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W sobotę, 7 grudnia 2013 roku Gmina Trzebielino świętowała wydanie 

pierwszego numeru gazety „Wieści trzebielińskie”. Uroczystość odbyła się w 

sali widowiskowej przy Bibliotece Gminnej w Trzebielinie, a swoją 

obecnością na niej, zaszczycili zaproszeni goście, m.in.: Tomasz Czechowski 

wójt gminy Trzebielino z małżonką,  Stefania Hejna przewodnicząca Rady 

Gminy Trzebielino, Danuta Maliszewska sekretarz Gminy, Radni Rady Gminy 

Trzebielino, kierownicy jednostek organizacyjnych i sołtysi.     

                   Ciąg dalszy na stronie 17                                                                                                    
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Na zdjęciu Zespół Redakcyjny „Wieści trzebielińskich” 
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„Zespół muzyczny i 

chóralny krótko przed 

eliminacjami 

powiatowymi”.  

 

Z kroniki biblioteki 

Z historii... 
OBJEZIERZE - W 

dawnych dokumen-

tach często występują 

zapisy  członków rodu 

Wobeser np. Merten 

Wobeser (1485); na-

zwa Wobeser w doku-

mentach występuje 

przede wszystkim jako 

nazwisko, które jed-

nak musiało powstać 

od nazwy miejscowo-

ści; nazwa dzisiejsza 

od wyrażenia przyim-

kowego >ob. (przez, 

podczas) jezioro<; 

niem. Wobeser. 

Kościół murowany z 

1864 r.; zespół folwarcz-

ny z końca XIX w. 

 

Źródło: Słownik Historyczny 

Miast i Wsi Województwa 

Słupskiego,  Alicja Świetlicka 

- Elżbieta Wisławska 

 

Rok 1962: Liczba czy-

telników wynosiła  

404 w tym w punktach 

bibliotecznych 124. 

Stan książek na dzień 

31.12 wynosił 2283 

woluminów, w tym w 

r.b. przybyło 512 ksią-

żek. Wypożyczenia 

ogółem wynosiły 

5076, w tym w punk-

tach bibliotecznych 

1413, średnia na jed-

nego czytelnika wyno-

siła 11,3 książki. W 

bibliotece prowadzone 

były wieczory bajek 

dla dzieci systema-

tycznie raz w tygo-

dniu. Przy bibliotece 

istniał zespół recyta-

torski, który brał 

udział w eliminacjach 

środowiskowych i  

powiatowych. W 

„Dniach Oświaty, 

Książki i Prasy” odby-

ło się spotkanie autor-

skie, w którym uczest-

niczyło 70 słuchaczy. 

Wygłoszone były 

dwie prelekcje. 

Wspólnie z G.R.N 

zorganizowano spo-

tkanie kierowników 

punktów bibliotecznych z 

aktywem gromadzkim. 

Odbyło się również spo-

tkanie z oficerami L.W.P. 

Na dzień Nauczyciela 

zorganizowano spotkanie 

nauczycieli z aktywem 

gromadzkim. Członkowie 

Koła Przyjaciół Biblioteki 

zorganizowali wieczorek 

towarzyski, na który za-

proszenie byli nauczycie-

le i przedstawiciele Po-

wiatowej Gromadzkiej 

Rady Nadzorczej. 

 

 

 

 

 

W dniu 1.08.1961 r.     

Katarzyna Staroszak. 

Księgozbiór liczył na 

dzień 31.12.61 r. 1717 

woluminów, czytelni-

ków wraz z punkt. 

bibl. było 423, średnia 

na jednego czytelnika 

wynosiła 11,3 książki.  

Dnia 8.12.61 r. przy 

bibliotece utworzone 

zostało Koło Przyja-

ciół Biblioteki liczące 

17 członków. W/w 

okresie biblioteka 

obejmowała swą dzia-

łalnością pięć punk-

tów bibliotecznych. 

W bibliotece prowa-

dzono wieczory bajek 

dla dzieci. Biblioteka 

wraz z czytelnikami 

brała udział w przygo-

towaniach części arty-

stycznej na akademie 

związane z obchodami 

świąt państwowych. 

Koło Przyjaciół Bi-

blioteki zorganizowa-

ło zabawę taneczną, z 

której dochód prze-

znaczono na zakup 

gier do czytelni i ksią-

żek repertuarowych. 

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



„Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” 
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Biblioteka Gminna w 

Trzebielinie weszła w 

skład partnerstwa powia-

towego w ramach projek-

tu : „Biblioteka miejscem 

spotkań wielu kultur”. W 

skład tego partnerstwa 

wchodzą  również Miej-

ska Biblioteka Publiczna 

w Słupsku, Gminna Bi-

blioteka Publiczna w Ko-

bylnicy, Gminna Bibliote-

ka Publiczna w Damnicy, 

Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Główczycach, 

Gminna Biblioteka Pu-

bliczna z siedzibą  w Je-

zierzycach. Projekt ma na 

celu wypracowanie mo-

delu biblioteki integrują-

cej lokalną, różnorodną 

społeczność oraz wyposa-

żenie bibliotekarzy w 

wiedzę i umiejętności po-

trzebne przy planowaniu i 

realizacji działań wielo-

kulturowych, podejmo-

wanych razem z przedsta-

wicielami mniejszości. W 

ramach projektu pracow-

nicy Biblioteki Gminnej 

w Trzebielinie biorą 

udział w szkoleniach w 

wyniku których razem z 

bibliotekami partnerskimi 

przygotują trzyletni plan 

działań wielokulturo-

wych. Projekt „Biblioteka 

miejscem spotkań wielu 

kultur” jest finansowany z 

funduszy EOG, pocho-

dzących z Islandii, Liech-

tensteinu i Norwegii, 

oraz środków krajowych 

– realizowany jest przez 

Fundację Rozwoju Społe-

czeństwa Informacyjne-

go. Wkład własny zapew-

niają Polsko-

Amerykańska Fundacja 

Wolności oraz Biblioteka 

Narodowa Norwegii.  

lenisko i obrzeże ze-

wnętrzne; 

2. Wykonanie boiska 

trawiastego do piłki noż-

nej  o wymiarach 

60x38m, postawienie 

dwóch bramek, a także 

przygotowanie boiska do 

piłki siatkowej-plażowej 

o wymiarach 9x18m; 

3.Postawienie ławko-

stołu i ławko-stołu zada-

szonego wykonanych z 

drewna sosnowego, a tak-

że altany o konstrukcji 

drewnianej. 
Zadanie finansowane bę-

dzie ze środków Gminy 

Trzebielino i PROW 2007

-2013, działanie „Odnowa 

i rozwój wsi”. 

Powstały w ramach pro-

jektu teren sportowo-

rekreacyjny dla miesz-

kańcom możliwość  po-

budzenia aktywności i 

wzmocnienia ich więzi z 

miejscem zamieszkania 

poprzez stworzenie im 

warunków do aktywnego 

spędzania wolnego czasu, 

a przez możliwość orga-

nizacji zawodów sporto-

wych - do rozwoju więzi 

międzyludzkich i zasad 

zdrowej rywalizacji.  

Dobra wiadomość dla 

mieszkańców Miszewa i 

nie tylko! Już wkrótce roz-

pocznie się realizacja pro-

jektu pt. Zagospodarowa-

nie sportowo-rekreacyjne 

centrum wsi Miszewo po-

przez budowę boiska do 

gry w piłkę nożną i siat-

kówkę plażową oraz bu-

dowę wiat rekreacyjnych z 

wyznaczonym miejscem 

na ognisko.  

Projekt zakłada:  

1. Wykonanie miejsca na 

ognisko, w którego skład 

wchodzą drewniane pniaki 

do siedzenia, kłody drew-

niane do siedzenia, ka-

mienny krąg ogniska, pa-

Sportowo-rekreacyjne zagospodarowanie terenu  

w Miszewie już wkrótce! 
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Gdzie jesteś Święty Mikołaju? 

Karnawałowa zabawa w SP Trzebielino 

Sukces uczniów SP w Trzebielinie! 
Uczniowie naszej 

Szkoły brali udział w 

konkursie plastycznym 

pt. „Bezpieczna praca i 

zabawa w gospodar-

stwie wiejskim”, zor-

ganizowanym przez 

Państwową Inspekcję 

Pracy, gminę Borzytu-

chom, Tuchomie i 

Trzebielino. Miło jest 

nam poinformować, iż 

uczniowie naszej pla-

cówki zostali laureata-

mi, tego konkursu.  

Oto wyniki: 

I miejsce Seweryn Si-

biński- uczeń klasy 

trzeciej,  

II miejsce Nikola Lupa

- uczennica klasy 

pierwszej 

III miejsce Aleksandra 

Nisztuk- uczennica kla-

sy drugiej,  

Wyróżnienie- Konrad 

Złośnik- uczeń klasy 

pierwszej. 

Laureaci osobiście ode-

brali atrakcyjne nagrody 

na uroczystej gali, która 

odbyła się 19.12.2013 r. w 

Borzytuchomiu. Dzieci te 

uroczyste i przyjemne 

chwile spędziły z  p. Ewą 

Surmą i rodzicem jednej 

laureatki.  

