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J
est mi niezmiernie miło, że
dzięki włączeniu się naszej
gminy w akcję DKMS „Poma-

gamy Marysi i innym” udało się 
i udaje się nadal znajdować dawców
dla kolejnych potrzebujących, a kon-
kretny przypadek dawcy z naszej
gminy jest przykładem na to jak zwy-
kły człowiek może zostać bohaterem
– podsumowuje wójt Tomasz Cze-
chowski mówiąc o Pawle Bzowskim,
mieszkańcu gminy, którego szpik
wsparł w chorobie mieszkańca Czech. 

Akcję zainicjowała ciocia Marysi
wraz z przyjaciółmi ze Starostwa Po-
wiatowego. W ciągu kilku dni infor-
macja o potrzebie zorganizowania
rejestracji potencjalnych dawców
szpiku rozniosła się po całym powie-
cie. Do akcji włączyły się: Trzebieli-
no, Borzytuchom, Bytów, Czarna
Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica,
Parchowo, Studzienice, Tuchomie.
Organizację akcji wsparły przedszko-
la, szkoły, urzędy, strażacy, policja,
księża, media, firmy a także dziesiątki
prywatnych osób, którym los Pacjen-
tów nie był obojętny. To było świet-
nie zorganizowane wydarzenie, 
w którym udział wzięły setki miesz-
kańców powiatu – powiedziała koor-
dynatorka DKMS Ewa Nawrot.

W lipcu 2018 r. po półrocznym le-
czeniu Marysia miała przeszczep
szpiku. W grudniu rozpoznano
wznowę choroby nowotworowej.
Marysia po raz drugi musiała stawić
czoła białaczce, co oznaczało kolejne
miesiące leczenia polegającego na
chemioterapii i immunoterapii.
Obecnie 1,5-roczna Marysia jest po

drugim przeszczepie szpiku, który
odbył się w lipcu br. w Szpitalu Uni-
wersyteckim w Bydgoszczy. W tej
chwili jest w domu, ale nadal pozo-
staje pod ścisłą kontrolą lekarzy 
z Gdańska i Bydgoszczy. To nie ko-
niec walki o zdrowie, już niedługo
Marysia rozpocznie długotrwałe le-
czenie immunoterapią, które ma dać

szansę na uniknięcie kolejnego na-
wrotu choroby – opowiadają rodzice
Marysi.

Ogromne zaangażowanie przy-
niosło już wymierną pomoc. Z grona
uczestników akcji jest już czterech
dawców. Są to osoby, których ko-
mórki macierzyste, a w jednym przy-
padku szpik, zostały podarowane pa-

cjentom ze Stanów Zjednoczonych,
Czech i Austrii. Te cztery osoby real-
nie podarowały cząstkę siebie oso-
bom, które tego bardzo potrzebowa-
ły. Podarowały im szansę na życie. 

– Taka okazja jest najlepszym mo-
mentem, aby jeszcze raz podzięko-
wać wszystkim Państwu, którzy przy-
czyniliście się do zorganizowania ak-
cji „Pomóż Marysi i innym” oraz
wszystkim tym osobom, które zdecy-
dowały się na rejestrację. Po tak in-
tensywnym czasie, jakim jest organi-
zowanie Dni Dawcy Szpiku, nie-
którzy mogą poczuć pustkę. Ale to
dopiero, gdy opadnie kurz, zaczynają
się dziać rzeczy, do których dążymy
od początku. Wśród zarejestrowa-
nych osób odnajdywani są bliźniacy
genetyczni, dzięki którym Pacjenci
zyskują życie – podsumowuje Ewa
Nawrot, koordynator akcji z fundacji
DKMS. 

– Przykład Pana Pawła potwier-
dza, że uczestnictwo w takiej akcji
może przynieść dużo dobra dla in-
nych. Nasza gmina jest zawsze
otwarta na współpracę z organizacja-
mi, które są zaangażowane w działa-
nia charytatywne niosące pomoc in-
nym – podkreśla Tomasz Czechow-
ski. �

Podarowali szansę na życie
W dniach 8, 11 i 12 marca 2018 roku na terenie powiatu bytowskiego odbyła się wielka akcja rejestracji potencjalnych dawców
szpiku, która dedykowana była kilkumiesięcznej wtedy Marysi. W trakcie akcji „Pomóż Marysi i Innym” zarejestrowało się 1260
osób. Cztery z nich mogły pomóc „bliźniakowi genetycznemu”. 

Będąc jeszcze uczniem szkoły
średniej w Szczecinku po raz
pierwszy zetknąłem się z tą
straszną chorobą, jaką jest bia-
łaczka. Wtedy zachorował uczeń
klasy równoległej, niestety jego 
historia zakończyła się tragicznie.
W tamtym momencie jednak nie
zdecydowałem się zarejestrować,
choć popierałem akcje całym
sercem. 

