
O
d godziny 16, w sali widowi-
skowej przy Bibliotece Gmin-
nej, na scenie pojawili się

uczniowie i przedszkolaki ze Szkoły
Podstawowej w Trzebielinie,
uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Suchorzu oraz Starkowie, skecz
przedstawili również nauczyciele ze
Szkoły Podstawowej w Trzebielinie.
Świetnie wystąpił także chór działa-
jący przy Bibliotece Gminnej 
w Trzebielinie pod kierunkiem Hali-
ny Kotłowskiej. 

Pokazy te przeplatane były licyta-
cjami, które prowadził Łukasz For-
mela. W czasie trwania całej imprezy
można było także wziąć udział w lo-
terii fantowej. Można było również
wesprzeć orkiestrę częstując się cia-
stami, które przygotowały instytucje
z gminy Trzebielino: Urząd Gminy,
Zakład Usług Komunalnych, Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej, Bi-
blioteka Gminna oraz Szkoły Pod-
stawowe, a także goframi i lodami,
sponsorowanymi przez Joannę i Pio-
tra Michalak oraz zupą z baru Zatoka
z Miastka, a także kawą i herbatą
ufundowanymi przez Urząd Gminy
w Trzebielinie. Serwowali to: Łukasz
Michalak, Daria Strońska, Rada So-
łecka Trzebielino, Danuta Wieczo-
rek, pracownice świetlic i Biblioteki
Gminnej w Trzebielinie oraz ucznio-
wie SP Starkowo. 

Nad bezpieczeństwem wszystkich
obecnych czuwali strażacy OSP
Trzebielino. Zwieńczeniem tej fanta-
stycznej imprezy było „światełko do
nieba”. 

Pieniądze do puszek zbierali: Ni-
kola Gadomska, Aleksandra Nisztuk,

Anna Stoltman, Laura Synakowska,
Konrad Kwasigroch, Wiktor Nowak,
Bartek Malinowski, Seweryn Sibiń-
ski, Kacper Szmarkieta, Angelika
Nisztuk, Krystyna Michalak i Dorota
Grzegorczyk.

Podczas tegorocznego 
FINAŁU udało się zebrać 

niewiarygodną sumę 
13 813,49 złotych

oraz 7,13 euro. 

Pieniądze liczyły pracownice
GOPS z Trzebielina.

Sukces ten był możliwy dzięki
darczyńcom i wolontariuszom, ale
głównie dzięki wszystkim osobom 
o wielkim sercu, które nabyły w trak-
cie bardzo zaciętych licytacji wysta-
wione przedmioty, brały udział w lo-
terii fantowej oraz wrzucały datki do
puszek. 

Darczyńcami na licytację
27.FINAŁU WOŚP byli:
starosta bytowski – Leszek Wasz-

kiewicz, wójt gminy Trzebielino 
– Tomasz Czechowski, sekretarz gmi-
ny Trzebielino – Grażyna Bodnar,
Urząd Gminy Trzebielino, Biblioteka
Gminna Trzebielino, filia Biblioteki
Gminnej Suchorze, sołectwo Trze-
bielino, sołectwo Dolno, Carry Pet
Food sp. z o.o. – Trzebielino, Słodkie
Hawo – Trzebielino, Agata Piastow-
ska – Zagroda Koniwoda – Bąkowo,
Ewa Pluto-Prądzyńska – Perfekt Haft
– Suchorze, Joanna, Piotr Michalak 
– Bolesławice, Piotr Krupka – Hur-
townia Optim – Miastko, Jarosław
Bronka – Kołczygłowy, Katarzyna
Kula – Pasja – Zielin, Renata Zefert 
– Objezierze, Bartosz Jankowski 
– Trzebielino, Janusz Glapiński – Trze-
bielino, Joanna i Mariusz Bzowscy 
– sklep ABC – Trzebielino, Justyna 

i Tomasz Zabroccy – sklep Lewiatan
– Trzebielino, Bożena Rafałowska 
– bar Zatoka – Miastko, Honorata 
i Grzegorz Ślusarscy – Dolno, Hen-
ryk Kamiński – Trzebielino, Sandra
Kamińska – Trzebielino, Justyna 
Sadyś – Suchorze, Krystyna Michalak
– Trzebielino, Alicja Sibińska – Su-
chorze, Irena Gałczyńska – Suchorze,
Anna Machała – Suchorze, Michał
Piechowski – Uliszkowice, Agnieszka
Podraża – Zielin, Piotr Jażdżewski 
– Zielin, Alina Kruk – Starkowo, Kry-
styna Plutowska – Trzebielino, Gra-
żyna Sieklucka – Trzebielino, Krysty-
na Surowicz – Trzebielino, Krystyna
Pawlik – Dolno, Anna Prycka – Trze-
bielino, Regina Lipka – Trzebielino,
Władysława Lipka – Trzebielino, Te-
resa Jedlecka – Trzebielino, Nadia
Kotłowska z Mamą – Zielin, Julia Za-
brocka – Trzebielino, Dorota i Ro-
man Grzegorczyk – Trzebielino.

Wszystkim należą się ogromne
podziękowania i gratulacje za tak
wspaniałą imprezę.

Jesteście WIELCY! Spotkajmy się
znów za rok! x

( fotorelac ja  z  imprezy 

na str.  3)
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Graliśmy razem z orkiestrą
13 stycznia w Trzebielinie i Suchorzu wolontariusze ofiarnie zbierali pieniądze do puszek, a główną imprezę rozpoczął
turniej piłki siatkowej w szkolnej sali gimnastycznej. 
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Skład Rady Gminy Trzebielino
VIII kadencji (2018-2023)
Jerzy Tarnowski – Przewodni-

czący Rady Gminy
Andrzej Labuda – Wiceprzewod-

niczący Rady Gminy
Jażdżewski Piotr, Ewa Kozieł,

Krzysztof Kula, Marcin Łukasiewicz,
Danuta Ogińska, Bogdan Piechow-
ski, Józefa Reclaw, Mariusz Szarek,
Władysław Szarpak, Marek Wiśniew-
ski, Joanna Wojtyniak, Tomasz Za-
cholski, Mariusz Zasada. 

Komisja Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Finansów:
Marek Wiśniewski – przewodni-

czący, Ewa Kozieł – zastępca prze-
wodniczącego, członkowie: Andrzej
Labuda, Danuta Ogińska, Mariusz
Zasada

Komisja Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Spraw Socjalnych:
Józefa Reclaw – przewodniczący,

Joanna Wojtyniak – zastępca prze-
wodniczącego, członkowie: Krzysz-
tof Kula, Mariusz Szarek, Tomasz
Zacholski

Komisja Rolnictwa i Ochrony
Środowiska:
Marcin Łukasiewicz – przewodni-

czący, Bogdan Piechowski – zastęp-
ca przewodniczącego, członkowie:
Jerzy Tarnowski, Władysław Szar-
pak, Piotr Jażdżewski

Komisja Rewizyjna:
Tomasz Zacholski – przewodni-

czący, Władysław Szarpak– zastępca
przewodniczącego, członkowie: 

Ewa Kozieł
Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji: 
Krzysztof Kula – przewodniczący,

Mariusz Szarek– zastępca przewod-
niczącego, członkowie: Bogdan Pie-
chowski.
x

Radni złożyli ślubowanie
19 listopada 2018 r. odbyła się I sesja Rady Gminy Trzebielino VIII kadencji (2018-2023). Nowo wybrani radni oraz
wójt gminy złożyli w jej trakcie uroczyste ślubowanie. 