Zwycięzcom gratulujemy 

i życzymy dalszych suk-

cesów!!! 

nauczycieli do wspól-

nej zabawy. Skoczna 

muzyka przekonała do 

tańca nawet  najbar-

dziej nieśmiałe dzieci. 

Atmosfera pod sceną 

muzyczną była fanta-

styczna. Bal urozmai-

cony był różnymi kon-

kursami. Na zakończe-

nie dzieci zostały ob-

darowane prezentami. 

Na pewno tegoroczny 

bal będzie długo 

Dnia 15 stycznia 2014 

r. dzieci przebrane w 

bajeczne stroje bawiły 

się na zabawie karna-

wałowej zorganizowa-

nej przez Radę Rodzi-

ców. Bal poprowadzili 

aktorzy z teatru 

„Urwis” z Krakowa, 

którzy od pierwszych 

chwil stworzyli miłą i 

niepowtarzalną atmos-

ferę. Aktorzy zagrze-

wali dzieci, rodziców i 

wspominany, a ucz-

niowie już nie mogą 

doczekać się kolejne-

go. 

tworzyć baśniową atmos-

ferę, w której prostoduszne 

i naiwne skrzaty poszuki-

wały w wigilijną noc świę-

tego Mikołaja, by pomóc  

Dnia 15 stycznia 2014 

r. najmłodsze dzieci Z 

przedszkola w Trze-

bielinie wcieliły się w 

rolę „małych akto-

rów”, wystawiły 

przedstawienie pt. 

„Gdzie jesteś Święty 

Mikołaju?”. Młodym 

artystom udało się od-

 

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

mu rozdawać prezenty. 

Przedstawienie z du-

żym zainteresowaniem 

obejrzały 5 i 6 latki 

oraz rodzice.   



Jasełka dla Babci i Dziadka 
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Dnia 16 stycznia 2014 r. 

w Szkole Podstawowej w 

Trzebielinie pojawiły się 

piękne anioły, pastuszko-

wie, gwiazdeczki, zwie-

rzątka oraz Trzej Królo-

wie, którzy przybyli od-

dać pokłon Dzieciątku, 

Maryi i Józefowi. W tych 

rolach wystąpiły maluchy 

z przedszkola oraz 5 i 6 

latki, które jasełkowym 

przedstawieniem uczciły 

Dzień Babci i Dziadka. 

Przedstawienie rozpoczę-

ło się śpiewająco, przed-

szkolaki wcieliły się w 

różne role, które przyczy-

niły się do tego, że na 

twarzach zaproszonych 

babć i dziadków pojawił 

się uśmiech, który nie 

znikał do końca przedsta-

wienia. Dzieci oprócz 

umiejętności recytator-

skich, zaprezentowały 

fantastyczne stroje. 

Po części artystycznej 

wnukowie zaśpiewali 

wspólnie „Sto lat…” a 

następnie wręczyli im 

okolicznościowe laurki. 

Wspólny poczęstunek i 

rozmowy przy kawie upły-

nęły w miłej atmosferze. 

cym w Szpitalu w Miast-

ku. Dzieci, ich rodzice i 

nauczyciele przynieśli 

wiele książek, które 19 

grudnia zawieźliśmy 

dzieciom na Oddział 

Dziecięcy i Oddział Po-

łożniczy do Miastka. Przy 

tej okazji koło teatralne 

Szkoły Podstawowej w 

Suchorzu wystawiło ja-

sełka bożonarodzeniowe 

„Jak anioły pokonały dia-

bły”. Uczniowie czuli się 

bardzo docenieni, kiedy 

po występie usłyszeli po-

dziękowania pani oddzia-

łowej. Największym po-

dziękowaniem był jednak 

uśmiech chorych dzieci, 

które choć na chwilę mo-

gły zapomnieć o choro-

bie. Serdeczne  kierujemy 

w stronę rodziców 

uczniów klasy szóstej, 

którzy zapewnili nam 

transport do Miastka i 

sprawowali opiekę.  

W ramach akcji 

„Podziel się książką” or-

ganizowanej przez Samo-

rząd Uczniowski oraz bi-

bliotekę szkolną w Su-

chorzu do 30 listopada 

uczniowie zbierali książki 

w dobrym stanie, które 

mogłyby jeszcze służyć 

innym dzieciom. Zainte-

resowanie akcją było 

ogromne, ponieważ książ-

ki w miały być przekaza-

ne dzieciom, przebywają-

 „Podziel się książką” 

„Sto lat...”  
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Bibliotekarz 

poleca! 

 

Gorąco polecam! 

Konkurs Tuwimowski 

Dnia 4 grudnia w 

Szkole Podstawowej 

w Suchorzu odbył się 

Konkurs Recytatorski 

Poezji Juliana Tuwima 

w związku z Rokiem 

2013, który został 

ogłoszony jako rok 

tego poety.  

Uczniowie naszej 

szkoły przygotowali 

recytację utworów Ju-

liana Tuwima, które 

pomimo upływu tylu 

lat są wciąż aktualne. 

Konkurs recytatorski 

był oceniany w trzech 

kategoriach: oddziały 

przedszkolne: 5-latki i 

6-latki, w kategorii 

klas I- III oraz klas IV

- VI. Komisja w skła-

dzie: p. Marta Ko-

złowska, p. Maria Pie-

piórka wyłoniły zwy-

cięzców.  

Kategoria: przedszko-

la – I miejsce egzekwo 

zajęły „0 a” i „0 b” 

Kategoria klas I- III –  

I miejsce zajęła Syl-

wia Szewczyk z klasy 

drugiej 

II miejsce zajęła Laura 

Mach z klasy pierw-

szej 

Kategoria IV –VI – 

wyróżnienia otrzyma-

li: Kacper Biniek, Zu-

zanna Biniek, Paulina 

Salmonowicz, Wero-

nika Góral, Weronika 

Gonciarz, Julia Bo-

gusz, Wiktoria Wana-

ga, Michał Juszczak. 

Oprócz konkursu re-

cytatorskiego został 

przeprowadzony Kon-

kurs Wiedzy o Wier-

szach Juliana Tuwima. 

Uczniowie mieli opa-

nować pamięciowo kilka 

wierszy tego poety, a 

następnie pisali test.  

W kategorii klas II- III     

I miejsce egzekwo zajęły 

Wiktoria Lew- Kiedrow-

ska oraz Maria Mizieliń-

ska 

II miejsce zajął Dominik 

Śmigiel 

W kategorii klas IV – VI  

I miejsce zajęła Paulina 

Salmonowicz 

II miejsce zajęła Zuzan-

na Biniek 

III miejsce zajęła Wero-

nika Góral 

  

wartka akcja oraz wąt-

ki psychologiczne to 

największe atuty tej 

powieści. Akcja utwo-

ru toczy się wokół po-

szukiwań seryjnego 

mordercy przez stu-

dentkę akademii FBI 

Clarice Starling. W 

tym trudnym zadaniu 

pomaga jej inny 

zbrodniarz- osadzony 

w więzieniu kanibal, 

dr Hannibal Lecter. 

Pełna niespodziewa-

nych wydarzeń histo-

„Milczenie owiec”, 

powieść amerykań-

skiego pisarza Thoma-

sa Harrisa, to nie tylko 

lektura obowiązkowa 

dla miłośników thrille-

rów i kryminałów, 

lecz również doskona-

ła propozycja dla czy-

telników szukających 

wciągającej, inteli-

gentnie napisanej 

książki.  Świetnie za-

rysowane postacie, 

interesująca fabuła, 

ria trzyma w napięciu 

do samego końca. 

Warto również się-

gnąć po pozostałe czę-

ści cyklu, którego bo-

haterem jest dr Lecter: 

„Czerwony smok”, 

„Hannibal” oraz 

„Hannibal. Po drugiej 

stronie maski”, by le-

piej poznać jedną z 

najbardziej intrygują-

cych postaci w historii 

współczesnej literatu-

ry. 

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



Najlepsi Czytelnicy 2013 roku                                                                                                
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Jednym z głównych za-

dań  w działalności biblio-

tek jest aktywizacja czytel-

nictwa. Temu też służył 

ogłoszony konkurs  czytel-

nicz „Najlepszy Czytelnik 

Roku 2013”. Laureatami 

konkursu zostali czytelni-

cy, którzy przeczytali naj-

większą ilość książek :                                

I kategoria wiekowa (6-12 

lat)                                                                                                                                   

Janusz Stoltman – 39 

książek ( Biblioteka 

Gminna w Trzebielinie)                                                                                   

Katarzyna Machała- 41 

książek (Filia Suchorze)                                                                                           

II kategoria wiekowa  

(13-19 lat)                                                                                                                

Kamil Welzandt- 25 ksią-

żek (Biblioteka Gminna 

w Trzebielinie)                                                         

Adrianna Jażdżewska- 

21 książek (Filia Sucho-

rze)                                                                                 

III kategoria wiekowa

( powyżej 20 lat)                                                                                                            

Teresa Jedlecka- 130 

książek (Biblioteka 

Gminna w Trzebielinie)                                                            

Barbara Dziendziela- 

212 książek (Filia Su-

chorze)                                                                                  

Wyróżnienia otrzymali:                                                                                                       

Helena Bodnar  

(Biblioteka Gminna w 

Trzebielinie)                                                                                     

Aleksander Kropidłowski 

(Biblioteka Gminna w 

Trzebielinie)                                                                                                                                                                                                           

Szymon Rogaczewski 

(Biblioteka Gminna w 

Trzebielinie)                                                                                                                                               

Zwycięzcom i wyróżnio-

nym gratulujemy i życzy-

my dalszej czytelniczej 

wytrwałości. Zapraszamy 

wszystkich do czytania 

książek z naszych biblio-

tek i do udziału w III edy-

cji konkursu Czytelnik 

2014 roku i I edycji kon-

kursu Czytającej Rodzi-

ny.  