Minęło kilkanaście lat od tamtego
wydarzenia i znowu los sprawił, że
osoba z okolicy potrzebowała pomo-
cy. Tym razem była to mała dziew-
czynka o imieniu Marysia. Choć nie
znam Marysi osobiście, to jej choro-

ba poruszyła wszystkich dokoła. 
W tym momencie nie miałem już
wątpliwości i wraz z żoną poszliśmy
się zarejestrować. Po jakimś czasie
dostaliśmy kartę wraz z numerem in-
dentyfikacyjnym Dawcy. Potem na-
stąpiła cisza. O DKMS przypominała
mi tylko karta w portfelu. Po roku
czasu od rejestracji nastąpił przełom. 

Była niedziela, w czasie sprawdza-
nia poczty jeden mail przykuł moją
uwagę. Był od fundacji DKMS i do-
tyczył tego, że mój bliźniak genetycz-
ny potrzebuje pomocy. Dzień
później otrzymałem telefon od fun-
dacji. Potwierdzono wszystko, co za-
warte było w mailu. Przedstawiciel
fundacji zapytał czy nadal jestem
zdecydowany pomóc. Moja odpo-

wiedź brzmiała twierdząco. 
Potem nastąpiła szybka wizyta 

u lekarza w celu pobrania próbek
krwi, aby potwierdzić zgodność ge-
netyczną i tygodnie oczekiwania. Zo-
stałem zarezerwowany dla pacjenta
na okres trzech miesięcy. Pomyśla-
łem wtedy, dlaczego tak długo, prze-
cież jestem gotowy już teraz. Opie-
kunka z DKMS poinformował mnie,
że potrzebny jest czas, aby przygoto-
wać pacjenta jak również dokładnie
przebadać mnie, aby mój stan zdro-
wia nie był zagrożeniem dla chorego.
Około miesiąca przed pobraniem
udałem się do kliniki na badania, 
większość z nich miałem pierwszy
raz w życiu. Na pożegnanie dostałem
paczkę z zastrzykami i instrukcją, jak

i kiedy mam je sobie dawkować.
Cztery dni przed pobraniem zgodnie
z wytycznymi zacząłem przyjmować
zastrzyki z czynnikiem wzrostu. 

W końcu nadszedł dzień pobra-
nia. Cały czas dzielnie wspierała
mnie żona, która towarzyszyła mi
również w szpitalu. Proces pobrania
odbył się sprawnie i bezboleśnie. Po
trzech godzinach szpik był gotowy
do drogi. Jeszcze tylko chwila nie-
pewności czy na pewno mamy wy-
starczająco materiału i czy proces nie
będzie musiał być powtórzony dzień
później?! Okazało się, ze ten jeden
dzień wystarczył. Czekając na wypis
ze szpitala lekarz zapytał o to jak się
czuję? Odparłem, że dobrze, następ-
nie zagadnął „bohater??” Odpowie-
działem, że nie czuje się bohaterem,
ale cieszę się, że mogłem komuś po-
móc. Po czym udałem się do domu, 
a szpik wyruszył w drogę do Czech. �

Podarowałem cząstkę siebie 
– opowieść Pawła bzowskiego z trzebielina

Pan Paweł Bzowski podczas po-
bierania szpiku.
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Jubilatkom
życzymy 
stu lat! 

16 czerwca 90. urodziny obchodziła mieszkanka
Cetynia Stefania Franc 

Jubilatka urodziła się 16 czerwca 1929 roku w miejscowości Oszczów w okolicach
Zamościa. Do Cetynia przyjechała razem z przyszłym mężem Edwardem. W 1950
roku wzięli ślub w Kołczygłowach. Do ślubu jechali bryczką. Jubilatka pracowała 
w miejscowym PGR, a później w szkole. Pani Stefania urodziła czworo dzieci (córkę
i trzech synów). Doczekała się 6 wnuków i 4 prawnuków. Jubilatka przyjęła delegację
z Urzędu Gminy w swoim domu, w towarzystwie męża oraz syna i synowej, którzy
na co dzień się nią opiekują.

21 czerwca jubileusz 90. urodzin obchodziła 
Katarzyna Sołowiej mieszkanka Zielina 

Na teren gminy Trzebielino przyjechała w 1947 roku z mamą. Miała troje rodzeństwa.
W 1949 roku wyszła za mąż. Męża Józefa poznała już po przyjeździe do Zielina. 
Urodziła 4 córki. Doczekała się 8 wnuków i 11 prawnuków. Pracowała w PGR, 
w gorzelni jako mistrz słodowy. Z mężem przeżyli wspólnie 65 lat. Niestety, mąż
zmarł w 2014 roku. Na co dzień opiekują się nią córki, które towarzyszyły jubilatce
w trakcie wizyty wójta i pracowników Urzędu Gminy.

Wójt gminy Tomasz 
Czechowski w imieniu swoim

własnym, pracowników
Urzędu i mieszkańców Gminy

składa najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia i pogody

ducha. 
Wszystkiego najlepszego 

Jubilatki otrzymały kwiaty, słodycze
i pamiątkowy kubek z logo Gminy
Trzebielino. Obydwie były bardzo
zadowolone z wizyty i życzeń.

We wtorek, 10 wrze-
śnia, w sali posiedzeń
Urzędu Gminy Trzebie-
lino odbyła się uroczy-
stość z okazji 50-lecia
pożycia małżeńskiego.
Jubileusze małżeńskie
świętowały 3 pary 
małżeńskie. 