11 listopada, w sali widowisko-
wej przy Bibliotece Gminnej 
w Trzebielinie, odbyły się gminne
obchody poświęcone Niepodległej
Polsce z okazji setnej rocznicy od-
zyskania niepodległości.

W uroczystościach wzięli udział:
wójt gminy Trzebielino Tomasz Cze-
chowski z małżonką, zastępca wójta
gminy Trzebielino Grażyna Bodnar,
pułkownik Zygmunt Rodzeń przed-
stawiciel związku żołnierzy Wojska
Polskiego koło nr 4 im. 28. Słupskie-
go Pułku Lotnictwa w Redzikowie,
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Trzebielinie Sylwester Skonieczka,
przewodniczący Rady Gminy Trze-
bielino Andrzej Grzybowski, radny
powiatu bytowskiego Daniel Chwa-
rzyński oraz radni gminy Trzebielino,
dyrektor Szkoły Podstawowej w Star-

kowie Beata Kiedrowska, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Trzebielinie
Dorota Grzegorczyk, dyrektor Bi-
blioteki Gminnej w Trzebielinie Kry-
styna Podraża, sołtysi i licznie przy-
byli mieszkańcy.

Obchody Święta Niepodległości
rozpoczęło wprowadzenie pocztu
sztandarowego Ochotniczej Straży
Pożarnej w Trzebielinie i Mazurek
Dąbrowskiego hymn państwowy
Rzeczypospolitej Polskiej w wykona-
niu chóru pod kierownictwem Hali-
ny Kotłowskiej. Następnie głos za-
brał wójt Gminy Trzebielino To-
masz Czechowski, który przypo-
mniał drogę Polski do wolności, po-
dziękował przybyłym gościom za
obecność i wspólne uczczenie jedne-
go z najważniejszych wydarzeń w hi-
storii polskiego narodu.

Uroczystość uświetniło przedsta-
wienie pod tytułem „Wolność – ko-
cham i rozumiem” w wykonaniu
uczniów Szkoły Podstawowej 
w Starkowie oraz piosenka Haliny
Kunickiej „Czy jest coś piękniejsze-
go na tym świecie”, którą przypo-
mniała Martyna Warsińska, uczenni-
ca klasy trzeciej gimnazjalnej. Nad
przygotowaniem dzieci i młodzieży
czuwali nauczyciele: Anna Kowal-
czyk, Ewelina Juchniewicz i Mariusz
Bartczak. Część artystyczna w wyko-
naniu uczniów przepełniona była pa-
triotyzmem, niejednokrotnie wzru-
szeniem, radością i dumą z możliwo-
ści świętowania setnej rocznicy wol-
ności Ojczyzny. Publiczność doceni-
ła talent i zaangażowanie uczniów
owacjami na stojąco.

Drugą część uroczystości wypeł-

niła muzyka. Znane polskie pieśni,
popularne piosenki patriotyczne wy-
konał chór pod kierunkiem Haliny
Kotłowskiej. Do wspólnego śpiewa-
nia włączyła się także publiczność.
Głośno i dumnie brzmiały pieśni ta-
kie jak: Rota, Piechota, Wojenka,
Przybyli ułani pod okienko, Rozma-

ryn, Jak długo w sercu naszym czy
Rozszumiały się wierzby płaczące.
Występ chóru kończył utwór Dona
nobis pacem. Koncert pieśni patrio-
tycznych bardzo spodobał się pu-
bliczności, która nagrodziła chórzy-
stów gromkimi brawami.

Pracownicy biblioteki zadbali 
o wyjątkową oprawę uroczystości, 
w której dominowały biało-czerwo-
ne barwy i symbole narodowe, przy-
gotowali także narodowe kotyliony 
i podjęli gości kawą i muffinkami po-
lanymi białym i czerwonym lukrem.

Uroczystość prowadziła Iwona
Szczęsna, starszy bibliotekarz Biblio-
teki Gminnej w Trzebielinie.

Uroczystość zorganizowali: Gmi-
na Trzebielino, Biblioteka Gminna
w Trzebielinie, Szkoła Podstawowa
w Starkowie, Ochotnicza Straż Po-
żarna w Trzebielinie. x

Świętowaliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości

Razem dla Niepodległej 
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Zakończyła się przebudowa
drogi gminnej 

Dolno-Glewnik. 
Jest to najdłuższy odcinek

drogi wybudowanej 
w VII kadencji Rady Gminy
Trzebielino. Odbioru robót

budowlanych dokonano 
15 października 2018 r.

Koszt inwestycji to 
1 377 198,13 zł.

Inwestycja była kontynuacją prze-
budowy drogi gminnej Dolno 
– Glewnik rozpoczętej w 2017 r., na
odcinku o długości 1720 metrów.
Istniejąca droga gminna przebiega
przez obszary zabudowane budynka-
mi mieszkalnymi oraz wśród pól, sta-
nowi dojazd do oczyszczalni ście-
ków, punktu selektywnej zbiórki od-
padów komunalnych, przystani kaja-
kowej, terenów inwestycyjnych 
o wiodącej funkcji zabudowy miesz-

kaniowej, lotniczych urządzeń na-
ziemnych stanowiących pomoc na-
wigacyjną oraz do terenów, które
mogą zostać wykorzystane jako lot-
nisko do celów p.poż. Stanowi głów-
ny ciąg komunikacyjny stanowiący
dojazd do miejscowości Glewnik.

Gmina Trzebielino na realizację
inwestycji pozyskała dofinansowanie
w ramach Rządowego Programu na
rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjno-
ści Regionów poprzez Wsparcie 
Lokalnej Infrastruktury Drogowej 
w kwocie 835 000,00 zł. x

Zakończenie przebudowy drogi gminnej Dolno-Glewnik

Gładka jak stół 

Wartość inwestycji łącznie z kosz-
tami dokumentacji projektowej 
i nadzoru inwestorskiego wynosi 
1 275 888,27 zł. Gmina na ten cel
otrzymała dofinansowanie ze środ-
ków Unii Europejskiej w kwocie 
811 098,00 zł.

Zgodnie z opracowaną dokumen-
tacją na placu naprzeciwko Urzędu
Gminy powstał nowy zjazd z drogi
powiatowej, parking, 8 miejsc do
handlu, w tym 5 zadaszonych, toale-

ta publiczna oraz kładka nad rowem
melioracyjnym. Targowisko zostało
wyposażone w instalację fotowolta-
iczną o mocy 5,0 kW oraz w lampy
oświetleniowe z panelami solarnymi.

Na realizację przedmiotowej in-
westycji Gmina Trzebielino otrzy-
mała dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020 w wysokości 63,63%
kosztów kwalifikowanych. x

Targowisko gminne „Mój Rynek” w Trzebielinie

Będzie można 
handlować 

Zakończyła się budowa targowiska gminnego 
„Mój Rynek” w Trzebielinie. Dzięki temu mamy piękne

centrum Trzebielina z możliwością odpoczynku 
na ławkach wśród zieleni.