 

jące zadania inwestycyjne: 

1.„Zmiana sposobu użytko-

wania poddasza nieużytko-

wego wraz z jego przebu-

dową na dział opracowania 

księgozbioru, redakcji ga-

zetki wraz z niezbędną ko-

munikacja i zapleczem so-

cjalnym” – otrzymane dofi-

nansowanie w wysokości 

78 617,00 zł Koszt  całko-

wity zadania wynosi 134 

859,80 zł. 

2.„Remont nawierzchni ze-

wnętrznych przy budynku 

biblioteki w Suchorzu” - 

otrzymane dofinansowanie 

w wysokości 75 838,00 zł. 

Koszt  całkowity zadania   

wynosi  120 100,44 zł. 

W dniu 6 lutego 2014 r Bi-

blioteka Gminna w Trzebieli-

nie podpisała umowy z Urzę-

dem Marszałkowskim w 

Gdańsku na dofinansowanie 

projektów w ramach działania 

413 „Wdrażanie Lokalnych 

Strategii Rozwoju” w zakresie 

operacji odpowiadających wa-

runkom przyznania pomocy w 

ramach działania „Odnowa i 

Rozwój Wsi” objętego PROW 

na lata 2007-2013 na następu-

Nowe projekty do realizacji 

Najlepsi 

czytelnicy 

2013 roku 
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FERIE 

ZIMOWE 

 

„Zabawy książkowe na ferie zimowe” 

Rok 2014 został ogłoszo-

ny Jubileuszowym Ro-

kiem Czytelnika, z  racji 

przypadającego 650-lecia 

w Służbie Książki. Dlate-

go Biblioteka Gminna w 

Trzebielinie tegoroczne 

ferie przeprowadziła w 

ścisłym kontakcie z 

książką pn. Zabawy 

książkowe na ferie zimo-

we”. Celem ferii była 

promocja czytelnictwa 

wśród dzieci oraz krea-

tywna zabawa. Pragnęli-

śmy pokazać dzieciom, 

jak jednocześnie można 

czytać książki, uczyć się i 

zarazem świetnie bawić. 

Zrealizowanych  zostało 

szereg ciekawych zajęć. 

Na pierwszych zajęciach 

bibliotekę odwiedziły  

przedszkolaki, ponieważ 

na spotkanie miał przy-

być niezwykły gość, a 

mianowicie Kubuś Pu-

chatek. Przeczytał on 

dzieciom opowieść 

„Dokąd słońce chodzi w 

nocy?” Następnie Kubuś 

przeprowadził z dziećmi 

doświadczenie przy uży-

ciu latarki oraz globusu, 

gdzie to słońce tak na-

prawdę się znajduje, kie-

dy u nas jest noc. Po do-

świadczeniu dzieci poba-

wiły się z misiem. Czas 

spędzony na zabawach 

był dla nich bardzo rado-

sny. Starsze dzieci  w 

tym dniu wzięły udział w 

konkursie. Odgadywali 

zagadki o bohaterach z 

bajek i baśni. W in-

nych dniach dzieci 

bawiły się w podcho-

dy w bibliotece, gdzie 

między regałami od-

szukiwały zagadki i 

wykonywały ciekawe 

zadania. Podczas ferii 

odbyły się 50-te ob-

chody Dnia Babci, na 

które przybyły nie tyl-

ko babcie ale również 

i dziadkowie. Dzieci 

upiekły specjalnie dla 

nich ciasteczkowe ser-

duszka oraz wystąpiły 

na scenie przedstawia-

jąc scenkę z życia co-

dziennego babci i 

dziadka. Później były 

życzenia, odśpiewanie 

sto lat oraz oczywiście 

wspaniałe jubileuszo-

we torty. Uroczystość 

przeminęła w przy-

jemnej atmosferze.  W 

kolejnych dniach ferii 

przeprowadzone zo-

stały zajęcia plastycz-

ne, na których  dzieci 

najpierw przeczytały  

baśń o królewnie 

Śnieżce, a następnie 

namalowały scenkę z 

życia bohaterki. Jed-

nym z zajęć, które bar-

dzo się spodobało 

dzieciom był bricola-

ge. Polegał on na  lo-

sowaniu z trzech pu-

dełek kolejno: imion 

postaci z bajek, nazwy 

baśniowych budowli 

oraz w ostatnim rzecz 

z życia codziennego, a 

z tych wylosowanych 

przedmiotów dzieci 

tworzyły własną baśń  

bądź ciekawą historyj-

kę. Zajęcia te bardzo 

rozwijały wyobraźnie 

dzieci a jednocześnie 

sprawiały im wiele 

frajdy. Ostatni dzień 

podsumowujący ca-

łość rozpoczął się od 

konkursu recytator-

skiego, następnie 

ogłoszono wyniki 

konkursów: czytelni-

czego, recytatorskiego 

oraz na najaktywniej-

szego uczestnika ferii. 

Wszystkie osoby wy-

różnione w konkur-

sach zostały nagrodzo-

ne. Na koniec dzieci 

bawiły się jeszcze  w 

zawody sportowe. 

Cieszymy się ze dzieci 

z chęcią uczestniczą w 

zajęciach na ferie, po-

nieważ możemy im 

wyplenić czas wolny 

w sposób kreatywny i 

edukacyjny oraz jed-

nocześnie mogą się u 

nas świetnie bawić. 

Realizacja ferii odbyła 

się dzięki funduszom 

z Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholo-

wych w Trzebielinie. 
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Każdy z nas zapewne pa-

mięta  z czasów młodości 

potrawę, która mu szcze-

gólnie smakowała.  Pasjo-

natki kulinarne z Bibliote-

ki Gminnej w Trzebieli-

nie starają się odtwarzać 

potrawy z kuchni naszych  

babć. Dnia 28 stycznia 

panie spotkały się w 

Kuchni Staropolskiej, 

gdzie gotując przypomi-

nają sobie dawne smaki 

zapamiętane z dzieciń-

stwa. Klubowiczki  pod 

okiem pomysłodawczyni 

i jednocześnie głównej 

kucharki tego spotkania 

pani Krystyny Plutow-

skiej starały się przyrzą-

dzić placki z gotowanych 

ziemniaków podawane z 

sosem grzybowym. Pani 

Krystyna opowiadała jak 

u niej w domu przygoto-

wywano to danie i że 

kontynuuje tradycje ro-

dziną do dzisiaj. Panie 

według wskazówek na-

szej kucharki  przyrządzi-

ły placuszki, a pani Kry-

styna następnie sama wy-

konała sos pieczarkowy. 

Gdy danie było gotowe 

wszyscy zasiedli do jed-

nego stołu i rozpoczęła 

się degustacja. Danie bar-

dzo wszystkim smakowa-

ło. Na spotkanie przyszło 

około 20 osób i prawie 

wszystkie panie zadekla-

rowały, że danie ugotują 

u siebie w domu. Na ko-

niec klubowiczki umówi-

ły termin kolejnego spo-

tkania, który akurat wy-

padnie w tłusty czwartek. 

Przy okazji tego święta 

smażone będą pączki i 

róże karnawałowe, a po-

nadto każdy będzie mógł 

wziąć udział w konkursie 

pączkowym, który jest 

już tradycją w Bibliotece 

Gminnej w Trzebielinie.  

kultury. Świetlice otrzymały: 

zestaw gier planszowych, farby, 

kredki, papier,  bibułę, pędzle, 

wycinanki oraz tablice 

FLIPCHART. Zakupiono rów-

nież egzemplarze czasopisma 

„MAŁY ARTYSTA”, które 

mogą służyć jako inspiracja do 

prac plastycznych. 

W ramach zadania 

„Organizacja czasu wolnego” 

Gminna Komisja Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholo-

wych Gminy Trzebielino do-

posażyła wszystkie świetlice 

wiejskie w artykuły wspoma-

gające organizację zajęć pro-

wadzonych przez animatorów 

Doposażenie świetlic 
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Kochanym Dziadkom…. 

W tym roku świętowali-

śmy 50 rocznicę ustano-

wienia Dnia Babci w 

Polsce. Jako pierwszy w 

1964 roku w naszym kra-

ju propozycję wysunął  

tygodnik ”Kobieta i Ży-

cie”. Pomysł szybko 

podchwycił „Kurier Po-

znański” i już rok póź-

niej zaczął popularyzo-

wać święto w stolicy 

Wielkopolski, a gdy w 

1966 roku „Express Wie-

czorny”, najbardziej po-

czytny dziennik w PRL-

u, ogłosił Dniem Babci 

21 stycznia, stał się on 

oficjalnym świętem w 

całej Polsce.  