P
restiż tego wyjątkowego 
święta, podniosło uhonoro-
wanie małżonków z 50-let-

nim stażem medalami za długoletnie
pożycie małżeńskie nadanymi przez
Prezydenta RP. Aktu dekoracji do-
konał wójt gminy Tomasz Czechow-
ski w asyście kierownika Urzędu Sta-

nu Cywilnego Moniki Staroszak oraz
sekretarza gminy Grażyny Bodnar.
Wójt pogratulował dostojnym jubila-
tom wspólnie przeżytych lat. Życzył
zdrowia i wszelkiej pomyślności, by
nadal towarzyszyła im miłość, zrozu-
mienie, wzajemna życzliwość i tro-
ska.

Przypominamy wszystkim parom
małżeńskim: udział w uroczystości
jest dobrowolny. Przed osiągnięciem
wymaganego stażu małżeńskiego
(nie wcześniej niż 6 miesięcy) jubila-
ci lub ich krewni składają stosowny
wniosek w Urzędzie Stanu Cywilne-
go. Wówczas uruchamiana jest pro-
cedura przyznania odznaczenia.
Trwa ona zwykle kilka miesięcy,
gdyż dokumenty przekazywane są 
z Gdańska do Warszawy, gdzie na-
stępuje realizacja wydarzenia. 

�

Złote Gody po trzykroć

W gronie odznaczonych jubilatów znaleźli się:

Jadwiga i Stanisław Jaszewscy zamieszkali w Suchorzu 
związek małżeński zawarli 19 października 1968 r. w Kołczy-
głowach. Państwo Jaszewscy wychowali 4 dzieci, mają 
6 wnuków.

Jadwiga i Krystian Nowatka zamieszkali w Gumieńcu 
związek małżeński zawarli 24 grudnia 1968 r. w Kępicach.
Państwo Nowatka wychowali 6 dzieci, mają 15 wnuków 
i 2 prawnuków.

Janina i Jerzy Kochel zamieszkali w Trzebielinie związek
małżeński zawarli 18 lipca 1969 r. w Bytowie. Państwo 
Kochel wychowali 5 dzieci, mają 10 wnuków.
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Przypominamy, 
że każdo nowo uro-
dzony od stycznia
2019 roku mieszka-
niec gminy otrzyma
upominek. Pamiąt-
ką dla dzieci będzie
kocyk z dedykacją.
Ten kocyk to nie
tylko gadżet, 
ale i rzecz użyt-
kowa.

Zapraszamy ro-
dziców nowo naro-
dzonych maluchów,
którzy zamieszkują
na terenie naszej
gminy po odbiór 
prezentu do Urzędu
Stanu Cywilnego 
w Urzędzie Gminy 
w Trzebielinie. 

�

Sześcioro osiemnastolatków
odwiedziło w poniedziałek, 1 lip-
ca, Urząd Gminy w Trzebielinie.
Wizyta młodzieży to efekt zapro-
szenia, jakie kieruje wójt Tomasz
Czechowski do wkraczających 
w dorosłość mieszkańców naszej
gminy.

Kolejne już spotkanie z osiemna-
stolatkami to bardzo miły zwyczaj.
Był poczęstunek, pamiątkowe
zdjęcie, a przede wszystkim rozmo-
wy o planach na przyszłość, być
może związaną bezpośrednio z Gmi-
ną Trzebielino. Rozmowy te są rów-
nież znakomitą okazją do poznania

zainteresowań młodych mieszka-
ńców gminy oraz ich potrzeb i ocze-
kiwań wobec władz samorządowych.

Nie wszyscy osiemnastolatkowie
zdołali dotrzeć na spotkanie – na
wszystkich jednak w Urzędzie Gmi-
ny czekają drobne upominki.

�

Witamy w gronie pełnoletnich

D
rzewa zasadzone podczas in-
auguracji akcji „Jedno dziec-
ko, jedno drzewo” wzboga-

ciły ścieżkę prowadzącą do Szkoły
Podstawowej w Starkowie.

Gmina Trzebielino, która użyczy-
ła grunt oraz Nadleśnictwo, które
dostarczyło sadzonki zaprosili do

współpracy rodziców dzieci urodzo-
nych w 2018 r. i na początku 2019 r.

Impreza odbyła się w miłej, ro-
dzinnej atmosferze, w której uczest-
niczyły całe wielopokoleniowe rodzi-
ny i zakończona została wspólnym
ogniskiem z tradycyjnym pieczeniem
kiełbasek. �

W gminie powstaje
dziecięca aleja 
Aleję, składającą się z 23 drzew, posadzili 
w sobotę, 14 września, mieszkańcy naszej gminy
swoim dzieciom, na pamiątkę ich urodzin.

Zapraszamy po upominki 
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„Wehikułem czasu do 1989
roku”– tak zatytułowano projekt,
który niebawem rozpocznie się 
w naszej gminie. Odżyją wspo-
mnienia, a dla młodszych miesz-
kańców będzie to okazja do pozna-
nia historii empirycznie. 