W
imieniu marszałka woje-
wództwa pomorskiego umo-
wę podpisał przewodniczący

sejmiku województwa pomorskiego
Jan Kleinszmidt, z ramienia gminy
natomiast wójt Tomasz Czechowski
oraz skarbnik Mariola Skwierawska.

Nasz wniosek znalazł się na pozy-
cji 3 wśród 139 zgłoszonych (dofi-
nansowanych zostało 35 wniosków).
Wartość projektu wynosi 706 386,93
zł w tym dofinansowanie 600 428,89
zł, pozostała kwota stanowi wkład
własny niefinansowy. W ramach pro-
jektu utworzone zostaną cztery miej-

sca wychowania przedszkolnego.
Celem projektu jest podniesienie ja-
kości pracy punktów przedszkolnych
ze szczególnym wskazaniem na po-
trzeby dzieci z niepełnosprawnością.

Główne działania to dostosowanie
placówek do potrzeb dzieci niepełno-
sprawnych. W Trzebielinie powstanie
podjazd dla wózków ze schodami, wy-
remontowane będą pomieszczenia na
salę integracji sensorycznej, kupione
drzwi, rolety. W Suchorzu zaplanowa-
no podjazd dla wózków, zakup rolet
do okien, konsultacje specjalistów.

Ponadto w obu punktach będą

kupione zabawki na place zabaw oraz
nowe zabawki i nowoczesne pomoce
dydaktyczne. Zorganizowane zosta-
ną zajęcia zwiększające szanse edu-
kacyjne dzieci (np. robotyka, mu-
zyczno-rytmiczne, teatralno-dramo-
we), a także wyjazdy edukacyjne
(m.in. do Doliny Charlotty, kina, sal
zabaw Kinderplaneta i Dżungla, Te-
atru „Tęcza”). Przewidziano również
szkolenia kadry dydaktycznej.

Projekt realizowany jest od grud-
nia 2018 do stycznia 2020 roku 
w partnerstwie z Best English-An-
gielski dla Dzieci w Tuchomiu. x

Dla naszych dzieci 
W październiku 2018 r., podczas sesji Rady Gminy Trzebielino,
podpisana została umowa na dofinansowanie kolejnego projektu
poprawiającego funkcjonowanie punktów przedszkolnych w gminie
Trzebielino – „Dla naszych dzieci”. 
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Z życze-
niami 
stu lat!

15 stycznia 2019
roku 90. urodziny
obchodziła 
mieszkanka gminy 
Trzebielina 
Marianna Plich. 

Jubilatka urodziła się 15 stycznia
1929 roku w Brzustówie. W 1946
roku wyszła za mąż w Będkowie. Na
teren naszej gminy przyjechała wraz
z mężem i dziećmi na początku lat
50. ubiegłego wieku. Początkowo 
zamieszkali w Popielewie, następnie
w Broczynie, gdzie jubilatka mieszka
do dzisiaj z synem i jego rodziną.
Mąż zmarł w 1992 roku. 

Pani Marianna urodziła dwoje
dzieci (córkę i syna). Doczekała się 
6 wnuków i 4 prawnuków. Szacowna
Jubilatka przyjęła delegację z Urzędu
Gminy w swoim domu. Wójt To-
masz Czechowski w imieniu swoim
własnym, pracowników Urzędu 
i mieszkańców Gminy złożył jej naj-
serdeczniejsze życzenia – przede
wszystkim zdrowia. Pani Marianna
otrzymała kwiaty, słodycze i pamiąt-
kowy kubek z logo Gminy Trzebieli-
no. x

We wrześniu, nad jeziorem
Trzebielińskim, odbyły się zawody
wędkarskie o puchar Wójta Gminy
Trzebielino, zorganizowane przez
Koło Wędkarskie RYBOGRYF
Trzebielino, Urząd Gminy Trze-
bielino oraz RLGD „Pojezierze
Bytowskie”. 

Zawody rozegrane zostały 
w dwóch kategoriach: spławikowej 

z brzegu oraz spinningowej z łodzi
parami. Zwycięzcom wręczone zo-
stały puchary oraz nagrody.

Kat. spławikowa z brzegu: I miej-
sce – Jarosław Stoltman (karaś 30
cm, karaś 29 cm, płoć 17 cm); II
miejsce – Tadeusz Szyszko (1,15 kg
płoci); III miejsce – Bartłomiej Pa-
piński (płoć 24 cm, płoć 24 cm, okoń
19 cm).

Kat. spinningowa z łodzi parami:
I miejsce – Rajmund Chwarzyński,
Krzysztof Nowak (szczupak 68 cm);
II miejsce – Krzysztof Pirowicz,
Grzegorz Kula (szczupak 56 cm,
okoń 21 cm); III miejsce – Janusz
Biliński, Piotr Kowalski (szczupak
52 cm, okoń 21 cm).

Wszystkim wędkarzom serdecz-
nie gratulujemy. x

Gratulujemy wędkarzom!

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Trzebielinie od stycznia
2019 r. realizuje rządowy program
,,Posiłek w szkole i w domu”. 

Udział w tym projekcie pozwala
skorzystać miedzy innymi z dofinan-
sowania na dożywianie dzieci w szko-
le. Kryterium dochodowe uprawnia-
jące do przyznania takiej pomocy to
792 zł netto na osobę w rodzinie.

Wnioski przyjmowane są w GOPS po-
kój nr 11 w godzinach pracy ośrodka.

Przypominamy, że w październi-
ku 2018 r. zmianie uległy kwoty kry-
terium dochodowego, uprawniające-
go do korzystania z pomocy społecz-
nej – dla osoby samotnie gospodaru-
jącej to kwota 701 zł netto miesięcz-
nie, dla osoby w rodzinie 528 zł mie-
sięcznie. x

Darmowy posiłek Upominki dla najmłodszych
W Gminie Trzebielino, od stycznia 2019 roku,
każdy nowo urodzony mieszkaniec otrzyma
upominek. 

– Pamiątką dla dzieci będzie ko-
cyk z dedykacją. To nie tylko gadżet,
ale i rzecz użyteczna. Może służyć do
okrywania maluchów i mam nadzie-
ję, że będzie do tego wykorzystywany
– dodaje wójt Tomasz Czechowski

Zapraszamy rodziców nowo na-
rodzonych maluchów, którzy za-
mieszkują na terenie naszej gminy po
odbiór prezentu do Urzędu Stanu
Cywilnego w Urzędzie Gminy 
w Trzebielinie. x

S
potkania wigilijne na stałe wpi-
sały się już w harmonogram
pracy miejscowego GOPS.

Ciepłe słowa i życzenia do uczestni-
ków spotkania wigilijnego skierował
wójt gminy Trzebielino Tomasz
Czechowski, Jerzy Tarnowski 
– przewodniczący Rady Gminy
Trzebielino, księża Krzysztof Skrzy-
niarz i Jacek Gierszewski oraz kie-
rownik GOPS w Trzebielinie Joanna
Kmiecik. 

Na odświętnie udekorowanych
stołach pojawiły się wigilijne potra-
wy, m.in. barszcz czerwony z uszka-
mi, ryba, pierogi, sałatka, które po-
wstały dzięki pomocy pracowników
Szkoły Podstawowej w Trzebielinie.
W świąteczny klimat zgromadzonych
wprowadziły przedszkolaki i ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Trzebieli-

nie oraz chór działający przy Bibliote-
ce Gminnej w Trzebielinie pod kie-
rownictwem Haliny Kotłowskiej. 