Biblioteka Gminna w 

Trzebielinie przygotowa-

ła specjalnie na ten Jubi-

leusz wiele ciekawych 

atrakcji . Uroczyste ob-

chody z okazji Dnia Bab-

ci oraz Dnia Dziadka od-

były się 24 lutego w Sali 

widowiskowej w Trze-

bielinie. Na początku 

pani dyrektor Krystyna 

Podraża przybliżyła 

wszystkim pochodzenie 

święta w Polsce oraz 

ogłosiła przypadający  

jubileusz. Następnie 

swoje talenty aktorskie 

na scenie zaprezentowały 

dzieci z Koła Przyjaciół 

Biblioteki, przedstawiając 

scenkę z życia codzienne-

go naszych kochanych 

dziadków. Dzieci podzię-

kowały dziadkom za 

wielki trud, jaki codzien-

nie wkładają w życie ca-

łej rodziny. Nasi jubilaci 

otrzymali od wnuków 

wypiekane ciasteczkowe 

serduszka  z życzeniami. 

Na tak uroczystych ob-

chodach nie mogło oczy-

wiście zabraknąć tortu. 

Odśpiewano tradycyjne  

sto lat, po czym na salę 

wniesiono 2 torty z napi-

sami kolejno: Dzień Bab-

ci oraz Dzień Dziadka. 

Swój wkład w organiza-

cję imprezy miały rów-

nież sołtys Trzebielina 

pani Irena Andrys oraz 

sołtys Dolno pani Janina 

Marcula-Kamińska zaku-

pując kawę, herbatę oraz 

piekąc smaczne ciasta. W 

programie nie zabrakło 

atrakcji dla dziadków, 

przygotowane były cieka-

we konkursy m.in. zada-

nia w balonikach. Później 

wybrano chętną babcię 

oraz dziadka,  na scenie 

odpowiadali na pytania o 

swoich zainteresowa-

niach, a także opowiadali 

historie o swoich wnu-

kach. Za odwagę naj-

młodsze dzieci obdaro-

wały dwójkę odważnych 

słodkimi upominkami.  

Na koniec zorganizowa-

no  zabawę ruchową 

smoki, królewny, ryce-

rze. Wszyscy dziadko-

wie świetnie spędzili 

czas przebywając ze so-

bą oraz w gronie wnu-

ków. W imprezie uczest-

niczyło 50 osób.  Uro-

czystość  została przygo-

towana dzięki dofinanso-

waniu z Gminnej Komi-

sji Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych 

w Trzebielinie w ramach 

programu ”Zabawy 

książkowe na ferie zimo-

we”  realizowanego w 

Bibliotece Gminnej w 

Trzebielinie. 

W I E Ś C I  T R Z E B I E L I Ń S K I E  
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film w 3D pt. „Skubani”. 

Obejrzeli też przedstawie-

nie teatralne przygotowa-

ne przez miejscowych 

górali. 

Podczas wycieczki na Ka-

sprowy Wierch młodzież 

wjechała na szczyt kolej-

ką linową. Tam zwiedziła 

obserwatorium meteoro-

logiczne i wysłuchała pre-

lekcji na temat pracy w 

obserwatorium oraz bez-

pieczeństwa w czasie po-

ruszania się po górach. 

Na Kalatówkach zwie-

dzała Samotnię Brata Al-

berta Chmielowskiego. 

Wspaniałym przeżyciem 

był także wjazd wagoni-

kiem szynowym na Guba-

łówkę, skąd koloniści po-

dziwiali panoramę Tatr i 

Zakopanego. Po orzeź-

wiającym spacerze po 

Gubałówce zjechali wy-

ciągiem krzesełkowym z 

Butorowego Wierchu. 

Wiele radości przyniosła 

kolonistom również wy-

cieczka nad Morskie Oko, 

podczas której podziwiali 

góry, Wodogrzmoty Mic-

kiewicza i roślinność gór-

ską. W drodze powrotnej 

zwiedzali okoliczne miej-

scowości, m.in. Bukowi-

nę Tatrzańską, Poronin i 

Murzasichle. W Zakopa-

nem odwiedzili także 

Sanktuarium Matki Bo-

skiej Fatimskiej na Krzep-

tówkach, zabytkowy ko-

ściół na Jaszczurówce za-

projektowany przez Stani-

sława Witkiewicza i cmen-

tarz na Pęksowym Brzyz-

ku, na którym spoczywa 

wiele znanych osobistości, 

m.in.: Kornel Makuszyń-

ski, Kazimierz Przerwa 

Tetmajer itd.  

Ostatniego dnia młodzież 

uczestniczyła w wycieczce 

do Krakowa. Kolonistów 

zafascynował Wawel, któ-

ry słynie z bogactw naszej 

historii. W samo południe 

wysłuchali hejnału z Wie-

ży Mariackiej, podziwiali 

Sukiennice, obejrzeli 

Szopkę Krakowską u Fran-

ciszkanów a także Kościół 

Mariacki.  

Każdego dnia młodzież 

uczestniczyła w różnych 

konkursach tematycznych, 

m.in. w kalamburach, kara-

oke, rozgrywkach tenisa 

stołowego. Atrakcją dla 

wszystkich były zabawy na 

śniegu. Największą popu-

larnością cieszyły się zjaz-

dy na jabłuszkach.  

Gimnazjum w Starkowie 

wraz ze Stowarzyszeniem 

Kobiet Wiejskich 

„Gospodyni” w Warszawie 

oraz gminami: Trzebielino, 

Słupsk, Kołczygłowy, Da-

mnica, Tuchomie, Kępice, 

Miastko, Bytów zorganizo-

wało w dniach 17-

27.01.2014 r. zimowisko w 

Zakopanem.  W zimowisku 

uczestniczyło 48 osób. 

Młodzież zakwaterowana 

była w komfortowym 

Ośrodku Wypoczynkowym 

„Zakopiec”.  

Kierownik zimowiska, pani 

Beata Kiedrowska, wraz z 

opiekunkami (Ewa Kozieł, 

Anna Dzierżak, Monika 

Czykier-Sokołowska) zad-

bały, żeby kolonistom nie 

było nudno. Już pierwsze-

go dnia młodzi turyści wy-

brali się pod Wielką Kro-

kiew, aby obejrzeć zawody 

w skokach narciarskich o 

Puchar Świata. Przeżycie 

to na pewno na długo po-

zostanie im w pamięci. W 

trakcie zimowiska koloni-

ści odwiedzili także miej-

skie lodowisko oraz mini 

skocznię na Krupówkach. 

Byli również w Aquaparku 

na Antałówce i w kinie 

„Sokół”, gdzie oglądali 

Zimowisko w Zakopanem 

Grand Prix w skoku wzwyż  
ści naszego województwa. Spisa-

li się znakomicie. Zawody w ka-

tegorii chłopców wygrał Karol 

Kisiel, którego wynik wyniósł 

160 cm, w kategorii dziewcząt II 

miejsce zdobyła nasza zawod-

niczka – Małgorzata Bruska (140 

cm). W kategorii open także 

zwyciężył zawodnik z naszej 

Dnia 9.01.2014 r. grupa gimna-

zjalistów i absolwentów ze Star-

kowa wraz z opiekunem, panem 

Tomaszem Kubiakiem, wybrała 

się na Grand Prix w skoku 

wzwyż do Bytowa. Młodzi 

skoczkowie rywalizowali z ko-

legami i koleżankami z powiatu 

bytowskiego oraz z innych czę-

gminy – Kuba Kozieł, który 

osiągnął najwyższą wysokość 

zawodów -180 cm. W zawodach 

dobre wyniki uzyskali również 

nasi pierwszoklasiści: Sebastian 

Golczyk i Wiktor Wysiński. 

Skoczkowie z Gimnazjum w 

Starkowie od lat osiągają świet-

ne wyniki. Liczymy, że ta dobra 

passa będzie trwała nadal.  
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X spotkanie opłatkowe mieszkańców 

W dniu 17 grudnia 2013r. 

odbyło się jubileuszowe – 

dziesiąte już- spotkanie 

opłatkowe, organizowane 

przez Gminny Ośrodek Po-

mocy Społecznej w Trze-

bielinie. Spotkanie adreso-

wane było jak co roku do 

osób starszych i samotnych  

z terenu naszej gminy. Na 

uroczystość przybyło około 

130 zaproszonych gości. 

Osobom spoza Trzebielina 

zapewniono bezpłatny 

transport w obie strony.  

Spotkanie rozpoczęła kie-

rownik GOPS, Grażyna 

Bodnar, jako organizator, 

dziękując wszystkim za 

przybycie oraz sponsorom i 

wolontariuszom za pomoc 

przy organizacji uroczysto-

ści opłatkowej.  Wójt gmi-

ny Tomasz Czechowski 

zwrócił się do zebranych 

gości z najlepszymi życze-

niami świątecznymi i no-

worocznymi. Zaproszeni 

księża ks. Jacek Gierszew-

ski oraz ks. Krzysztof  

Skrzyniarz zainaugurowali  

uroczystość tradycyjnym  

wspólnym kolędowaniem. 

