcze spotka-

nia z literaturą dziecięcą, 

zabawy muzyczno-

ruchowe, zabawy z chustą 

animacyjną, zabawy po-

wtórzeniowe z pokazywa-

niem, zabawy paluszkowe 

czyli recytowanie i ilustro-

wanie tekstu przy równo-

czesnym dotykaniu dzie-

cięcych paluszków, gry 

edukacyjne, zajęcia pla-

styczne, kulinarne i zaba-

wa. Część otrzymanego 

dofinansowania przezna-

czyliśmy na zakup zaba-

wek, które pobudzają wy-

obraźnię i kreatywność 

dzieci: tablicę edukacyjną, 

centrum edukacyjne Miś 

oraz kuchnie. Podczas spo-

tkań cieszyły się one du-

żym zainteresowaniem 

wśród dzieci. W trakcie 

najbliższego spotkania 

maluchy staną na scenie            

i zmierzą się ze sztuką 

aktorską. 

Projekt dobiega końca                

i można śmiało rzec, że 

pomysł na projekt był 

strzałem w dziesiątkę. 

Dzieci z ochotą przycho-

dzą do naszych bibliotek, 

bardzo dobrze się u nas 

czują, chętnie biorą udział 

w zajęciach, dużo z zajęć 

zapamiętują i świetnie się 

rozwijają. Chętnie sięgają 

po książeczki i bardzo lu-

bią, jak się im czyta. 

Uskrzydlają nas także opi-

nie o projekcie, które do 

nas docierają.  

Dziękujemy za wszystkie 

słowa uznania, za zaanga-

żowanie nauczycieli                  

z przedszkoli i rodziców w 

realizację bibliotecznego 

projektu. Wierzymy, że 

zaszczepiona dzieciom 

miłość do książek sprawi, 

że w przyszłości będą czy-

tały, zdobędą lepsze wy-

kształcenie i lepszą pracę. 

Wyrosną na mądrych, do-

brych i szczęśliwych ludzi.  

Tomasz Makowski – dy-

rektor Biblioteki Narodo-

wej. Akcję promuje także 

Pierwsza Dama RP- pa-

ni Anna Komorowska.                                                                                           

O tym jak ważna jest 

książka i czytanie w roz-

woju dziecka wiemy wszy-

scy. Znamy korzyści pły-

nące z głośnego czytania 

dzieciom. Nasze biblioteki 

w Trzebielinie i w Sucho-

rzu także włączają się w tę 

akcję. Poprzez udział                 

Ruszyła nowa akcja spo-

łeczna Czytam sobie, która 

ma na celu zachęcić dzieci 

do czytania książek, nato-

miast rodziców przekonać, 

by rozbudzali w dzieciach 

miłość do słowa pisanego. 

W Akcję włączyło się wie-

le znanych osób ze świata 

kultury i literatury, m.in.: 

Andrzej Seweryn, Katarzy-

na Żak, Olga Borys, dr 

w niej chcemy wspierać 

Państwa w rozwoju Wa-

szych pociech. Zapraszamy 

więc po książki z serii 

Czytam sobie. Biblioteki 

są otwarte dla każdego,              

a korzystanie ze zbiorów 

jest bezpłatne. Wystarczy 

przyjść z dzieckiem i wy-

pożyczać.  

Pomóżmy dzieciom polu-

bić czytanie!  
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Z ogromną radością informuje-

my, że w dniu 25 listopada br. 

w opublikowanym na łamach 

dziennika „Rzeczpospolita” 

Rankingu Bibliotek , Bibliote-

ka Gminna w Trzebielinie za-

jęła wysokie 32 miejsce w kra-

ju. Daje to naszej bibliotece 2 

miejsce w województwie po-

morskim. Aby wziąć udział             

w Rankingu należało odpowie-

dzieć na pytania zawarte                  

w ankiecie przygotowanej 

przez Redakcję Rzeczpospoli-

tej.  Redakcja rozesłała ponad 

2300 ankiet do wszystkich 

gmin wiejskich i miejsko-

wiejskich oraz miast mających 

mniej niż 15 tys. mieszkańców. 