Spotkanie nie byłoby możliwe bez
wsparcia sponsorów, ludzi o wielkim
sercu, którym los drugiego człowieka
nie jest obojętny. Bardzo dziękujemy
wszystkim darczyńcom. Dziękujemy
również Sołtysom Gminy Trzebieli-
no bo to dzięki nim na stołach poja-
wiły się przepyszne słodkości. 

Oto lista tegorocznych 
sponsorów:
sklep spożywczo-przemysłowy

Joanna Jedlecka-Bzowska, sklep spo-
żywczo-przemysłowy Mariola Dydy-
na, firma usługowo-handlowa „KU-
BUŚ” Robert Jedlecki, sklep spożyw-
czo-przemysłowy „JULIA” Gabriela
Borowska, sklep spożywczo-przemy-

słowy Jolanta Rogoża, sklep spożyw-
czo-przemysłowy ,,Lewiatan” To-
masz Zabrocki, zakład usługowo-
handlowy Sylwia Kośla, ksiądz
Krzysztof Skrzyniarz, gospodarstwo
rybackie Mirosław, Sławomir Iwa-
nowscy, AQUAMAR Pasieka, stawy

rybne w Bożance, sklep spożywczo-
przemysłowy „Lewiatan” Alina
Chwarzyńska, Sabina Jażdżewska,
Restauracja Królewska Jarosław
Góral, gospodarstwo rolne Adam
Wiśniewski, hurtownia OPTIM 
w Miastku. x

Spotkanie opłatkowe 2018
18 grudnia 2018 r. w Trzebielinie odbyło się XVI spotkanie wigilijne zorganizowane przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W spotkaniu wzięły udział osoby samotne i starsze 
z terenu naszej gminy, łącznie około 120 osób. 
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TERMINY WYPŁAT GOPS

Kubuś Puchatek – sympatyczny
książkowy miś, ulubieniec dzieci 
i dorosłych – w październiku ob-
chodzi swoje urodziny. W Biblio-
tece Gminnej w Trzebielinie zor-
ganizowane zostało urodzinowe
spotkanie. 

Urodziny przypadają 14 paździer-
nika (wiąże się to z rocznicą pierw-
szego wydania książki „Kubuś Pu-
chatek” A. A. Milne’a). Na urodziny

Puchatka przybyły przedszkolaki 
z miejscowej szkoły. Dzieci złożyły
misiowi życzenia, zaśpiewały „Sto lat”
oraz wręczyły w prezencie własno-
ręcznie wykonane laurki. Tego dnia
nie zabrakło wspólnych wesołych za-
baw przy muzyce i słodkiego po-
częstunku. Trudno było się rozstać 
z Kubusiem Puchatkiem! Na szczęście
kiedy tylko chcemy, możemy się z nim
spotkać na stronicach książek. x

92. urodziny 
Kubusia Puchatka 

Biblioteka
czynna w ferie
Biblioteka Gminna w Trzebielinie
i Filia w Suchorzu – od 11.02
do 24.02 w godzinach od 11:00
do 14:00

Świetlice wiejskie w Miszewie,
Gumieńcu, Objezierzu, Zielinie
czynne od 11:00 do 15:00

Świetlice w Cetyniu i Poborowie
czynne od 15:00 do 19:00

21 grudnia 2018 roku,
w Bibliotece Gminnej
w Trzebielinie, przy 
pięknie zastawionym
stole zasiedli pracow-
nicy biblioteki, 
członkowie Dyskusyj-
nego Klubu Książki,
chóru, przyjaciele 
biblioteki.

D
yrektor Krystyna Podraża zło-
żyła życzenia świąteczne i no-
woroczne, nastąpiło symbo-

liczne przełamanie się opłatkiem
oraz degustacja potraw wigilijnych.
Krystyna Sieklucka, Władysława
Gazdecka, Teresa Gawlik opowie-
działy swoje historie pt. ,,Wigilia mo-
jego dzieciństwa”. Wspomnienia
wzruszały i chwytały za serce. 

Wspólne kolędowanie z chórem
umiliło nasze spotkanie. Dziękujemy
za okazane wsparcie i życzliwość
tym, którzy pomogli w przygotowa-
niach do wigilii bibliotecznej.

Opłatek w bibliotece
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Pod koniec 2018 r. wójt Gminy
Trzebielino wydał trzy odmowy
ustalenia środowiskowych uwarun-
kowań dla budowy budynków in-
wentarskich chowu trzody chlewnej
wraz z niezbędną infrastrukturą to-
warzyszącą w miejscowości Zielin

(jeden obiekt) i Cetyń (dwa obiek-
ty). Obecnie Urząd Gminy Trzebie-
lino prowadzi jeszcze dwa postępo-
wania administracyjne w sprawie bu-
dowy budynków inwentarskich zlo-
kalizowanych w miejscowości Obje-
zierze i Zielin. x

Chlewni nie będzie?

Orły sportu w gminie
Gmina Trzebielino otrzymała dofinanso-
wanie na zatrudnienie Lokalnego Animatora
Sportu.

Projekt Lokalny Animator Sportu
jest systemowym rozwiązaniem,
którego głównym celem jest upo-
wszechnianie aktywności fizycznej 
i sportu wśród dzieci i młodzieży po-
przez umożliwienie udziału w spor-
towych zajęciach pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych, dofinansowanych ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury

Fizycznej, których dysponentem jest
Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zajęcia te realizowane są przez lo-
kalnych animatorów sportu w oparciu
o infrastrukturę, powstałą w ramach
rządowego programu „Moje Boisko
Orlik 2012” oraz pozostałą bazę lo-
kalnej infrastruktury sportowej. Zasa-
dą uczestnictwa w projekcie jest za-

trudnienie i współfinansowanie przez
Jednostki Samorządu Terytorialnego
administrujące orliki pracy jednego
lub dwóch animatorów przez okres
minimum 9 miesięcy w roku.

Fundacja Orły Sportu zabezpie-
cza animatorom regularne comiesię-
czne wypłaty z tytułu dofinansowa-
nia ich pracy w ramach projektu. x

Nieruchomość gruntową, nieza-
budowaną, położoną w miejscowo-
ści Trzebielino o powierzchni
0,0933 ha. Nieruchomość jest wolna
od obciążeń. Brak planu zagospoda-
rowania. przestrzennego. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy
Trzebielino – pola uprawne. Cena
wywoławcza 23.500,00 zł; wadium
2.350,00 zł: postąpienie 240,00 zł

Nieruchomość gruntową, nieza-
budowaną, położoną w miejscowo-
ści Trzebielino, o powierzchni
0,0997 ha. Nieruchomość jest wolna
od obciążeń. Brak planu zagospoda-
rowania. przestrzennego. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy
Trzebielino – pola uprawne. Cena
wywoławcza 24.000,00 zł; wadium
2.400,00 zł: postąpienie 240,00 zł

Przetarg odbędzie się 18 lutego
2019 roku o godz. 12.00 – dot. dział-

ki nr 725 oraz o godz. 12:15 – dot.
działki nr 726 w sali narad (pokój 
nr 1) Urzędu Gminy w Trzebielinie.
Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłacenie wadium w pienią-
dzu, na rachunek bankowy Gminy 
w B.S. Bytów o/Kołczygłowy 66
9321 0001 0031 5393 2000 0010 lub
w kasie Urzędu Gminy do dnia 14 
lutego 2019 roku. Wadium nie może
być później na koncie Urzędu Gminy
niż 3 dni przed otwarciem przetargu
tj. do dnia 14 lutego 2019 roku. Oso-
by, które wpłacą wadium zobowiąza-
ne są do przetargu okazać dowód
osobisty i dowód wpłaty wadium. 