Spotkanie uświetniły wy-

stępy dzieci ze Szkoły Pod-

stawowej w Trzebielinie. 

Dla wszystkich gości orga-

nizatorzy przygotowali nie-

spodziankę w związku z 

jubileuszem 10-lecia spo-

tkań opłatkowych- 

,,urodzinowy” tort, którego 

wszyscy skosztowali. 

Spotkania opłatkowe stały 

się już tradycją. Jest to 

możliwość do spotkania 

się osób z różnych rejo-

nów gminy, tym bardziej, 

że z roku na rok przybywa 

nam uczestników, więc 

idea takich spotkań jest 

zasadna. Społeczeństwo 

naszej gminy się starzeje, 

przybywa nam osób star-

szych, nie aktywnych, 

które zamykają się w swo-

ich mieszkaniach, wiec 

taka uroczystość nie tylko 

pozwala się spotkać, ale 

również atrakcję kultural-

ną. 

Nie byłyby one  możliwe 

bez wsparcia hojnych i 

wiernych sponsorów:           

Joanny Jedleckiej-

Bzowskiej  z Trzebielina, 

Stanisławy Bieńkowskiej 

z Poborowa, Marioli Dy-

dyna z Zielina, Roberta 

Jedleckiego ze Suchorza, 

Heleny Terefenko z  Cety-

nia, Marii Kopcińskiej ze 

Suchorza, Gabrieli Bo-

rowskiej z Trzebielina, 

Jolanty Rogoża ze Starko-

wa, Tomasza Zabrockiego 

z Trzebielina, Sylwii Ko-

śla ze Suchorza, Barbary i 

Brunona Wirkus z Obje-

zierza, A.M.S. Iwanow-

skich Gospodarstwo Ry-

backie w Poborowie,, Fir-

my AQUAMAR z Pasie-

ki, Stawy Rybne w Bo-

żance, Aliny Chwarzyń-

skiej i Sabiny Jażdżewskiej z 

Zielina, Adama Wiśniewskie-

go z Zielina, Jarosława Góra-

la z Zielina, Stacja Pa-

liw ,,JDG” w Suchorzu,. Fir-

my Transport i Han-

del ,,Gochy” Józef Gawin z 

Wojska. 

Serdecznie dziękujemy za 

dziesięcioletnią współpracę i 

pomoc i liczymy na wsparcie 

w kolejnych latach. 

Organizatorzy dziękują także 

sołtysom naszej gminy, któ-

rzy jak zawsze są niezawod-

ni. Dzięki ich wsparciu mo-

gliśmy poczęstować naszych 

gości domowymi pysznymi 

wypiekami, w tym również 

tortami. Dziękujemy także 

paniom z kuchni SP w Trze-

bielinie za coroczne  przygo-

towywanie pysznych  potraw 

wigilijnych oraz Bibliotece 

Gminnej za udostępnienie 

sali i nagłośnienia. 

GOPS w Trzebielinie dzięku-

je także wolontariuszom, 

młodzieży z Gimnazjum  w 

Starkowie oraz dzieciom ze 

Szkoły Podstawowej w Trze-

bielinie za uświetnianie spo-

tkań opłatkowych  każdego 

roku w postaci przedstawia-

nych jasełek, ale także pomoc 

przy organizacji w dniu  uro-

czystości.  

Pełni ciepłych uczuć już z 

przyjemnością planujemy 

kolejne przedsięwzięcie i za-

praszamy do współpracy.   

W I E Ś C I  T R Z E B I E L I Ń S K I E  
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W dniu 18 grudnia 2013r. 

odbyło się spotkanie 

opłatkowe dla uczestni-

ków grupy terapeutycznej 

działającej przy Gminnej 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholo-

wych w Trzebielinie. W 

uroczystości wzięli udział 

uczestnicy grupy wraz z 

terapeutką Panią Urszulą 

Zając oraz kierownik 

GOPS Grażyną Bodnar. 

Dzielenie się opłatkiem i 

składanie sobie życzeń w 

okolicy świąt Bożego Na-

rodzenia stało się już tra-

dycją. Jest elementem 

wpisanym na stałe w ka-

lendarz działalności Ko-

misji. Uczestnicy spoty-

kają się aby wspólnie, w 

swojej społeczności, prze-

łamać się opłatkiem, zło-

żyć sobie wzajemnie ży-

czenia świąteczne,  po-

dzielić refleksjami na te-

mat świąt, skosztować 

tradycyjnych potraw wi-

gilijnych oraz wysłuchać 

kolęd.  

Organizacją przedsię-

wzięcia zajęli się pracow-

nicy GOPS. 

bielinie ,natomiast Denis 

uczeń V LO w Słup-

sku .Nasi biegacze w I i II 

cyklu zajęli czołowe 

miejsca –Denis Guzowski 

był dwukrotnie 2 w biegu 

na 4 km , natomiast Da-

riusz Guzowski 1 i 3 w 

biegu na 8 km . Po dwóch 

cyklach biegacze mają 

zapewnione miejsca na 

podium .O końcowej kla-

syfikacji jednak będzie 

decydował ostatni bieg , 

który odbędzie się 1 mar-

ca, który będzie zarazem 

podsumowaniem tego-

rocznej imprezy. 

TIMEX CUP to cykl 3 

biegów rozgrywających 

się zimową porą na plaży 

w Sopocie. W biegu 

głównym panie , juniorzy, 

weterani do pokonania 

mają odcinek 4 km , zaś 

pozostali zawodnicy dwu-

krotnie dłuższy 8 

km .Trasa przebiega w 

100% po plaży. W tego-

rocznej edycji bierze 

udział dwóch mieszkań-

ców  Cetynia  gminy 

Trzebielino Dariusz i De-

nis Guzowscy .Na co 

dzień Dariusz pracownik 

Straży Gminnej w Trze-

BIEGI PRZEŁAJOWE O GRAND PRIX 

SOPOTU 2013/2014   
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Tematy istotne dla mieszkańców gminy 

Ważnym tematem w na-

szej gminie była w ostat-

nich miesiącach koniecz-

ność zapewnienia przede 

wszystkim dostępu do 

wody pitnej w sytuacjach 

długotrwałych przerw w 

dostawie energii elek-

trycznej, których usuwa-

nie trwało zdecydowanie 

zbyt długo. Przejście or-

kanu „Ksawery” przez 

teren również gminy 

Trzebielino i związane z 

tym przerwy w dostawie 

energii spowodowały 

m.in. długotrwały brak 

wody w wielu miejscowo-

ściach i zrozumiałe nieza-

dowolenie mieszkańców. 

Już na grudniowej sesji 

Rada Gminy podjęła de-

cyzję o przeznaczeniu 

środków finansowych w 

budżecie na rok 2014 na 

zakup niezbędnego prze-

nośnego agregatu prądo-

twórczego (transakcja zo-

stała już sfinalizowana - 

jej koszt to ponad 56 tys. 

zł – Zakład Usług Komu-

nalnych oczekuje na do-

stawę tego urządzenia), a 

także wykonanie przyłą-

cza kablowego do agre-

gatu (wybrano już ofertę 

– przyłącza zostaną wy-

konane do końca marca 

2014 r.).  

W styczniu natomiast 

ZUK wystąpił z wnio-

skiem do Rady Gminy o 

przyznanie dodatkowych 

środków na wykonanie 

projektu przebudowy sta-

cji uzdatniania wody w 

miejscowości Trzebieli-

no, a także zakup beczko-

wozu komunalnego o po-

jemności do 5.000 litrów. 

Modernizacja przestarza-

łej, bo z 1974 r. SUW, 

która wymaga wymiany 

całego ciągu technolo-

gicznego jest niezbędna 

do zapewnienia  prawi-

dłowej i bezpiecznej 

technologii przeznacza-

nia wody do spożycia 

przez mieszkańców Trze-

bielina i Dolna (umowa z 

projektantem na wykona-

nie planu przebudowy 

została już podpisana). 

Beczkowóz niezbędny 

jest do bieżącego czysz-

czenia kanalizacji sani-

tarnej i deszczowej, a 

także przepompowni 

ścieków, jego zakup 

zmniejszy koszty utrzy-

mania sieci kanaliza-

cyjnej – obecnie zbie-

rane są oferty, do koń-

ca lutego planowany 

jest zakup. 

Ważną informacją mo-

że być też przeznacze-

nie środków finanso-

wych na wykonanie ok. 

500 mb sieci wodocią-

gowej w miejscowości 

Zielin wraz z przewier-

tem pod drogą krajową 

nr 21 w związku z ko-

niecznością zapewnie-

nia dostępu do wody 

nowopowstającym bu-

dynkom mieszkalnym 

w tej miejscowości. 

Inwestycja ma być zre-

alizowana w okresie 

wiosenno-letnim. 

Podejmowane działania 

przyczynią się do po-

prawy bezpieczeństwa i 

jakości usług świadczo-

nych mieszkańcom. 