Ankieta zawierała 18 pytań. 

Odpowiedziało na nią ponad 

760 gmin. Oceniano przede 

wszystkim powierzchnie bi-

bliotek, stan zatrudnienia, wiel-

kość i aktualność księgozbioru, 

wysokość dotacji podmioto-

wej, zdolność pozyskiwania 

środków pozabudżetowych, 

dostęp do nowych mediów                

(w tym komputery dla czytel-

ników, dostęp do Internetu               

i wi-fi, posiadanie strony 

WWW), animacje kulturalną, a 

także udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych. W sumie 

w całym rankingu biblioteka 

mogła uzyskać 335 punktów. 

Trzebielińska biblioteka zdo-

była ich 259,3. -Cieszymy się             

z sukcesu, jest on odzwiercie-

dleniem ciężkiej pracy wielu 

ludzi. Dziękuję pracownikom 

biblioteki, czytelnikom, sympa-

tykom, odbiorcom naszych 

usług i spotkań oraz władzom 

samorządowym zaangażowa-

nym w kulturalny rozwój gmi-

ny. Jest to nasz wspólny suk-

ces! Nadal liczymy na Państwa 

obecność, wsparcie i pomoc- 

dodaje Krystyna Podraża, dy-

rektor Biblioteki Gminnej             

w Trzebielinie. 

 

śmy sobie potrzebni-ważne, 

żebyśmy byli razem,  żebyśmy 

umieli się integrować.                       

– I oby następne pokolenia 

miały tyle witalności i radości 

życia, co Państwo-mówił Wójt.     

Z gościnnym występem poja-

wił się w Trzebielinie zespół 

„Pietruchy” z Biesowic. Na-

szych mieszkańców nie trzeba 

było namawiać do biesiadowa-

nia-były wspólne radosne śpie-

wy i tańce. Najwcześniej uro-

dzonym mieszkańcom sołectw 

organizatorzy zrobili miłą nie-

spodziankę i wręczyli drobne 

upominki. 

Sołtysi wraz z Radami Sołecki-

mi przygotowali słodki poczę-

stunek i ciepłe napoje dla 

uczestników spotkania, o nie-

zbędne elementy plastyczne              

i dekorację stołów zadbała 

Biblioteka Gminna w Trzebie-

linie, a oprawę muzyczną ob-

chodów Dnia Seniora zapewnił 

pan Zygmunt Skwierawski-

mieszkaniec Dolna. 

Późnym popołudniem trzebie-

lińskie Koło Emerytów zapro-

siło Seniorów na wieczorek 

taneczny, w którym uczestni-

czyli też przedstawiciele Koła 

Emerytów ze Suchorza. I znów 

nikogo nie trzeba było nama-

wiać do zabawy! 

Do naszych drogich Seniorów 

wciąż mło-dych duchem, kie-

rujemy najserdeczniejsze ży-

czenia zdrowia, pomyślności, 

szczęścia w gronie najbliż-

szych i jeszcze 

wielu udanych 

zabaw. 

23 listopada br. w sali 

widowiskowej w Trzebielinie 

odbyło się spotkanie z okazji 

Dnia Seniora. W organizację 

wydarzenia włączyło się trze-

bielińskie Koło Emerytów, 

Sołtysi i Rady Sołeckie Trze-

bielina oraz Dolna, a także 

Biblioteka Gminna. O godz. 