Informacji dotyczącej nierucho-
mości można uzyskać w pok. nr 5 lub
pod nr tel. 59 8580253 wew. 22. Nie-
ruchomość można oglądać od pon.
do pt. w godz. 10:00 do 12:00 

Zastrzega się prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkol-
wiek z ofert. x

Działki 
na sprzedaż 

Wójt gminy Trzebielino ogłasza IV przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie

komunalne Gminy Trzebielino.



Informujemy, że powstał portal in-
ternetowy Agro-Market24.pl – dedy-
kowany rolnikom. Umożliwia on bez-
płatne dodawanie ogłoszeń, przegląda-
nie listy ogłoszeń i przede wszystkim
znalezienie potencjalnych odbiorców
na swoje produkty. Ogromna baza od-

biorców na platformie, pozwala
skrócić czas na szukanie klientów na
swoje produkty rolne. Dodatkowo
producenci mogą sprzedawać w wyż-
szych cenach niż do tej pory, poprzez
dokonywanie transakcji bezpośred-
nich, omijając firmy pośredniczące. x

Rolnik sprzedaje w Internecie 
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Zakończyła się przebudowa drogi
w miejscowości Moczydło. Prace po-
legały na wykonaniu nawierzchni
jezdni na długości 170 metrów z płyt
żelbetowych typu IOMB ułożonych
na podsypce piaskowej. Płyty zostały

ułożone śladowo, a pas między płyta-
mi oraz pobocza zostały uzupełnione
kruszywem łamanym.

Prace kosztowały brutto 
59 500,00 zł.

x

Moczydło

Przebudowa drogi 

Serdecznie dziękujemy!
Piotr Krefta, Ewa Kozieł oraz Rada Sołecka Starkowa dziękuje tym,

którzy włączyli się w akcję pomocy rodzinie ze Starkowa. 

Serdecznie dziękujemy za hoj-
ność, poświęcony czas, wniesienie
pozytywnej energii, ale przede
wszystkim za niezwykłą empatię 
i okazanie wielkiego serca.

Szczególne podziękowania kieru-
jemy na ręce Sandry Kamińskiej i Ju-
styny Sadyś z Biblioteki Gminnej 
w Trzebielinie – bez ich wsparcia 
i zaangażowania nie powstałoby tyle
pięknych dekoracji świątecznych.

Pamiętajmy! Czas poświęcony
drugiemu człowiekowi nigdy nie jest
stracony! x

C
elem programu jest pomoc
żywnościowa dla osób najbar-
dziej potrzebujących na terenie

gminy Trzebielino w formie paczki
żywnościowej. Program współfinan-
sowany jest z Europejskiego Fundu-
szu Pomocy Najbardziej Potrzebu-
jącym.

Pomoc kierowana jest do tych
osób i rodzin, które z powodu niskich
dochodów nie mogą zapewnić sobie
odpowiednich produktów żywno-
ściowych (posiłków) i dlatego też
trafiać będzie do ograniczonej liczby
osób znajdujących się w najtrudniej-
szej sytuacji życiowej. Oznacza to, że
otrzymają ją osoby, których dochód
nie przekracza 200 proc. kryterium
dochodowego uprawniającego do
skorzystania z pomocy społecznej 
– od 1 października 2018 r. – 1 402 zł

dla osoby samotnie gospodarującej 
i 1 056 zł dla osoby w rodzinie. 

Ośrodek pomocy społecznej
będzie wydawać osobom potrzebu-
jącym skierowania do otrzymania
pomocy żywnościowej lub przekazy-
wać listy osób zakwalifikowanych do
pomocy, pod warunkiem uzyskania
zgody tych osób.

Zestaw roczny artykułów spożyw-
czych obejmuje artykuły spożywcze
w łącznej ilości ok 49 kg w tym m.in.
warzywa i owoce, artykuły skrobio-
we, artykuły mleczne, artykuły 
mięsne, tłuszcze i dania gotowe.

Paczka żywnościowa zawiera mi-
nimum kilka artykułów spożywczych

[co najmniej 3] z różnych grup to-
warowych wydawanych jednorazo-
wo.

W uzasadnionych sytuacjach np.
stan zdrowia lub indywidualne po-
trzeby żywnościowe można zmienić
artykuł spożywczy na inny w odpo-
wiedniej proporcji lub zwiększyć
liczbę opakowań.

W przypadku rodzin z dziećmi
dopuszcza się zwiększenie liczby
opakowań artykułów spożywczych
do potrzeb rodzin.

W ramach projektu zaplanowano
także warsztaty kulinarne, edukacji
ekonomicznej, dietetyczne, właści-
wego wykorzystywania żywności. x

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Wsparcie dla
najuboższych
Gmina Trzebielino podpisała umowę z Bankiem Żywności 
w Słupsku na realizację programu pomocy żywnościowej na lata
2014-2020. Jego realizacją zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, a prace koordynuje Grażyna Sieklucka.

Członkowie Koła Emerytów,
Przyjaciele biblioteki oraz uczest-
nicy konkursu ,,Piękna Wieś” od-
wiedzili Centrum Edukacji i Pro-
mocji Regionu Kaszubskiego 
w Szymbarku. Inicjatorem wy-
cieczki była przewodnicząca koła
emerytów Irena Andrys, sponsora-
mi zaś Gmina Trzebielino oraz Bi-
blioteka Gminna w Trzebielinie. 

W towarzystwie przewodnika
zwiedzano unikalne w skali świato-
wej obiekty: najdłuższą deskę świata,
Dom Sybiraka, Bunkier TOW Gryf
Pomorski, kaplicę św. Rafała, miej-

scowy browar. Największym zainte-
resowaniem turystów cieszył się jed-
nak Dom Do Góry Nogami, 
w którym odczuć można było niesa-
mowite zaburzenia równowagi. Na
terenie centrum znajduje się również
hotel Szymbark, gdzie można zjeść
dania regionalne kuchni kaszubskiej
czy skosztować piwo z miejscowego
browaru. Pogoda również dopisała
uczestnikom, więc dobry nastrój nie
opuszczał zwiedzających. Wspólny
wyjazd służył także wspólnej integra-
cji lokalnej społeczności.
x

Emeryci 
w podróży



Jest to czas pochwał i nagród za
trud pedagogów włożony w edukację
dzieci i młodzieży. Wójt Tomasz
Czechowski spotkał się z dyrektora-
mi szkół z gminy Trzebielino oraz

nauczycielami nagrodzonymi za za-
angażowanie, kreatywność i osiągnię-
cia dydaktyczno-wychowawcze.