W I E

Już po raz kolejny Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w  Trzebielinie dofinansowała koszty przejazdu do Zakopanego sześciorga dzie-

ci z gminy Trzebielino, które  wyjechały na 10-dniowe zimowisko do Zakopa-

nego.   Dzieci z rodzin, w których opłaca się składkę KRUS otrzymały z KRUS 

dofinansowanie do kosztów pobytu, zaś pozostali uczestnicy ponieśli pełny 

koszt.  Przewozu dzieci na zimowisko dokonało PKS Bytów. 
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krzyżykowego czyli kanwę o 

której już wspominałam.                                                                                                                             

Co szczególnego Pani wyszy-

ła, z czego jest Pani najbar-

dziej dumna?                                                                     

Wyszyłam Ostatnia Wieczerzę 

i podarowałam ją w prezencie. 

To był duży obraz 70x110cm. 

Satysfakcję sprawiło mi także 

wyszycie czterech portretów 

papieża Jana Pawła II, które 

również sprezentowałam. Poza 

tym lubię wyszywać krajobra-

zy, kwiaty, zwierzęta.                                                                                                                                                                

Co jest najważniejsze pod-

czas haftowania?                                                                                                   

Najważniejsza jest cierpliwość 

i skupienie.                                                                                                                    

Czy na hafcie można zaro-

bić?                                                                                                                                            

Nigdy o tym nie myślałam pod 

tym kątem. To jest moja pasja. 

Ale niewątpliwie ciężko jest 

sprzedać własnoręcznie wyszy-

te obrazy, bo są to rzeczy bar-

dzo drogie. Osobiście odczu-

wam ogromna satysfakcję, gdy 

moje prace podobają się in-

nym.                                                                                                                                                                                                     

Ile mniej więcej trzeba zapła-

cić za obrazy, które Pani wy-

szywa?                                                                                             

To zależy od wielkości i od 

kolorystyki, na przykład paw, 

którego wyszywałam ostatnio, 

gdzie użyłam bardzo dużo ko-

lorów to koszt około 200 zł bez 

robocizny.  Jest to więc hobby 

bardzo kosztowne, ale piękne i 

wieczne. Obraz malowany 

farbami prędzej się zużyje, a 

ten można wyjąć z ramy, wy-

prać i nie blaknie. Od zawsze 

używam do wyszywania nici 

polskich, bo sprawdziłam że są 

naturalne i nie płowieją.                                                                                                                              

Gdyby ktoś chciał nauczyć 

się haftu krzyżykowego, co 

by mu Pani doradziła?                                                                                          

Każdy kto ma smykałkę do 

prac ręcznych jest w stanie 

nauczyć się haftu. Należy tylko 

wykazać się cierpliwością i nie 

zniechęcać się niepowodzenia-

mi. To praca dla wytrwałych. 

Chętnie nauczę zainteresowa-

nych i podzielę się swoim do-

świadczeniem.                                                                                                                

Robótki ręczne to Pani pasja. 

Co ona Pani daje?                                                                                                            

Ze względu na moją niepełno-

sprawność jest swego rodzaju 

terapią. Gdy wyszywam to się 

uspokajam. Zapominam o tym, 

że coś mi dolega, odprężam się 

i odpoczywam. Nie wyobra-

żam sobie bezczynnego siedze-

nia. Chwytam w rękę igłę czy 

szydełko i tworzę kolorowe 

robótki.                                                                                                                              

Dziękuję za rozmowę i życzę 

zdrowia, inspiracji i artystycz-

nych pomysłów oraz dużo ra-

dości płynącej z pracy nad ko-

lejnymi artystycznymi perełka-

mi. 

Panią Alicję można spotkać w 

każdą środę w bibliotece w 

Suchorzu, gdzie odbywają się 

spotkania Bibliotecznego Klu-

bu, w trakcie których  uczestni-

cy oddają się różnym pasjom. 

Zapraszamy do Bibliotecznego 

Klubu wszystkich zaintereso-

wanych poznaniem tajników 

haftu i rękodziełem Pani Alicji. 

Pani Alicja, mieszkanka Su-

chorza wyszywa obrazy haftem 

krzyżykowym, wyszywa ha-

ftem richelieu, szydełkuje, robi 

na drutach. Robótki ręczne to 

jej pasja, którą pielęgnuje od 

blisko 50 lat. Uczestniczy w 

spotkaniach Bibliotecznego 

Klubu w Filii bibliotecznej w 

Suchorzu, gdzie chętnie dzieli 

się swoja pasją. Zapraszam na 

krótki wywiad z Panią Alicją 

Sibińską- pasjonatką haftu 

krzyżykowego i innych robó-

tek ręcznych. 

Jak się zaczęła Pani przygo-

da z robótkami ręcznymi?                                                                                                          

Moja przygoda z robótkami 

ręcznymi rozpoczęła się 50 lat 

temu, już w Szkole Podstawo-

wej, na zajęciach praktycz-

nych. Pasją do wszelkich robó-

tek ręcznych zaraziła mnie 

nauczycielka, dla której to też 

była pasja. Pamiętam swoje 

pierwsze wyszywanie za igłą, 

swetry, szaliki robione na dru-

tach, gdy dzieci były małe. 

Później samodzielnie próbowa-

łam swoich sił w różnych tech-

nikach haftu i szczególnie po-

lubiłam haft krzyżykowy.                                                                                                                                       

Co to jest haft krzyżykowy?                                                                                                                                                                    

Na oczkach siatki czyli tzw. 

kanwie przeplata się jedną nić 

na drugą i w ten sposób po-

wstaje krzyżyk.                                                                                                                                                      

Pamięta pani co przedstawiał 

obraz wyszyty haftem krzy-

żykowym po raz pierwszy?                                                                      

Pierwsze wyszyłam róże na 

lnianym płótnie. W efekcie 

powstała piękna serweta, ale 

praca ta wymagała dużo samo-

zaparcia i cierpliwości, bo mu-

siałam liczyć nitki do krzyży-

ków. Wyszywałam ją dwa lat. 

Teraz jest łatwiej, bo mamy 

specjalny materiał do haftu 

Ludzie z pasją 

„Biblioteczny 

Klub w Filii 

bibliotecznej 

w Suchorzu” 
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FOTOREPORTAŻ 

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

Z uroczystości wydania pierwszego numeru „Wieści Trzebielińskich” 



Uroczyste wydanie pierwszego numeru „Wieści trzebielińskich” 
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Przybyłych na uroczy-

stość powitała Krystyna 

Podraża dyrektor Biblio-

teki Gminnej w Trzebieli-

nie. Szczegółowo o pro-

jekcie „Wieści trzebieliń-

skie –rozwój zasobów 

kulturowych poprzez 

utworzenie miejsca do 

redagowania gazetki” 

opowiedziała Iwona 

Szczęsna, bibliotekarka. - 

Dzisiaj stajemy się me-

dialni, bo oddajemy w 

Państwa ręce pierwszy 

numer gazety „Wieści 

trzebielińskie”. Wniosek 

na redagowanie gazety 

złożony przez bibliotekę 

otrzymał dofinansowanie 

w ramach działania 413 

wdrażanie lokalnych stra-

tegii rozwoju dla małych 

projektów, tj. operacji, 

które nie odpowiadają 

warunkom przyznania 

pomocy w ramach działań 

Osi 3, ale przyczyniają się 

do osiągniecia celów tej 

osi. Całkowity koszt pro-

jektu 23 161,01, wniosko-

wana kwota 15 064,06, 

wkład własny – dotacja 

gminy Trzebielino 8 

096,95. W ramach projek-

tu zakupiony został: ze-

staw komputerowy, ksero-

kopiarka, dyktafon, by 

przeprowadzać wywiady z 

ciekawymi osobami z na-

szej gminy, aparat foto-

graficzny, specjalny pro-

gram komputerowy do 

tworzenia gazetki oraz 

program Office. Stanowi-

sko redaktorskie mieści 

się w Bibliotece Gminnej 

w Trzebielinie. Podstawo-

wy zasób gazety stanowić 

będą informacje dotyczą-

ce spraw kultury, tradycji 

i historii regionu, bo pu-

blikacja ma przyczynić się 

do zachowania dziedzic-

twa kulturowego i histo-

rycznego. Zamieszczać w 

niej będziemy informacje 

promujące lokalne inicja-

tywy wzmacniające tożsa-

mość regionalną, lokalne 

tradycje, dziedzictwo kul-

turowe, święta i zwyczaje 

świąteczne oraz informa-

cje dotyczące życia i hi-

storii naszej gminy. Uka-

zywać się będzie co dwa 

miesiące w nakładzie 700 

sztuk. Dotrze do 11 sołec-

twa naszej gminy, do ro-

dzin, co wzmocni tożsa-

mość regionalną miesz-

kańców i ułatwi przepływ 

informacji-  podkreślała 

Iwona Szczęsna.                  

Tego dnia nie mogło tak-

że zabraknąć podzięko-

wań dla władz samorzą-

dowych za dotowanie 

wniosków wspierających 

kulturalny rozwój gminy                                                                                                         

Następnie zabrał głos To-

masz Czechowski, wójt 

gminy Trzebielino i wyra-

ził swoją radość z nowej 

inicjatywy w którą zaan-

gażowało się wiele osób, 

zachęcał mieszkańców  

do wyrażania opinii i 

dzielenia się uwagami na 

temat redagowania gazety 

oraz życzył Zespołowi 

Redakcyjnemu satysfakcji 

z pracy nad tworzeniem 

kolejnych numerów.                                                                                                           

Czas oczekiwania na po-

jawienie się pierwszego 

numeru gazety umilił 

wszystkim występ zespo-

łu folkowego Zgagafari z 

Darłowa. Słuchało się ich 

z przyjemnością, biła od 

nich żywiołowość i spon-

taniczność.  Po wyśmieni-

tej uczcie muzycznej 

pierwszy numer gazety 

ujrzał światło dzienne. 