10:00 w miejscowym kościele 

parafialnym odprawiona zosta-

ła msza św. o zdrowie dla se-

niorów z Trzebielina i Dolna, 

natomiast o 11:00 rozpoczęło 

się spotkanie w sali widowi-

skowej. Zebranych powitały 

serdecznie Panie Sołtys: Trze-

bielina-Irena Andrys i Dolna-

Janina Marcula-Kamińska,                

a także Dyrektor Biblioteki 

Gminnej Krystyna Podraża, 

która m.in. zachęcała Seniorów 

do udziału w częstych spotka-

niach integracyjnych, okolicz-

nościowych organizowanych         

w Bibliotece.                            

 Wójt Tomasz Cze-

chowski podkreślał, że wszy-

scy-młodsi i trochę starsi jeste-

Obchody Dnia Seniora w Trzebielinie 

Zespół 

„Pietruchy” 

z Biesowic 
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Nowa 

świetlica w 

Poborowie  

 

Uporządkowano teren wokół świetlicy w Cetyniu 

Nowa świetlica w Poborowie już otwarta 

W sobotę 16 listo-

pada br. odbyło się oficjal-

ne otwarcie nowej świetli-

cy wiejskiej w Poborowie. 

Ceremonii uroczystego 

przecięcia wstęgi dokonali: 

pan Czesław Elzanowski-

członek Zarządu Woje-

wództwa Pomorskiego, 

pan Tomasz Czechowski-

Wójt Gminy Trzebielino, 

pani Stefania Hejna-

Przewodnicząca Rady 

Gminy, pan Paweł Kos-

Radny, pani Krystyna Po-

draża-Dyrektor Biblioteki 

Gminnej w Trzebielinie               

i pani Bożena Podolska-

sołtys sołectwa Poborowo.     

Następnie proboszcz para-

fii Suchorze ks. Włodzi-

mierz Malinowski poświę-

cił uroczyście obiekt.           

Wójt Tomasz Czechowski 

przedstawił etapy realizacji 

projektu pt. „Budowa 

świetlicy wiejskiej w Po-

borowie wraz z zagospoda-

rowaniem terenu”, na który 

Gmina Trzebielino uzyska-

ła dofinansowanie                       

z PROW na lata 2007-

2013. Wyraził też nadzieję, 

że będzie to miejsce spę-

dzania czasu wolnego, 

rekreacji, rozwijania zain-

teresowań i integracji 

mieszkańców sołectwa 

Poborowo, ale teraz miej-

sce piękniejsze i nowocze-

śniejsze. 

Zgodnie z trady-

cją w naszej gminie z oka-

zji otwarcia świetlicy Wójt 

i Przewodnicząca Rady 

wręczyli Pani Sołtys bon 

pieniężny i relację fotogra-

ficzną z przebiegu budowy 

świetlicy. Pani Sołtys prze-

kazano też inne podarunki, 

które upiększą świetlicę            

i uatrakcyjnią funkcjono-

wanie obiektu.  

Wszyscy przema-

wiający chwalili inwesty-

cję i dziękowali samorzą-

dowi za podjęcie decyzji            

o realizacji projektu.  

Następnie ucznio-

wie Gimnazjum w Starko-

wie zaprosili na przedsta-

wienie teatralne i występy 

wokalne. Młodzież po raz 

kolejny potwierdziła umie-

jętności aktorskie i mu-

zyczne. Gimnazjalistów 

przygotowały panie: Hali-

na Kotłowska-Pisarczyk, 

Anna Kowalczyk i Kamila 

Pestka-Połczynska. Rów-

nież uczniowie Szkoły 

Podstawowej 

w Trzebielinie przygoto-

wani przez panią Ewę Sur-

mę zaprezentowali niekwe-

stionowany talent wokalny.  