Przedsięwzięcie polegać będzie
na zorganizowaniu cyklu spotkań 
z mieszkańcami, podczas których
prowadzone będą warsztaty krawiec-
kie i kulinarne z lat 80. Projekt obej-

muje 6 miejscowości naszej gminy.
Podsumowaniem działań i wysiłku
uczestników będzie turniej sołectw
oraz biesiada przy muzyce lat 80.
Szczegóły niebawem.

Pieniądze na organizację inicjaty-
wy zdobyli nasi pracownicy, autorzy
wniosku do programu Działaj Lokal-
nie Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, realizowanego przez Aka-
demię Rozwoju Filantropii w Polsce
i Fundacji Rozwoju Lokalnego „Pa-

rasol”. Jest to kolejny projekt, na
który środki pozyskane zostały 
z Fundacji Parasol.

Fundacja Rozwoju Lokalnego Pa-
rasol już od wielu lat pozyskuje środ-
ki dla mieszkańców gminy Trzebieli-
no w ramach konkursu dla organiza-
cji pożytku publicznego. 

– Gmina Trzebielino aktywnie
angażuje się we wspieranie organiza-
cji działających na rzecz lokalnej spo-
łeczności. W latach 2017-2019 w ra-

mach konkursów przekazaliśmy Fun-
dacji Parasol łącznie 8 tysięcy złotych
– podkreśla wójt Tomasz Czechow-
ski. 

Dzięki tym środkom Fundacja Pa-
rasol ogłosiła szereg konkursów w ra-
mach programu „Działaj Lokalnie”,

co przełożyło się w realne fundusze
na projekty realizowane przez lokal-
ne organizacje i stowarzyszenia dzia-
łające dla społeczności gminnej. 
W ciągu ostatnich trzech lat wsparcie
tych działań przez Fundację Parasol
wyniosło ponad 30 tysięcy złotych. 

W przyszłym roku również planu-
jemy przeznaczyć pieniądze na kon-
kursy dla organizacji pożytku pu-
blicznego i mamy nadzieję że jedną 
z tych organizacji będzie Fundacja
Parasol. �

wehikuł czasu w gminie � BENEFICJENCI PROJEKTÓW
– Bibl ioteka Gminna w Trzebie-
l inie,
– Stowarzyszenie „Rozwiń Skrzydła”
w Starkowie
– Stowarzyszenie Inicjatyw Loka l-
nych „Dłoń” z Suchorza 
– sołec twa i grupy nieforma lne 

W
tym roku do czytania wy-
brano osiem nowel autor-
stwa Elizy Orzeszkowej,

Marii Konopnickiej, Bolesława Pru-
sa, Bruno Schulza, Władysława Sta-
nisława Reymonta, Henryka Sienkie-
wicza, Stefana Żeromskiego i Henry-
ka Rzewuskiego.

W wydarzeniu udział wzięli: 
Tomasz Czechowski – wójt gminy
Trzebielino, Dorota Grzegorczyk 
– dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Trzebielinie, młodzież i nauczycie-
le trzebielińskiej szkoły podstawo-
wej, członkowie Dyskusyjnego Klu-
bu Książki i miłośnicy literatury.
Przybyłych na literackie spotkanie
powitała Krystyna Podraża, dyrektor
biblioteki. Podczas tegorocznej trze-

bielińskiej edycji Narodowego Czy-
tania można było wysłuchać nowel
„Sachem” Henryka Sienkiewicza 
i „Dym” Marii Konopnickiej.

Mądrą, ponadczasową historię
„Sachem”, poruszającą ważne proble-
my takie jak tożsamość, asymilacja,
zbiorowa pamięć narodów pięknie
przeczytali uczniowie i nauczyciele 
z miejscowej szkoły: Zuzanna Bie-
ńkowska, Natalia Fijałkowska, Marta
Jabłońska, Marysia Pertek, Oskar
Rutkowski, Marika Staroszak, Julia
Zabrocka, Alicja Kisielewska, Danuta
Popielewska i Jurand Bownik.

Wzruszającą i dramatyczną nowe-
lę „Dym” mistrzowsko przypomnieli:
Tomasz Czechowski, Teresa Gawlik,
Justyna Rapita, Barbara Bilińska,

Krystyna Michalak i Jan Kotowski.
Pięknie dziękujemy wszystkim czyta-
jącym polskie nowele!.

Całość literackiego spotkania
wzbogaciły: wystawa poświęcona
polskiej nowelistyce, ciekawe rekwi-
zyty, indiańskie akcenty, dekoracje 
i poczęstunek. 

Za pomoc w przygotowaniu opra-
wy wydarzenia dziękujemy: Dorocie
Grzegorczyk, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Trzebielinie, Katarzynie
Waśkowiak, Danucie Kropielnickiej 
– sołtys Trzebielina wraz z Radą Sołec-
ką, Maryli Godlewskiej, Janinie Mar-
cula-Kamińskiej – sołtys Dolna wraz 

z Radą Sołecką, Agnieszce i Andrzejo-
wi Podraża oraz Elwirze Wilmie.