W tym roku uhonorowano troje
nauczycieli: Jagodę Krężel ze Szko-

ły Podstawowej w Trzebielinie, Ka-
tarzynę Wirkus ze Szkoły Podsta-
wowej w Starkowie oraz Aleksandrę
zalewską ze Szkoły Podstawowej 
w Suchorzu. x

Mamy wiele powodów do rado-
ści w setną rocznicę polskiej nie-
podległości – pod taki hasłem Sto-
warzyszenie Rozwiń Skrzydła ze
Starkowa, od września do końca
grudnia 2018 r., świętowało setną
rocznicę Niepodległości Polski. 

We wrześniu odbyła się akcja Na-
rodowego Czytania „Przedwiośnia”
Stefana Żeromskiego oraz legend
polskich i poezji narodowej. Odbył
się także tzw. biało-czerwony dzień,
w czasie którego pokazaliśmy naszą
dumę z barw narodowych i z tego, że
jesteśmy Polakami i „Korowód nie-
podległości” czyli przemarsz ulicami
Starkowa w biało-czerwonych stro-
jach z patriotycznymi hasłami.

W październiku zorganizowaliśmy
grę terenową „Droga do niepodległo-

ści”, festyn rodzinny „Sto lat, Polsko!”,
warsztaty edukacyjne „W niepodległej
Polsce”, wystawę prac plastycznych
„Zasłużeni dla Niepodległej”, wy-
cieczkę autokarową do Muzeum
Hymnu Narodowego w Będominie,
konkurs historyczny „Józef Wybicki 
i jego czasy”. Zorganizowaliśmy także
akcję tworzenia ponad 100-metrowe-
go łańcucha z biało-czerwonych pa-
sków papieru. W listopadzie przygoto-
waliśmy montaż słowno-muzyczny 
z okazji 11 listopada, żywy napis 100 lat
niepodległości, warsztaty plastyczne.

W grudniu odbył się pokaz tańca
„Polonez na 100-lecie odzyskania
niepodległości”; szkolny konkurs
czytelniczy „Polskie podróże po lite-
raturze”; szkolny konkurs literacki
„Listy do Niepodległej”; szkolny

konkurs plastyczny „Piękna nasza
Polska cała”; wystawa prac plastycz-
nych o tematyce patriotycznej.

Dzięki tym działaniom miesz-
kańcy gminy Trzebielino mieli oka-
zję w nietypowy sposób uczcić setną
rocznicę odzyskania niepodległości,
wzmocnić poczucie wspólnoty i toż-
samości narodowej oraz przypo-
mnieć sobie historię Polski z okresu
niepodległościowego.

Projekt „Mamy wiele powodów
do radości w setną rocznicę polskiej
niepodległości” finansowany był ze
środków Programu „Działaj Lokal-
nie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego przez Aka-
demię Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w By-
towie. x

SP Starkowo 

Radosny patriotyzm 

Nagrody za trud nauczania
W październiku obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji nauczyciele 

z placówek oświatowych odebrali nagrody wójta gminy.
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Pieniądze czekają 
na rolnika
Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy

wydanych na olej napędowy używany do
produkcji rolnej, musi to udokumentować

fakturami VAT. 
Od 1 do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta,

burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów
rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zaku-
pu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. 

Kolejny termin na rozliczenie faktur VAT za olej napędowy przypada na
okres od 1 sierpnia do 2 września 2019 r. Wtedy będziemy mogli rozliczyć za-
kup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2019 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w kasie urzędu gminy lub miasta albo przele-

wem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:
1–30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1–31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

SP Starkowo 

Na szlaku poezji 
W grudniu, w Szkole Podstawowej w Starkowie, odbył się
I Wojewódzki Konkurs Recytatorski, do którego zgłosili się

uczestnicy z ośmiu szkół.
Konkurs był częścią projektu czytelniczego Głębia mądrości z czytania 

w codzienności, realizowanego w tym roku w naszej szkole. Mieliśmy przy-
jemność gościć przedstawicieli Szkoły Podstawowej w Suchorzu, Zespołu
Szkół w Kępicach, Szkoły Podstawowej w Dretyniu, Szkoły Podstawowej 
w Biesowicach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku, Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Miastku, Zespołu Szkół W Tuchomiu, Szkoły Podstawowej w Łubnie.
Nie zabrakło również uczestników ze Szkoły Podstawowej w Starkowie.
Wszyscy uczestnicy pięknie recytowali wiersze polskich poetów. 

W komisji konkursowej zasiadały: Wioleta Subocz – wicedyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1 w Słupsku, Grażyna Kikcio – kierownik bytowskiej filii 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku, Iwona Szczęsna – biblio-
tekarz Gminnej Biblioteki w Trzebielinie, Barbara Borej – emerytowana na-
uczycielka języka polskiego. 

Konkurs przeprowadzony był w trzech kategoriach wiekowych: klasy 
1 – 3, 4 – 6, 7 – gimnazjum. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! x

Podatek od nieruchomości:
OD GRUNTóW:

– 0,92 zł od 1 m
2

powierzchni
związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewiden-
cji gruntów i budynków,

– 4,71 zł od 1 ha powierzchni pod
wodami powierzchniowymi stojącymi
lub wodami powierzchniowymi pły-
nącymi jezior i zbiorników sztucznych,

– 0,42 zł od 1 m
2

powierzchni po-
zostałych, w tym zajętych na prowa-

dzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez or-
ganizacje pożytku publicznego;
OD BUDYNKóW 
LUB ICh CzęśCI:

– 0,77 zł od 1 m
2

powierzchni
użytkowej mieszkalnej,

– 22,63 zł od 1 m
2

powierzchni
użytkowej związanej z prowadze-
niem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej,

– 10,98 zł od 1 m
2

powierzchni
użytkowej zajętej na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym,

– 4,78 zł od 1 m
2

powierzchni
użytkowej związanej z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozumie-
niu przepisów o działalności leczni-
czej, zajętych przez podmioty udzie-
lające tych świadczeń,

– 5,15 zł od 1 m
2

powierzchni
użytkowej pozostałej, w tym zajętych

na prowadzenie odpłatnej, statuto-
wej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku pu-
blicznego;
OD BUDOWLI:

– 2 proc. ich wartości, określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.
3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek rolny:
– 135,90 zł za 1 ha przeliczenio-

wy w przypadku gospodarstw 

– 271,80 zł w pozostałych przy-
padkach.
Podatek leśny:

– 42,24 zł za 1 ha fizyczny lasów.
x

Nowe stawki podatków gminnych
W listopadzie Rada Gminy uchwaliła nowe stawki opłat i podatków lokalnych, które obowiązują od stycznia 2019 r . 

Szczegółowo podane stawki po-
datków oraz wzory formularzy i de-
klaracji podatkowych do pobrania
dostępne są na stronie internetowej
www.bip.trzebielino.pl w zakładce
karty usług/druki do pobrania.
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W
grudniu, z okazji 100. rocz-
nicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości zorgani-

zowano konkurs czytelniczy. Oprócz
zachęcenia młodzieży do czytania
książek, jego celem było zwrócenie
uwagi naszych podopiecznych na
bogactwo polskiej literatury. 

Konkurs rozpoczął się od prezenta-
cji przedstawienia teatralnego o wy-
ższości książek papierowych nad table-
tami i smartfonami w wykonaniu gim-
nazjalistów przygotowanych przez
Magdalenę Jedlińską. Po przedstawie-
niu przeprowadzono krótki quiz dla
najmłodszych uczniów. Uczniowie klas
1-3 wykazali się znakomitą wiedzą, dzię-
ki czemu zasłużyli na pyszne nagrody.