Torty zakupione 

przez Gminę Trzebielino 

na okazję otwarcia świetli-

cy zostały podzielone 

przez Dyrektor Biblioteki 

Gminnej i wszyscy licznie 

zebrani mieszkańcy gminy 

mieli okazję ich skoszto-

wać. Smaczny poczęstunek 

przygotowany też został 

przez SP Trzebielino                  

i świetnie zorganizowane 

mieszkanki sołectwa Pobo-

rowo. W organizację spo-

tkania włączyła się rów-

nież Biblioteka Gminna 

przygotowując ciepłe na-

poje, a także animator-

ka kultury ze świetlicy 

wiejskiej w Suchorzu pani 

Justyna Sadyś dekorując 

stoły. 

osób niepełnosprawnych, 
wybrukowano wjazd i te-

ren przy budynku świetli-

cy. 
Teren wokół świetlicy               

w Cetyniu wyraźnie wy-

piękniał i będzie teraz le-

piej służył mieszkańcom 

sołectwa. 

Ze środków sołectwa Ce-

tyń wydzielonych w bu-

dżecie gminy na 2013 

r. wykonano w październi-

ku następujące prace: 

 pomalowano elewację 

budynku świetlicy wiej-

skiej, 

 odnowiono schody                

i wykonano podjazd dla 
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Zagospodarowaliśmy teren wokół świetlicy w Objezierzu 
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Zakończyła się realizacja pro-

jektu „Zagospodarowanie tere-

nu wokół świetlicy w Objezie-

rzu”. Inwestycja obejmowała: 

 wykonanie ścieżki space-

rowej o nawierzchni żwirowej, 

 pokrycie żwirem skarp 

przy istniejącym stawie, 

 oczyszczenie istniejącego 

stawu, 

 ustawienie elementów 

małej architektury, a także po-

sadzenie krzewów, 

 oświetlenie terenu, 

 wykonanie pomostu rekre-

acyjnego, 
odwodnienie istniejącego placu 

zabaw. 
Gmina Trzebielino uzyskała na 

to zadanie dofinansowanie              

w ramach działania 413 

„Wdrażanie Lokalnych Strate-

gii Rozwoju” dla operacji, któ-

re odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach 

działania „Odnowa i rozwój 

wsi” objętych PROW 2007-

2013. 

Zagospodarowany teren wraz   

z  świetlicą i placem zabaw 

wybudowanymi również przy 

wsparciu środków unijnych 

tworzą kompleks, który stwa-

rza warunki do aktywnego 

spędzania czasu wolnego przez 

dzieci, młodzież i dorosłych.  

w Trzebielinie, realizator pro-

jektu. 

 Konferencja poświę-

cona była podsumowaniu pro-

jektu realizowanego  w latach 

2008-2013r. W konferencji 

uczestniczyli beneficjenci 

wszystkich sześciu edycji pro-

jektu oraz zaproszeni goście., 

łącznie około 100 osób. 

Pracownicy GOPS w formie 

W dniu 4 grudnia 2013r. w Sali 

Widowiskowej Biblioteki 

Gminnej w Trzebielinie odbyła 

się konferencja podsumowują-

ca realizację projektu ,, Aktyw-

ni, Atrakcyjni, Potrzebni”, 

współfinansowanego ze środ-

ków Unii Europejskiej w ra-

mach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.. Organizatorem 

konferencji był Gminny Ośro-

dek Pomocy Społecznej                   

prezentacji multimedialnej 

przedstawili przebieg projektu 

na przestrzeni sześciu lat. Wójt 

Gminy Trzebielino Tomasz 

Czechowski pogratulował 

uczestnikom wytrwałości, za-

angażowania i chęci do zmian, 

a organizatorom determinacji 

w dążeniu do realizacji zamie-

rzonych celów wieloletniego 

projektu.  

bezpieczeństwa.  

W dniach 4-5.11.2013r. funkcjo-

nariusze Straży Gminnej udali się 

do przedszkola w Suchorzu i bi-

blioteki w Trzebielinie. Przepro-

wadzili rozmowę z przedszkolaka-

mi na temat bezpieczeństwa dzie-

ci. Szczególną uwagę zwrócono na 

zachowanie ostrożności w trakcie 

zabawy na świeżym powietrzu, ale 

także poruszono tematy zachowa-

nia dzieci wobec obcych im osób  

i zwierząt, rozmawiano również            

o numerach telefonów alarmo-

wych i wezwaniu pierwszej pomo-

cy.  