Składamy serdeczne podziękowa-
nia wszystkim osobom, które ze-
chciały przyłączyć się do akcji Naro-
dowe Czytanie 2019. Spotkajmy się
za rok na wspólnej lekturze „Ballady-
ny” Juliusza Słowackiego. �

Narodowe czytanie w Trzebielinie 

Polska nowela ma głos
W piątek, 13 września, w sali widowiskowej Biblioteki Gminnej w Trzebielinie odbyła się ósma edycja ogólnopolskiej akcji „Naro-
dowe Czytanie 2019”. 

� Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012
roku. Została za inicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickie-
wicza. 
W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a pod-
czas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza,
„La lkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stani-
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Wakacje pełne wrażeń

M
łodzi podróżnicy, korzy-
stając z wakacji, zwiedzili
gotycki zamek krzyżacki 

w Bytowie, w którym mieści się Mu-
zeum Zachodniokaszubskie. Obej-
rzeli wystawę stałą o kulturze mate-
rialnej Kaszubów bytowskich – część
archeologiczną i dotyczącą rzemio-
sła. Zwiedzili między innymi refek-
tarz, komnatę prokuratora, kaplicę 
i dormitorium. Pani przewodnik 
w ciekawy sposób opowiadała o hi-
storii zamku i wszystkich ekspona-
tach znajdujących się w muzeum.

Kolejnym punktem programu
były odwiedziny w Bibliotece Miej-
skiej w Bytowie. Dyrektor biblioteki,
Bożena Mazur, zaprosiła dzieci do
wspólnej zabawy z robotami eduka-
cyjnymi Photon. Jest to polski robot
edukacyjny, którego zadaniem jest
wprowadzenie dzieci w świat techno-
logii, rozwijanie ich kreatywności 
i zdolności logicznego myślenia oraz
nauczanie podstaw programowania. 

Zabawa i zwiedzanie też męczą,
więc po kreatywnych zadaniach
przyszedł czas na obiad i odpoczynek
w pizzerii w Kołczygłowach.

Wyjazd, w którym wzięło udział
49 osób, zorganizowali pracownicy
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie 
w ramach programu ,,Wakacje pełne
wrażeń”.

Oczywiście to tylko fragment wy-
darzeń, w jakich uczestniczyli młodzi
mieszkańcy gminy, korzystający 
ze zorganizowanego wypoczynku.
Atrakcje były zapewnione codzien-
nie, co widać na załączonych
zdjęciach. �

Poniedziałki nie są wcale takie złe… w ponie-
działek można świetnie bawić się  – tak jak grupa
49 dzieci z gminy Trzebielino.

� Program „Wakacje pełne
wrażeń” zrea l izowano ze środków
finansowych Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych 
w Trzebiel inie. Serdecznie dzięku-
jemy komisji za okazane wsparc ie 
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W sobotę, 7 września, na placu Centrum
Sportowo Rekreacyjnego w Trzebielinie
odbyły się Dożynki Gminne 2019. 
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą
Dziękczynną w kościele parafialnym 
w Trzebielinie celebrowaną przez 
proboszcza ks. Krzysztofa Skrzyniarza.

W uroczystościach wzięli udział Gospodarze Dożynek: wójt 
Tomasz Czechowski oraz przewodniczący Rady Gminy Jerzy Tar-
nowski, radni gminni, sołtysi, dyrektorzy oraz kierownicy jednostek 
organizacyjnych gminy, inni zaproszeni goście, a także licznie miesz-
kańcy naszej gminy.

Zaszczytną funkcję starostów dożynek pełnili w tym roku Danuta
Ogińska i Marcin Łukasiewicz, którzy tradycyjnie przekazali bochny
chleba dożynkowego Gospodarzom Dożynek, ci zaś podzielili się nim
z uczestnikami Święta Plonów. 

Tradycyjnie podczas
uroczystości wręczono na-
grody w konkursie na „Naj-
piękniejszy wieniec dożyn-
kowy 2019” w którym zwy-
ciężyło sołectwo Poborowo
(bon o wartości 800 zł),
drugie miejsce zajęło so-
łectwo Cetyń (bon o war-
tości 500 zł), trzecie – so-
łectwo Starkowo (bon 
o wartości 300 zł). Pozostałe
sołectwa: Miszewo, Obje-
zierze, Suchorze, Zielin, Trze-
bielino i Dolno otrzymały
bony o wartości 200 zł.

Następnie wręczone zostały dyplomy i nagrody rzeczowe 
w Dożynkowym Konkursie na „Najsmaczniejszy wypiek z galaretką
w gminie Trzebielino”. Jak co roku konkurs cieszył się dużym zain-
teresowaniem – wpłynęło aż 13 zgłoszeń.

Wyniki przedstawiały się następująco:

I miejsce – Pani Anna Adamczyk,

II miejsce – Pani Malwina Czupryniak,

III miejsce – Pani Justyna Ossowska-Kaja.

W konkursie „Moja wieś – piękno tkwi w szczegółach” udział
wzięło 7 sołectw. 29 sierpnia komisja konkursowa dokonała lustracji
zgłoszonych do konkursu projektów i przyznała następujące miejsca:

I miejsce – sołectwo Zielin (bon o wartości 600 zł),

II miejsce – sołectwo Starkowo (bon o wartości 400 zł),

III miejsce – sołectwo Suchorze (bon o wartości 200 zł).