Uroczystego i symbolicz-

nego odsłonięcia pierw-

szego numeru dokonali: 

Tomasz Czechowski wójt 

Gminy Trzebielino, Stefa-

nia Hejna przewodnicząca 

Rady Gminy Trzebielino i 

Krystyna Podraża dyrek-

tor Biblioteki Gminnej w 

Trzebielinie. Następnie 

zaprezentował się Zespół 

Redakcyjny „Wieści trze-

bielińskich”. Skład redak-

cji tworzy 21 osób. 

Współtwórcami gazety 

obok Biblioteki Gminnej 

w Trzebielinie są: Szkoła 

Podstawowa w Suchorzu, 

Stowarzyszenie Inicjatyw 

Lokalnych Dłoń przy 

Szkole Podstawowej w 

Suchorzu, Szkoła Podsta-

wowa w Trzebielinie, Sto-

warzyszenie Wzajemna 

Pomoc przy Szkole       

stawowej w Trzebielinie, 

Gimnazjum w Starkowie, 

Stowarzyszenie Rozwiń 

Skrzydła przy Gimnazjum 

w Starkowie, Urząd Gmi-

ny w Trzebielinie, Nadle-

śnictwo Trzebielino,  

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Trzebielinie, 

Gminna Komisja Rozwią-

zywania Problemów Al-

koholowych w Trzebieli-

nie, Straż Gminna, Sołec-

two Trzebielino, Sołectwo 

Dolno, Sołectwo Poboro-

wo, Sołectwo Suchorze, 

Sołectwo Miszewo, Sołec-

two Zielin, Sołectwo Ce-

tyń, Sołectwo Gumieniec, 

Koło Emerytów i Renci-

stów w Trzebielinie, Koło 

Emerytów i Rencistów 

 

Podstawowej w Trzebieli-

nie, Gimnazjum w Starko-

wie, Stowarzyszenie Roz-

wiń Skrzydła przy Gimna-

zjum w Starkowie, Urząd 

Gminy w Trzebielinie, 

Nadleśnictwo Trzebielino,  

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Trzebielinie, 

Gminna Komisja Rozwią-

zywania Problemów Alko-

holowych w Trzebielinie, 

Straż Gminna, Sołectwo 

Trzebielino, Sołectwo Dol-

no, Sołectwo Poborowo, 

Sołectwo Suchorze, Sołec-

two Miszewo, Sołectwo 

Zielin, Sołectwo Cetyń, 

Sołectwo Gumieniec, Koło 

Emerytów i Rencistów w 

Trzebielinie, Koło Emery-

tów i Rencistów Suchorzu. 

Mamy nadzieję, że w takiej 

grupie bądź większej, po-

wstaną następne numery. 

Uroczystość kończył senty-

mentalny akcent w postaci 

wspólnej fotografii i roz-

mowy przy kawie na temat 

kształtu gazety i pierw-

szych wrażeń. Podczas uro-

czystości Katarzyna Ome-

lańska animator kultury 

wykorzystując nowe urzą-

dzenie- dyktafon, przepro-

wadziła pierwsze rozmowy 

z mieszkańcami na temat 

nowej inicjatywy gminnej 

jaką jest redagowanie i wy-

dawanie „Wieści trzebie-

lińskich”.                                                                                                       

I tak pierwszy numer gaze-

ty ujrzał światło dzienne. 

Dziękujemy wszystkim 

przybyłym na uroczystość. 

Dziękujemy współtwórcom 

gazety za wspólną pracę 

nad gazetą, zespołowi  

Zgagafari za świetny kon-

cert. Czytajcie nas i dziel-

cie się z nami uwagami.  
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Zapytaliśmy 

mieszkańców 

naszej gminy 

co sądzą o 

wydawaniu 

gazety 

„Wieści 

trzebieliński” 

Sonda 

Katarzyna Staroszak -  

emerytowana bibliote-

karka: W ydaje mi się, 

że to bardzo dobry po-

mysł. Ludzie przynajm-

niej będą wiedzieli co 

się dzieje na terenie ca-

łej gminy, bo to nie doty-

czy samej miejscowości 

Trzebielino, tylko 

wszystkich wiosek,. To 

dobra inicjatywa, bar-

dzo trafna . Życzę powo-

dzenia. 

Paulina Słupska – 

mieszkanka Zielinia: 

Myślę że to pomysł bar-

dzo dobry, ponieważ 

wieści w Trzebielinie nie 

rozchodzą się daleko, 

nigdzie o nich nie sły-

chać, nikt o nich nie mó-

wi. Głos Pomorza działa 

szerzej, jednak nie za-

mieszczają w nich dużo 

informacji z naszej gmi-

ny , a gazetka w Trzebie-

linie bardzo się przyda, 

ludzie będą wiedzieli co 

się dzieje, co gmina ro-

bi, co biblioteka robi i 

co się dzieje w naszym 

społeczeństwie wokoło. 

Oskar Rokosz - gimna-

zjalista: Podoba mi się 

ten pomysł dlatego, że 

ludzie, którzy nie uczest-

niczą w imprezach orga-

nizowanych w gminie 

Trzebielino będą mogli 

poczytać o nich. 

                                 

Krystyna Surowicz – 

mieszkanka Trzebieli-

na: Pomysł jest wspa-

niały. Przypomniało mi 

się, że kiedyś wydawany 

był biuletyn przez apte-

kę, więc byłam bardzo 

zawiedziona, kiedy prze-

stał się ukazywać. Two-

rzenie „Wieści Trzebie-

lińskich” to jest napraw-

dę wspaniały pomysł. 

Angelika Nisztuk – na-

uczyciel SP Trzebieli-

no: Uważam, że po-

mysł jest świetny i był 

bardzo potrzebny w na-

szej miejscowości a tym 

bardziej w gminie Trze-

bielino. Mam nadzieję, 

że będzie kontynuowany 

w czasie i nowe wieści 

będą ciągle dosyłane i 

redagowane. Fakt że 

będzie to gazetka w wer-

sji papierowej to świetny 

pomysł, ponieważ nie 

wszyscy przeglądają 

informacje na stronie 

internetowej gminy. 

Urszula Bobko – 

mieszkanka Trzebieli-

na: Bardzo mi się po-

doba, zobaczymy jakie 

wiadomości będą 

umieszczane. Uważam 

że jest to dobre dla całej 

gminy, nie tylko Trzebie-

lina. Wszyscy mieszkań-

cy będą wiedzieli co się 

dzieje w naszej gminie. 

                                  

Zbigniew Melchert – 

mieszkaniec Bożanki: 

Moim zdaniem jest to 

udane ze względu na to, 

że takie wiadomości, 

które pochodzą z gminy 

czy z sołectw nie wszę-

dzie są dostępne, a przez 

tę gazetę dotrą praktycz-

nie do wszystkich miesz-

kańców i nie tylko bo 

rodziny się spotykają i 

przekazują informacje 

dalej w świat. 

Karolina Grzegorzak – 

mieszkanka Suchorza: 

Jest to trafiony pomysł. 

Kto nie przychodzi na 

spotkania może o nich 

przeczytać i tym sposo-

bem zachęci się do przy-

bycia na kolejne spotka-

nia lub imprezę. Z gaze-

tą będziemy na bieżąco. 

Agnieszka Kochel - 

mieszkanka Trzebieli-

na: Jak  dla mnie po-

mysł jest naprawdę re-

welacyjny. Od dłuższego 

czasu myślałam o tym 

żeby też coś w tym kie-

runku zrobić, sama 

chciałam na tym terenie 

otworzyć fajną gazetę 

lokalną, ponieważ myślę 

że po prostu do ludzi 

bardzo mało informacji 

dociera w tym zakresie. 

Tak naprawdę ludzie nie 

wiedzą co się dzieje, a 

dzieje się dużo, tak jak 

powiedział Pan Wójt. 

Myślę że idea jest fajna, 

pomysł fajny. Życzę po-

wodzenia. 

W I E Ś C I  T R Z E B I E L I Ń S K I E  
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Dnia 11 stycznia 2014 r. 

Zarząd Koła Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów 

pod przewodnictwem Ja-

dwigi Nowatke zorgani-

zował wieczór opłatkowo 

- kolędowy  połączony z 

koncertem instrumentalno 

– wokalnym przygotowa-

nym przez prof. Wiesła-

wa Mijewskiego. W kon-

cercie brały udział dzieci 

z Gumieńca i Warszkowa 

oraz sam mistrz klarnetu 

pan Wiesław ,który jest 

bardzo zaangażowany w 

prace naszego koła. Na 

koncert zaproszono: Radę 

Sołecką z panią Sołtys B. 