Tydzień przed konkursem każda
z klas dostała zadanie, w ramach
którego miała przygotować krótkie
wystąpienie związane z prezentacją
lektury z kanonu polskiej literatury.

W ramach pierwszej rundy klasy
zaprezentowały: klasa IV „Akademię
pana Kleksa” Jana Brzechwy, klasa V
„Kajko i Kokosz. Szkoła latania” Ja-
nusza Christy, klasa VI – „Tego ob-
cego” Ireny Jurgielewiczowej, klasa
VII – „Balladynę” Juliusza Słowac-
kiego, klasa VIII – „Pana Tadeusza”
Adama Mickiewicza, klasa 3a gimna-
zjum „Kamienie na szaniec” Alek-
sandra Kamińskiego, klasa 3b gim-
nazjum „Zemstę” Aleksandra Fre-
dry.

Trzy osoby, które reprezentowały
klasę, wykazały się ogromną wiedzą
na temat lektury w drugiej i piątej
rundzie konkursu. 

W rundzie trzeciej cała klasa ryso-
wała głównego bohatera swojej lektu-
ry. Zadanie to jednak nie należało do
najłatwiejszych, ponieważ głowę, tu-
łów i nogi bohatera uczniowie ryso-
wali podzieleni na grupy, znajdując
się w znacznej odległości od siebie.

W rundzie czwartej sześcioro
uczniów z każdej klasy musiało prze-
kazać sobie fragment lektury metodą
głuchego telefonu.

Po podliczeniu wyników okazało
się, że mistrzami czytelnictwa w na-
szej szkole są uczniowie klasy VI.

Drugie miejsce zajęli uczniowie klasy
IV, a trzecie uczniowie klasy 3b gim-
nazjum.

Wszystkim miłośnikom czytelnic-
twa serdecznie gratulujemy!
x

SP Starkowo

Polskie podróże po literaturze

Jego celem było zainteresowanie
uczniów kulturą krajów niemieckiego
obszaru językowego, wykorzystanie
Internetu jako źródła wiadomości 
i pomocy w tworzeniu pracy, pod-
trzymywanie tradycji oraz umożli-
wienie uczestnictwa w konkursie
uczniom słabszym, ale którzy mają
zdolności plastyczne. Zadanie kon-

kursowe polegało na wykonaniu ka-
lendarza adwentowego, zawierające-
go 24 okienka. Każde z nich należało
podpisać dowolnymi słowami lub
zwrotami w języku niemieckim zwią-
zanymi ze świętami Bożego Narodze-
nia. Współautorem pracy mógł być
również rodzic. Ocenie pracy podle-
gało: zgodność z tematem, pomysł,

poprawność językowa, estetyka. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło
w grudniu. Podczas uroczystego ape-
lu wręczone zostały nagrody niespo-
dzianki. Poza tym każdy z uczniów
biorących udział w konkursie otrzy-
mał ocenę celującą z języka niemiec-
kiego i plastyki. 

Celem konkursu z jęz. angielskie-

go było zainteresowanie uczniów kul-
turą krajów angielskiego obszaru
językowego, wykorzystanie Internetu
jako źródła wiadomości i pomocy 
w tworzeniu pracy, podtrzymywanie
tradycji oraz umożliwienie uczestnic-
twa w konkursie uczniom słabszym, 
a mającym zdolności plastyczne.

Zadanie konkursowe polegało na

wykonaniu kartki Bożonarodzenio-
wej, zawierającej słowa lub zwroty 
w języku angielskim związanymi ze
Świętami Bożego Narodzenia. Oce-
nie pracy podlegało zgodność z te-
matem, pomysł, poprawność języko-
wa oraz estetyka.

Wszyscy uczniowie otrzymali dy-
plom oraz drobne upominki. x

SP Starkowo 

Niecodzienne sprawdzanie umiejętności
Konkurs na najładniejszy kalendarz adwentowy w języku niemieckim i kartkę bożonarodzeniową realizowany był w szkole w ramach programu Erasmus plus.

SP Suchorze
Czad oszukuje
zmysły!
„Czujka na straży Twojego bezpieczeń-
stwa!” to ogólnopolska kampania edu-
kacyjno-informacyjna na temat zagrożeń
związanych z możliwością powstania
pożarów w mieszkaniach lub domach
jednorodzinnych oraz zatruciem tlen-
kiem węgla. W związku z kampanią
uczniowie klasy V SP Suchorze spotkali
się ze strażakiem. x

Poznać, poczuć, 
dotknąć…
W styczniu uczniowie SP Suchorze mieli
okazję brać udział w kilku ciekawych eks-
perymentach. W pokazie brali udział chętni
uczniowie klas I-VIII. Prowadzący przed
każdym eksperymentem objaśniał na
czym będzie on polegał. Tłumaczył jakie
środki ostrożności należy zastosować 
i dlaczego. Dzieci bardzo uważnie słuchały
i obserwowały. Niestety, nie wszystkie
mogły asystować przy eksperymentach,
ale wszystkie obserwowały i mogły wycią-
gać wnioski płynące z doświadczeń. x

SP Starkowo

Sportowe Mikołajki
6 grudnia w naszej szkole odby-

ły się sportowe Mikołajki w ra-
mach realizacji projektu Angielski
w ruchu Erasmus+.

Na rozpoczęcie Mikołajkowego
dnia wszyscy ochotnicy w barwach
Santa Claus wybiegli na kilometrową
ścieżkę zdrowia przy szkole. W biegu
z Mikołajem „Race with the Santa”
uczestniczyło blisko 80 ochotników 
w różnym wieku wraz nauczycielami.

Wysportowany fanklub Mikołaja po
powrocie do szkoły rozruszał mikołaj-
kowe tańce i śpiewy na korytarzach. 

Najmłodsi uczestnicy projektu z klas
0-6 wzięli udział w wyścigu, gdzie wcie-
lali się w rolę reniferów w zaprzęgach 
i ciągnęli Mikołaja, podawali zabawki
w fabryce Santa Claus, skakali w wor-
kach na zabawki . Dzieci miały również
za zadania odpowiedzieć zespołowo na
pytania po angielsku i niemiecku. x
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Suczkę porzucono w Suchorzu.
Okazało się, że zbudowała legowi-
sko, w którym się oszczeniła. Psa
wraz z sześcioma szczeniakami prze-
wieźliśmy do schroniska dla zwierząt
w Słupsku.

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdol-
na do odczuwania cierpienia, nie jest
rzeczą. Człowiek jest mu winien po-
szanowanie, ochronę i opiekę. Każde

zwierzę wymaga humanitarnego
traktowania” – mówią przepisy usta-
wy o ochronie zwierząt, które też
określają odpowiedzialność człowie-
ka za zwierzęta udomowione.

Bardzo często porzucony psiak
nie umie zaakceptować nowego sta-
nu rzeczy. Ten porzucony w miej-
scowości Suchorze był bardzo nieuf-
ny, bał się podejść do ludzi. x

Opieka nad zwierzętami
to nasz obowiązek 

Niestety, ludzie zdolni są do porzucania zwierząt. 
Pod koniec roku 2018 taką sytuację zaobserwowaliśmy 

w miejscowości Suchorze. 
Przypominamy, że jest to karalne. 