TaK śWięToWaliśmy 
PodCZaS dożyNeK

Najpiękniejszy wieniec dożynkowy 
z Gminy Trzebielino!

Wieniec z naszej gminy z sołectwa Poborowo zajął pierwsze
miejsce na dożynkach powiatowych w Parchowie, które odbyły się
w dniu 15 września br. Okazały, kształtny i kolorowy, a przede
wszystkim wykonany tak, jak nakazuje tradycja. Jest to histo-
ryczne zwycięstwo dla naszej Gminy. Gratulujemy sołtysowi
Panu Andrzejowi Labudzie, radzie sołeckiej sołectwa Poborowo
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. 
W wyniku problemów organizacyjnych zwycięski wieniec nie-
stety nie wziął udziału w konkursie wojewódzkim. Przygotowu-
jemy się na sukces w przyszłym roku.

Wieniec z Poborowa

Wieniec z Cetynia Wieniec ze Starkowa
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Pozostałe sołectwa: Cetyń, Poborowo, Bożanka, Trzebielino 
i Dolno otrzymały bony o wartości 150 zł. 

***
Na trzebielińskiej scenie swoje talenty zaprezentowali

uczniowie Szkoły Podstawowej w Starkowie, Szkoły Podstawowej 
w Trzebielinie oraz Szkoły Podstawowej w Suchorzu. Gościnnie 
wystąpił również mieszkaniec gminy Kołczygłowy – Hubert 
Jutrzenka-Trzebiatowski. 

Na uczestników Gminnego Święta Plonów czekało mnóstwo
atrakcji: stoisko z rękodziełem Honoraty Ślusarskiej; stoiska pro-
mocyjne – Nadleśnictwa Trzebielino, sołectw Trzebielino, Dolno,
Zielin, Suchorze, Cetyń, Starkowo, Poborowo, Bożanka; stoiska 
gastronomiczne i handlowe; Ochotnicza Straż Pożarna Trzebielino
udostępniła do oglądania swój wóz strażacki.

Ponadto uczestnicy Dożynek bezpłatnie degustowali konkur-
sowe wypieki z galaretką.

Najmłodszym organizatorzy zapewnili bezpłatne atrakcje: 
malowanie buziek, zaplatanie warkoczyków, pokaz baniek mydla-
nych, warsztaty plastyczne oraz zabawy masami sensorycznymi
przygotowanymi przez Bibliotekę Gminną w Trzebielinie. 

Niewątpliwą atrakcją był pokaz walk rycerskich zaprezento-
wany przez Drużynę Grodu Rummela.

Warsztaty zumby, w których uczestniczyli zarówno ci młodsi
jak i trochę starsi prowadziła Pani Ewa Kozieł.

Gwiazda wieczoru – zespół BAFLO porwał dożynkową 
publiczność. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się również pokaz laserowy.

Zabawę do późnych godzin nocnych kontynuowaliśmy przy 
muzyce DJ-a.

***
Dożynki w Trzebielinie zgromadziły bardzo wielu miesz-

kańców, z czego bardzo się cieszymy. 

Dziękujemy sponsorom: 
� Carry Pet Food Sp. z o. o., Bankowi Spółdzielczemu w Bytowie,
Elwoz Sp. z o.o., OPTIM z Mias tka, Alicji Lew-Kiedrowskiej 
z Jezierza �

� Serdecznie dziękujemy:
- sołtys miejscowości Trzebielino i Dolno, radom sołeckim, dy-

rektor oraz pracownikom Biblioteki Gminnej w Trzebielinie za
aktywny udział w przygotowaniach, za dekoracje dożynkowe
oraz przygotowanie programu animacyjnego dla dzieci;

- sołectwom Zielin, Poborowo, Bożanka, Objezierze za piękne 
dekoracje dożynkowe.

- dyrektorom, pracownikom szkół oraz wszys tkim dzieciom wy-
s tępującym na scenie,

- kierownikowi oraz pracownikom Zakładu Usług Komunalnych,
- prezesowi oraz s trażakom OSP Trzebielino.
- sołectwom: Trzebielino, Dolno, Zielin, Suchorze, Cetyń, Pobo-

rowo, Starkowo, Nadleśnictwu Trzebielino oraz pozos tałym wy-
s tawcom – za przygotowanie s toisk promocyjnych, 

- sołtysom i ich licznym pomocnikom za ogromny wkład włożony
w przygotowanie wieńców dożynkowych oraz upiększenie wsi,

- Jerzemu Tarnowskiemu i Robertowi Skwierawskiemu – za do-
s tarczenie balotów i snopków.     

- Ewie Kozieł za poprowadzenie warsztatów zumby. �



D
zięki temu mieszkańcy mają
umożliwiony dostęp do rze-
ki Pokrzywna (ścieżka węd-

karska powiązana z rybołówstwem).
Wartość inwestycji (dokumentacja

projektowa, roboty budowlane) wy-
niosła 284 730 zł z czego 74,9% (211
945 zł) pochodzi ze środków Unii
Europejskiej, Programu Operacyjne-
go „Rybactwo i Morze” w ramach

działania „Realizacja lokalnych stra-
tegii rozwoju kierowanych przez 
społeczność” w ramach Priorytetu 2
„Zwiększenie zatrudnienia i spójno-
ści terytorialnej”.