Dzięki inicjatywie firmy Drutex 

wszyscy pierwszoklasiści z powia-

tu bytowskiego otrzymali kamizel-

ki odblaskowe. Akcję wsparli 

funkcjonariusze z Posterunku 

Policji w Kołczygłowach i Strażni-

cy Gminny z Trzebielina, którzy 

rozdali uczniom klas pierwszych 

ze Szkoły Podstawowej w Trze-

bielinie i Suchorzu kamizelki od-

blaskowe oraz przypomnieli dzie-

ciom o zasadach bezpieczeństwa, 

które należy zachować podczas 

poruszania się po drodze. Uświa-

domiono dzieciom, że dzięki no-

szeniu elementów odblaskowych 

są bardziej widoczni na drodze,             

a przez to podnosi się ich poziom 

Kamizelki i odblaski 

„Aktywni, Atrakcyjni, Potrzebni„  
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Zakończono modernizację i rozbudowę 

oczyszczalni ścieków w Zielinie 
Projekt 

„Modernizacja i rozbudo-

wa oczyszczalni ścieków  

w Zielinie” jest niewątpli-

wie największą inwestycją 

w gminie Trzebielino. Mo-

żemy już poinformować, 

że zakończono jego reali-

zację. 

- Zadanie to od wielu lat 

zapisywane było w doku-

mentach strategicznych              

i planach inwestycyjnych 

gminy jako najważniejsze  

i konieczne do zrealizowa-

nia-przypomina Wójt To-

masz Czechowski.  

- Oczyszczalnia w Zielinie 

był to przestarzały techno-

logicznie obiekt powodują-

cy od lat wiele problemów 

z właściwym utrzymaniem 

i czystością oczyszczanych 

ścieków, niespełniający 

wymogów ochrony środo-

wiska. Warunkiem zawie-

szenia kary za te nieprawi-

dłowości była właśnie 

kompleksowa moderniza-

cja obiektu. Gminy jednak 

nie stać było na samodziel-

nie sfinansowanie takiego 

przedsięwzięcia. 

W 2011 r. udało 

się wreszcie zdobyć dofi-

nansowanie ze środków 

Unii Europejskiej w ra-

mach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013 (Oś 3 Ja-

kość życia na obszarach 

wiejskich i różnicowanie 

gospodarki wiejskiej, Dzia-

łanie  321. Podstawowe 

usługi dla gospodarki                  

i ludności wiejskiej). War-

tość całego zadania wynosi 

ponad 4,5 mln zł, kwota 

dofinansowania to 

2 686 469 zł. 

- W maju 2012 r. w wyni-

ku przetargu wyłoniliśmy 

wykonawcę prac-

konsorcjum składające się 

z firmy Aqua Processer             

z Gorzowa Wielkopolskie-

go oraz szwedzkiego 

przedsiębiorstwa M.B. 

Mark & Betong Aktiebo-

lag. Kolejne etapy inwesty-

cji przebiegały sprawnie               

i zgodnie z harmonogra-

mem-mówi Stanisław Dy-

miński, kierownik Zakładu 

Usług Komunalnych                  

w Trzebielinie realizujące-

go projekt modernizacji 

oczyszczalni.  

W zakres inwestycji we-

szła budowa obiektów 

oczyszczalni ścieków za-

pewniających jej funkcjo-

nalność wraz z infrastruk-

turą i kompletnym wyposa-

żeniem oraz przeprowa-

dzeniem rozruchu techno-

logicznego. Praca obiektu 

będzie oparta na mecha-

niczno-biologicznym 

oczyszczaniu ścieków                

w technologii SBR. 