Olkowską,  radnego na-

szej wsi pana A. Grzy-

bowskiego, rodziców wy-

stępujących dzieci, oraz 

wszystkich mieszkańców. 

Profesjonalnie przygoto-

wany występ zachwycił 

wszystkich. Były brawa i 

nagrody dla artystów któ-

rzy uświetnili nam ten 

wieczór. Po występach 

zasiedliśmy wspólnie do 

wigilijnego stołu Był 

opłatek, piękne kolę-

dy i dobre polskie je-

dzonko. Jesteśmy 

pewni, że mile spę-

dzony wieczór na długo 

pozostanie wszystkim w 

pamięci.  

cia kulinarne. Dzieci po-

magały przy smażeniu 

frytek i robieniu tostów z 

serem. Oprócz tego odbył 

się bal karnawałowy na 

którym dzieci przebrały 

się w swoje ulubione stro-

je. Dużo malowaliśmy 

farbami. Odbyły się zaję-

Na świetlicy wiejskiej w 

Mieszewie dzieci uczest-

niczyły w różnych konku-

rencjach sportowych i 

zabawach zręcznościo-

wych. Nie zapomnieliśmy 

też o zabawach na śniegu. 

Największym zaintereso-

waniem cieszyły się zaję-

cia plastyczne, na których 

dzieci namalowały plakat 

pt. ”Tęsknota za Wiosną”. 

Przy zajęciach kulinarnych 

i balu niezbędna była po-

moc rodziców, którym ser-

decznie dziękujemy.  

Od 20 do 31 stycznia zor-

ganizowaliśmy ferie zi-

mowe dla dzieci. Były 

gry i zabawy, zajęcia ma-

nualne, zabawy na świe-

żym powietrzu, pieczenie 

ciastek, frytek, przepro-

wadzane były konkursy. 

Zajęcia prowadziła Pani 

Izabela Dominik animator 

kultury. Dziękujemy za 

wsparcie finansowe spon-

sorom, dzięki którym za-

kupiliśmy owoce, cukier-

ki, ciastka, napoje itp. 

Dnia 21 stycznia 2014 r. 

zorganizowany został na 

świetlicy wiejskiej w Po-

borowie „Dzień Babci i 

Dziadka”, na którym 

dzieci przedstawiły swoje 

umiejętności aktorskie. 

Sołectwo Poborowo 

Sołectwo Miszewo 

Sołectwo Gumieniec 
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Dla Klaudii 

Sołectwo Zielin 

Dnia 15 grudnia 2013 

r w świetlicy wiejskiej 

w Zielinie odbyło się 

uroczyste zakończenie 

rozgrywek w ramach 

projektu pt. 

„Jesienno—zimowe 

rozgrywki bilardowo-

tenisowe”. Projekt do-

finansowany został 

przez LGD Wrzecio-

no, a realizowany  był 

przez Sołectwo Zielin. 

Gościnnie zaproszono 

dzieci ze Szkoły Pod-

stawowej w Trzebieli-

nie , które pod opieką 

p. Ewy Surma i p. 

Wiesławy Zwolskiej 

powitały częścią arty-

styczną zebranych go-

ści. 

Po wspaniałych wy-

stępach nadszedł czas 

na wręczenie najlep-

szym sportowcom na-

szej miejscowości dy-

plomów, pucharów i 

nagród. 

Zwycięzcy w kategorii 

dzieci: 

I miejsce Piotr Cza-

piewski 

II miejsce Tomasz 

Ficner 

III miejsce Sebastian 

Tylka 

Zwycięzcy w kategorii 

dorośli: 

I miejsce Wioleta Jaż-

dżewska 

II miejsce Sabina Jaż-

dżewska 

III miejsce Tomasz 

Rużyła 

Sołectwo dziękuje za 

współpracę przy pro-

jekcie: Pani Grażynie 

Pszenicznej – Dyrek-

tor Szkoły Podstawo-

wej w Trzebielinie, 

Pani Krystynie Podra-

ża – Dyrektor Biblio-

teki Gminnej w Trze-

bielinie, Pani Ewie 

Surma i Pani Wiesła-

wie Zwolskiej—

nauczycielkom z SP 

Trzebielinio, Panu 

Krzysztofowi Załuska 

– Nadleśniczemu, Pa-

nu Danielowi Chwa-

rzyńskiemu—

Radnemu Gminy 

Trzebielino oraz pra-

cownikom LGD 

Wrzeciono w Miastku. 

Rozgrywkom towa-

rzyszyło także spotka-

nie z Mikołajem, który 

przybył z worem pre-

zentów, odbyło się 

rozdanie paczek i za-

bawa. Dzieci podzię-

kowały za prezenty i 

pożegnały Mikołaja. 

kowska uległa ciężkie-

mu wypadkowi 7 maja 

2013 r. Miała uszko-

dzoną przysadkę mó-

zgową ze spastycznym 

porażeniem czterokoń-

czynowym i 16 zła-

mań czaszki. Przez 3 

miesiące była w 

śpiączce. 

Aby pomóc Klaudii w 

długiej i trudnej reha-

bilitacji Przyjaciele i 

mieszkańcy w grudniu 

2013 r. zorganizowali 

imprezę charytatywną, 

która odbyła się na 

świetlicy wiejskiej w 

Zielinie. Klaudia Gajt-

Cieszymy się, bo ta 

akcja charytatywna 

pokazała, jak nasz 

społeczność potrafi się 

zjednoczyć, zmobili-

zować dla tak szczyt-

nego celu. 

Dziękujemy wszyst-

kim za pomoc i współ-

pracę. 

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

DZIADKA 

21 stycznia w świetlicy 

wiejskiej w Cetyniu świę-

towano Dzień Babci i 

Dziadka. Przy kawie oraz 

cieście tortowym upie-

czonym w świetlicowej 

kuchni, owocach było 

mnóstwo rozmów i śmie-

chu z dowcipów, zgady-

wanek.  Dziadkowie 

wspólnie bawili się z 

wnukami.                      

FERIE W ŚWIETLICY     

W CETYNIU 

Ferie w świetlicy w Cety-

niu przebiegały w miłej 

atmosferze. W pierwszym 

tygodniu odbyły się kon-

kursy, zgaduj –zgadula, 

bieg kelnerów, ring  i za-

bawy sportowe np. roz-

grywki tenisa stołowego. 

Zwycięzcą został Maciej 

Bąkowski , II miejsce za-

jął Kamil Król , III Patryk 

Matyszewski. W drugim 

tygodniu uczestnicy zajęć 

pogłębiali swoje umiejęt-

ności kulinarne. Przygoto-

wali i degustowali sałatkę 

owocową, sałatkę grecką, 

tosty i gofry. Nagrody i 

produkty sponsorowała 

Rada Sołecka i mieszkań-

cy. Zajęcia prowadził pani  

Maria Tylka animator kul-

tury. 

cula- Kamińska sołtys 

Dolna, Iwona Szczęsna 

bibliotekarka Biblioteki 

Gminnej w Trzebielinie i 

Justyna Sadyś animator 

kultury świetlicy wiej-

skiej w Suchorzu. 

Wszystkich uczestników 

spotkania powitała ser-

decznie Karolina Grzego-

rzak, przewodnicząca Ko-

ła Emerytów i Rencistów 

w Suchorzu. Przybyły na 

spotkanie ksiądz pro-

boszcz Włodzimierz Ma-

linowski poprowadził 

wspólną modlitwę i zło-

żył życzenia Noworocz-

Dnia 11stycznia 2014 ro-

ku, w sali wiejskiej w Su-

chorzu, odbyło się spo-

tkanie opłatkowe Koła 

Emerytów i Rencistów. 

W spotkaniu uczestniczy-

li licznie zaproszeni go-

ście: ksiądz Włodzimierz 

Malinowski, Stefania 

Hejna przewodnicząca 

Rady Gminy w Trzebieli-

nie, Tadeusz Półtorak 

radny Rady Gminy Trze-

bielino z małżonką, Irena 

Andrys przewodnicząca 

Koła Emerytów i Renci-

stów w Trzebielinie z 

małżonkiem, Janina Mar-

ne. Do życzeń dołączyła 

się także Pani Stefania 

Hejna przewodnicząca 

Rady Gminy i odczytała 

list z życzeniami od Wój-

ta Gminy Trzebielino. 

Zgodnie z polskim oby-

czajem zebrani dzielili się 

opłatkiem, składając so-

bie wzajemnie życzenia. 

Spotkanie umilił występ 

chóru z Gimnazjum w 

Starkowie pod przewod-

nictwem Pani Haliny Ko-

tłowskiej, który wykonał 

szereg polskich kolęd do 

śpiewu których włączali 

się uczestnicy spotkania.  

tkanie wigilijne w dniu 20 

grudnia 2013 r. Występ 

dzieci oraz oprawę pla-

styczną przygotowali pra-

cownicy  Biblioteki 

Gminnej w Trzebielinie. 

Dzieci w podziękowaniu 

za występ otrzymały sło-

dycze. 

Zarząd Koła Terenowego 

w Trzebielinie Związku 

Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów zorganizował 

dla swoich członków spo-

Spotkanie opłatkowe 

Spotkanie opłatkowe Koła Emerytów i Rencistów  
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