Zakres robót obejmował m.in.
wykonanie ścieżki rekreacyjnej, sta-
nowiska dla wędkarzy na brzegu rze-
ki Pokrzywna, montaż ławek, koszy
na śmieci, lamp parkowych, donic
kwiatowych, oraz tablic informacyj-
nych.

Obecnie oczekujemy na pod-
łączenie lamp przez Energę Operator
S.A.

– Wykonana ścieżka jest pierw-
szym etapem koncepcji rewitalizacji
parku, którą planujemy wykonać 
w kolejnych latach – zapewnia wójt
Tomasz Czechowski.

�

8 INWESTYCJE www.trzebielino.pl
| październik 2019 r.

rekompensaty
za suszę 
Komisja powołana przez wojewodę
pomorskiego zakończyła szaco-
wanie strat spowodowanych przez
tegoroczną suszę. Na terenie
gminy Trzebielino straty wynoszą
przeważnie między 30, a 50 %
plonu. 

Sporządzono 58 protokołów, 
w których łączna powierzchnia do-
tknięta zjawiskiem wynosi blisko
2160 ha. Po zweryfikowaniu przez
wojewodę pomorskiego protokoły
zostaną przekazane rolnikom. 

W związku z powyższym produ-
cenci rolni mogą starać się o rekom-
pensaty wypłacane przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. �

Przebudowa drogi CETyń
Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej w Cetyniu. Jest to pierwszy etap inwe-
stycji, w ramach którego planuje się wykonanie nowej nawierzchni o długości 674
metrów, z płyt IOMB, na drodze gminnej Cetyń – Trzebielino. Gmina Trzebielino na
przebudowę otrzymała dofinansowanie w kwocie 80 590,00 zł ze środków budżetu
województwa pomorskiego, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
Łączna kwota inwestycji wyniesie 226 479 zł.

Gmina Trzebielino zakwalifikowała
się do programu usuwania wy-
robów zawierających azbest z te-
renu województwa pomorskiego
na lata 2019-2020. 

Wniosek złożony do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska w Gdańsku opiewa na kwotę
52.370 zł. Dofinansowanie obejmo-
wać będzie transport i utylizację wy-
robów zawierających azbestzłożo-
nych na terenie nieruchomości lub
demontaż azbestowego pokrycia da-
chowego oraz jego transport i utyli-
zację. 

Dofinansowanie nie obejmuje do-
płaty do nowego pokrycia dachowe-

go. Duże zainteresowanie miesz-
kańców (złożonych aż 62 wniosków
na utylizację blisko 150 ton) wskazu-
je na coraz większą świadomość eko-
logiczną mieszkańców oraz dbanie 
o zdrowie. Wnioskodawcy zostaną
poinformowani indywidualnie o dal-
szym przebiegu programu. �

Likwidacja azbestu 
– są na to pieniądze 

52.370 
złotych

na tyle opiewa wniosek
złożony do WFOŚ

Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Gdańsku rozpoczął przebudowę
drogi polegającą na budowie chod-
nika w Miszewie wraz z poprawą
stanu nawierzchni.

Prace budowlane kosztować będą
1 115 205 zł. W ramach nowych roz-
wiązań przewiduje się budowę chod-

nika o łącznej długości ok. 507 m,
budowę zjazdów indywidualnych na
szerokości chodnika oraz remont na-
wierzchni jezdni. Ponadto zamówie-
nie przewiduje odmulenie i odtwo-
rzenie istniejących bezodpływowych
rowów przydrożnych oraz wycinkę
drzew. 

�

Miszewo

bezpiecznie
i wygodnie

Zapraszamy na spacer 

dróżką po parku
Zakończyły się roboty budowlane przy odtworzeniu fragmentu komunikacji 
w zabytkowym układzie parku w Trzebielinie. 
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Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Trzebielinie infor-
muje, że wnioski o pomoc w formie
paczek żywnościowych
przyjmowane będą w ośrodku 
do 31 października 2019 r.

Do wniosku dołączyć należy 
zaświadczenie o dochodzie netto 
każdego dorosłego członka rodziny
za miesiąc poprzedzający miesiąc
złożenia wniosku (kryterium docho-
dowe uprawniające do pomocy to
kwota 1402 zł netto dla osoby samot-
nie gospodarującej oraz 1056 zł net-
to dla osoby w rodzinie) oraz inne
dokumenty uprawniające do wnio-
skowanej pomocy (np. orzeczenie 
o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności, zaświadczenie
lekarskie itp.).

Pierwszy spodziewany termin dys-
trybucji żywności w ramach Podpro-
gramu 2019 to styczeń 2020 roku. �

Paczka 
z żywnością
czeka 

D
otacja ta została udzielona 
w ramach „Programu mo-
dernizacji technicznej

ochotniczych straży pożarnych w la-
tach 2016-2020” Zarządu Powiatu
Bytowskiego z przeznaczeniem na
zakup 3 radiotelefonów dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Trze-
bielinie. Szacunkowy koszt radiote-
lefonów wynosi 3 900 zł. Dzięki
wsparciu finansowemu udzielonemu
przez Gminę Trzebielino w wysoko-
ści 2 400 zł, OSP Trzebielino przy-
stąpiło do programu oraz skorzystało
z powiatowego dofinansowania.