Oczyszczalnia składa się 

m.in. z komory sita z pia-

skownikiem, przepompow-

ni ścieków surowych, reak-

tora SBR, wydzielonej 

komory stabilizacji tleno-

wej osadu, stacji odwad-

niania osadu, punktu zlew-

nego ścieków dowożo-

nych, stacji dmuchaw, pły-

ty składowej osadu odwod-

nionego, stawu doczysz-

czającego, zbiornika reten-

cyjno-awaryjnego ścieków 

surowych, przepływomie-

rza ścieków oczyszczo-

nych. 

Odbiór techniczny 

obiektu miał miejsce 

25.10.2013 r. Już wkrótce 

rozbudowana i zmoderni-

zowana oczyszczalnia roz-

pocznie pracę. 

- Oczyszczalnia w Zielinie 

spełnia już wszystkie wy-

mogi sanitarne czy ochro-

ny środowiska. Istotne jest 

też, że obiekt i technologia 

dają możliwość dokończe-

nia procesu kanalizacji 

gminy i odbioru ścieków 

nawet z całego jej terenu-

informuje Stanisław Dy-

miński. 

- Zakończenie moderniza-

cji oczyszczalni to niewąt-

pliwie powód do radości. 

Spełnione zostały wyma-

gania ochrony środowiska, 

a wdrożona nowoczesna 

technologia zapewni przez 

wiele lat wysoką jakość 

usług świadczonych miesz-

kańcom gminy Trzebielino

-dodaje Wójt Tomasz Cze-

chowski. 

W I E Ś C I  T R Z E B I E L I Ń S K I E  



„Pomorscy osadnicy” 
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W dniu 16.11.2013r. o godzi-

nie 17.00 z inicjatywy Biblio-

teki Miejskiej w Słupsku odby-

ło się spotkanie mieszkańców 

połączone z projekcją filmu. 

Spotkanie to dalsza realizacja 

programu "Patriotyzm Jutra". 

Po Fotografii Chłopów Pomor-

skich powstał projekt 

„Młodzież na tropach historii”. 

Projekt ten objął szereg dzia-

łań, które to przyczyniły się do 

powstania filmu. Spotkanie 

młodzieży ze starszym pokole-

niem to żywa historia, której 

nie można nie docenić. Bohate-

rami filmu byli pomorscy 

osadnicy. Mimo złej aury 

mieszkańcy Miszewo i Gu-

mieńca nie zawiedli, spotkanie 

odbyło się przy dobrym ciastku 

i kawie. 

w XVIII Ogólnopolskim Biegu 

Samorządowym „Bursztyn 

Jarosławca” na dystansie 2.000 

m. Pan Dariusz nie dał wtedy 

rywalom szans i stanął na naj-

wyższym miejscu na podium.  

Jesteśmy dumni, że nasz repre-

zentant kolejny raz wziął 

udział w wydarzeniu sporto-

wym i zajął wysoką pozycję co 

jest jednocześnie świetną pro-

mocją gminy Trzebielino. 

Pracownik Urzędu Gminy                

w Trzebielinie-Straży Gminnej 

pan Dariusz Guzowski zajął III 

miejsce w Maratonie-

Mistrzostwach Polski Samo-

rządowców organizowanych    

w ramach XXXI Maratonu 

Toruńskiego. 

  To już drugi bieg 

samorządowców, w którym 

pan Dariusz zajął wysoką po-

zycję. W lipcu br. wziął udział 

wór prezentów dla wszystkich 

grzecznych dzieci. Na zakończenie 

dzieci zrobiły sobie wspólne zdję-

cie ze Świętym Mikołajem. Wystę-

py teatralne sfinansowane były ze 

środków Biblioteki Gminnej               

w Trzebielinie, natomiast paczki 

ufundowało sołectwa Trzebielino,     

Dolno i Suchorze. 

Biblioteka Gminna w Trzebielinie i 

Filia w Suchorzu wkroczyła już                  

w świąteczny czas. Dnia 5 grudnia 

przybył do dzieci święty Mikołaj. 