9 grudnia, przy współudziale Bi-
blioteki Gminnej w Trzebielinie, od-
był się kiermasz charytatywny dla na-
szej nauczycielki Honoraty Ślusar-
skiej. Kiermasz przeplatany był licy-
tacją różnych przedmiotów (tj. książ-
ki, ozdoby świąteczne, obrazy, biżu-
teria oraz wiele innych) i występami
uczniów naszej szkoły. Licytację po
mistrzowsku poprowadził Łukasz

Formela. Przedmioty na licytację 
pochodziły od darczyńców. Sporo
przedmiotów zostało własnoręcznie
wykonanych. Dziękujemy za pomoc
w organizacji tej wspaniałej akcji
charytatywnej. Dziękujemy za
wsparcie i okazane serce. Daliście
nam wiarę i nadzieję, że zawsze mo-
żemy na Was liczyć. DzIęKUJE-
MY! x

SP Trzebielino

Kiermasz 
dla nauczycielki

SP Trzebielino 

Serce od serca 
Uczniowie wzięła udział w akcji szycia
serc. To projekt o charakterze chary-
tatywnym. Wszystkie „serca” trafiają
do pacjentek, które są odwiedzane
przez wolontariuszki Stowarzyszenia
Gdańskich Amazonek przed zabiegiem
mastektomii. 
Pomysł narodził się w 2001 roku 
w stanie Tennessee. Pomysłodawczynią
jest Janet Kramer-Mai, pielęgniarki zaj-
mującej się onkologią, u której zdiagno-
zowano raka piersi. Trzy z jej ciotek zro-
biły dla niej poduszkę w kształcie serca,
do użytku po operacji. Poduszka, która
wygodnie mieści się pod pachą, może

łagodzić ból nacięcia chirurgicznego,
chronić przed przypadkowymi uderze-
niami, pomagać w łagodzeniu obrzęku 
i zmniejszać napięcie barku. W Polsce
pomysłodawczynią kontynuowania szycia

poduszek w kształcie serca jest Anna 
Sławińska ze Stowarzyszenia Polskiego
Patchworku, która w chwili obecnej szyje
z innymi osobami serduszka dla trzech
warszawskich szpitali. x

SP Trzebielino 

Wigilia w klasie 
to tradycja
Tradycją w naszej szkole są wigilie
klasowe organizowane przez uczniów,
przedszkolaków, rodziców i wycho-
wawców. W tym roku odbyły się po
uroczystym apelu. Wigilie klasowe ak-
centują zbliżające się Boże Narodzenie.
Zarówno nauczyciele, uczniowie, jak 
i rodzice spotykają się w swoich salach,
wspólnie łamiąc się opłatkiem i skła-
dając życzenia. Zebrani wspólnie śpie-

wają kolędy oraz spożywają wigilijne po-
trawy, owoce czy słodkości. Obdaro-
wują się również prezentami. Do tych

najmłodszych dotarł święty Mikołaj 
z podarunkami. Radości było wiele.
x

SP Trzebielino 

Bożo-
na-
rodzeniowy apel 
21 grudnia odbył się uroczysty apel 
z okazji zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia. Przedszkolaki z trzech
grup pokazali losy samotnej dziew-
czynki na motywach baśni H. Ch. An-
dersena „Dziewczynka z zapałkami”.
Ta wzruszająca inscenizacja stworzyła

okazję do zadumy nad osobami potrze-
bującymi pomocy. Główne role zagrali
najstarsi, czyli klasa „O”. Natomiast

młodsi przedszkolacy zaśpiewali pio-
senki. 
Na apelu nastąpiło rozstrzygnięcie kon-
kursu „Najładniejsza bombka w kształcie

SP Trzebielino

Odwiedziny Mikołaja
Uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Trzebielinie odwiedził Mikołaj. 
W tym dniu Mikołaj (Filip Swędrowski)
wraz ze swoimi śnieżynkami (Zuzanna
Kierzk, Zuzanna Bieńkowska oraz Zu-
zanna Wójcikowska) dostarczyli dzie-
ciakom prezent oraz dużo uśmiechu 
i radości.
Po wizycie w klasach Mikołaj odwiedził
wraz ze swoimi pomocnikami już po
raz drugi Szpital w Miastku. Dzieci 
z oddziału pediatrycznego otrzymały
książeczki, malowanki, kredki, farbki,
plastelinę oraz puzzle – wszystko to co
podarowały dzieci naszej szkoły. Mi-
kołaj rozdawał prezenty, rozmawiał 

z dziećmi a nawet nagradzał personel za
wykonanie zadań mikołajkowych.
Spotkanie z dziećmi to zawsze mile

spędzony czas a uśmiech na ich twa-
rzach jest najlepszym prezentem miko-
łajkowym dla nas. x
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WSPIERAMY 
PRZEDSIĘBIORCÓW
Zachęcamy wszystkich przedsię-
biorców z terenu gminy, zainte-
resowanych promocją swojej
firmy, do zaprezentowania pro-
filu swojej działalności na ła-
mach naszej gazety. Informacja
w naszym biuletynie jest sku-
teczna, ogólnodostępna i bez-
płatna. Jeżeli chciałbyś się za-
prezentować prosimy o kontakt:
Justyna Rapita lub Monika Pie-
chowska, Urząd Gminy Trzebie-
lino, pok. nr 8, tel. 59 85 80 253.

W
latach 1994-1998 pełnił funk-
cję Przewodniczącego Rady
Miasta Gdańska, następnie 

w roku 1998 został wybrany na Pre-
zydenta Miasta i pełnił tę funkcję
nieprzerwanie aż do dnia tragicznej
śmierci.

Paweł Adamowicz podkreślał
wartość, jaką jest dla niego gdańska
otwartość. Przez 20 lat swojej prezy-
dentury był prezydentem z pasją, co
przekładał na konkretne działania,
które rozsławiły miasto na całą Euro-
pę. 

Oprócz zmian w architekturze,
np. budowa Europejskiego Centrum
Solidarności czy tunelu pod Martwą
Wisłą, angażował się w działania na
rzecz walki z dyskryminacją. Jako
pierwsze miasto w Polsce Gdańsk
przyjął „Model na rzecz równego
traktowania” wszystkich mieszkań-
ców, bez względu na wiek, stan zdro-
wia, płeć, pochodzenie, narodowość,
stosunek do religii i orientację seksu-
alną. Propagował walkę z dyskrymi-
nacją oraz współpracę z sektorem
prywatnym, poprzez zainicjowanie
utworzenia Rady Inwestorów. Ak-
tywnie działał w organizacjach cha-
rytatywnych, a także wspierał rodzi-
ny, młodzież i wszelkie inicjatywy
obywatelskie.

Akcji, inicjatyw i działań na rzecz
Gdańska za jego rządów, było znacz-
nie więcej co pozwoliło, żeby miasto
stanęło na czołowym miejscu w ran-
kingu najlepiej rozwijających się
miast, nie tylko w Polsce ale i w Eu-
ropie. 

Jego śmierć to niepowetowana
strata dla środowiska pomorskich
samorządowców, dla których za-
wsze był i nadal pozostanie wzo-
rem do naśladowania.

Cześć Jego pamięci
19 stycznia z wielkim smutkiem pożegnaliśmy Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza,

który dzięki swojej pracy uchodzi za wzór samorządowca. 