W ten magiczny wieczór na Sali 

widowiskowej wystąpił teatr 

„Urwis” z Krakowa z przedstawie-

niem mikołajkowym, który wpro-

wadził dzieci w czar przedświą-

tecznych przygotowań Świętego 

Mikołaja oraz jego głównego po-

mocnika elfa. Po przedstawieniu 

aktorzy zachęcili dzieci do wspól-

nej zabawy. Wszyscy garnęli  się 

do zabawy w rytm skocznej muzy-

ki. Następnie Mikołaj przyniósł 

Święta tuż, tuż 

Pracownik Urzędu Gminy znów na podium! 
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FOTOREPORTAŻ 
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Biblioteka Gminna w Trzebielinie zorganizowała szkolenie dla animatorek kul-

tury świetlic wiejskich z zajęć animacyjno—plastycznych „Boże Narodzenie, 

czyli kartonowo, papieroplastyka i zabawka choinkowa” - 28.11.2013 



„Smaki zapamiętane z dzieciństwa” 
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W telewizji coraz większą po-

pularność zdobywają programy 

kulinarne. Występują w nich 

ludzie , dla których gotowanie 

jest pasją. Trzebielino też nie 

pozostaje w tyle w tym kierun-

ku. W Bibliotece Gminnej                  

w Trzebielinie powstał Klub 

kulinarny. Pierwsze spotkanie 

odbyło się 29 listopada w sta-

ropolskiej kuchni, a głównym 

tematem spotkania stały się 

„Smaki zapamiętane z dzieciń-

stwa”. W trakcie ugotowano 

barszcz z kiszonej kapusty 

okraszony ziemniakami                     

z boczkiem i skwarkami. Danie 

przyrządzono w tradycyjny 

sposób, według starej receptu-

ry naszych babć. 

- Starałam się odtworzyć smak 

zupy zapamiętany z czasów 

mojego dzieciństwa, kiedy 

przyrządzała ją moja mama – 

mówiła pani Krystyna Siekluc-

ka, główna kucharka pierwsze-

go spotkania kulinarnych pa-

sjonatek.  

- W dzisiejszych czasach lu-

dzie są często zabiegani i prze-

ważnie podgrzewają gotowe 

dania lub kupują fast food. 

Powstanie Klubu jest świetnym 

pomysłem, chcemy odtworzyć 

tradycje kulinarne naszych 

dziadków oraz przypomnieć 

sobie smaki dań odchodzących 

w karty naszej historii.- twier-

dzi pani Krystyna Podraża Dy-

rektor Biblioteki Gminnej                 

w Trzebielinie. 

Klub ledwo zaczął działać,                  

a już liczy sobie rzeszę uczest-

ników i zwolenników. Ustalo-

no co przygotowywane będzie 

na następnym spotkaniu. Pa-

sjonatki planują spotykać się 

przynajmniej raz w miesiącu. 

Na pewno będzie smacznie                   

i zdrowo. Serdecznie poleca-

my! 

 

 

Dobrze mi z wami. Ale, jak to bywa, 

Wszędzie się czasem czarna owca zdarzy. 

Tak jak mnie i wam ciągle lat przybywa, 

A  trudów czas kreśli na twarzy. 

Wierzę, że nikt z was wzgardą mnie nie darzy 

I moja ręka zawsze wam życzliwa. 

Bo trud wasz bardzo wielu u mnie waży. 

Dobrze, że w zgodzie życie upływa. 

Zostanę z wami, dokąd zdrowia, siły, 

Na powitanie was czapki uchylę,  

I skłonię nisko posiwiałą głowę. 

A gdy wyznaczy czas ostatnią chwilę, 

Kiedy przybiorę oblicze grobowe, 

Poszukam wśród was dla siebie mogiły. 

 

Wacław Wiktorski: Sonety Trzebielińskie, 2002 

„Do Trzebielinian” Wacław Wiktorski 

Klub 

kulinarny 
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