Oprócz tego w ramach umowy za-
wartej z Komendantem Głównym
Państwowej Straży Pożarnej, OSP
Trzebielino otrzymała dotację 
w wysokości 5200,00 zł na realiza-
cję zadania publicznego pn. „Zapew-
nienie gotowości bojowej jednostki
ochrony przeciwpożarowej włączo-
nej do krajowego systemu ratowni-
czo-gaśniczego” z czego zakupione
zostało wyposażenie osobiste i
ochronne strażaków OSP, niezbędne
przy prowadzeniu akcji ratowniczo-
gaśniczych:

– rękawice specjalne,
– kominiarki niepalne, 
– szelki bezpieczeństwa z pasem

biodrowym/uprząż asekuracyjna,
– wodery,

– kombinezon ochronny pszcze-
larski,

– spodniobuty specjalne.
Złożyliśmy również  2 wnioski do

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji na  kolejne zadanie
publiczne pn. „Dofinansowanie jed-
nostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych” na organizację zawodów spor-
towo-pożarniczych służących pod-
niesieniu sprawności fizycznej 
i umiejętności strażaków biorących
udział w działaniach ratowniczo-ga-
śniczych oraz propagowania zasad
udzielania pierwszej pomocy po-
szkodowanym w wyniku pożaru,
klęski żywiołowej lub innego miej-
scowego zagrożenia. 

Oba wnioski zostały rozpatrzo-
ne pozytywnie, w wyniku czego
otrzymaliśmy dofinansowanie 
w wysokości 7 329,50 zł. Dzięki
temu zakupione zostaną: prądow-
nice sportowe, węże sportowe, pa-
rawan do zabezpieczenia miejsca
zdarzenia oraz zestaw uzupełnia-
jący torby PS PR1. 

Zakup wymienionego sprzętu po-
zwoli na wyposażenie jednostki OSP
Trzebielino w sprzęt niezbędny do
udzielania pierwszej pomocy po-
szkodowanym, uzupełnienie wyma-
ganego wyposażenia jednostki oraz
ułatwi organizowanie i prowadzenie

przez OSP szkoleń, prezentacji i za-
jęć edukacyjnych dla dzieci, młodzie-
ży a także społeczności lokalnej w za-
kresie pierwszej pomocy poszkodo-
wanym. Wykorzystywany również
będzie do wspólnych treningów i or-

ganizacji zawodów sportowo-pożar-
niczych strażaków i Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej.

Sprzęt ten zdecydowanie poprawi
skuteczność działania strażaków
ochotników, którzy będą mogli jesz-

cze sprawniej i skuteczniej działać 
i służyć mieszkańcom Gminy Trze-
bielino w sytuacjach kryzysowych,
ratując najcenniejszy dar jakim jest
ludzkie życie. 

�

Nowy sprzęt dla oSP Trzebielino
W lipcu, w Starostwie Powiatowym w Bytowie, prezes Sylwester Skonieczka podpisał umowę ze starostą bytowskim – Leszkiem
Waszkiewiczem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP z terenu naszej gminy.

We wrześniu w naszej szkole od-
było się Narodowe Czytanie noweli
Bolesława Prusa „Katarynka”.
Uczniowie klasy ósmej czytali utwór
klasom młodszym. Uczniowie obej-
rzeli pokaz slajdów o życiu i twórczo-
ści Bolesława Prusa. Dowiedzieli się,
skąd wziął się pseudonim autora.

Ósma klasa przygotowała dekorację 
i wystawę książek Bolesława Prusa. 

Dziękujemy za piękne czytanie
pani dyrektor, uczniom klasy ósmej,
nauczycielom. Za przygotowanie ak-
cji dziękujemy nauczycielom języka
polskiego: Urszuli Jankowskiej i An-
nie Weichhold. �

SP Suchorze 

Czytali jak z katarynki

W dniu 20 września 2019 roku
Gmina Trzebielino wraz ze Szkołami
Podstawowymi przyłączyła się do
ogólnopolskiej akcji sprzątania świa-
ta. Uczniowie posprzątali okolice 

boisk, placów zabaw oraz orlika. Ce-
lem akcji było promowanie nie śmie-
cenia, edukacja dotycząca odpadów
oraz zminimalizowanie szkodliwych
działań człowieka na środowisko. �

sPrzątaNie
Świata



10 WIADOMOŚCI ZE SZKÓŁ www.trzebielino.pl
| październik 2019 r.

11 września grupa uczniów z klas 
0-3 uczestniczyła w wyjeździe do
słupskiej sali zabaw „Dżungla”. 

Dzieci miały okazję nie tylko
świetnie się bawić, ale usprawniać
motorykę. W okresie wczesnoszkol-
nym wszelkie zajęcia sensoryczne
mają ogromny wpływ na prawidłowy
rozwój dziecka. Uczniowie mieli
okazje korzystać z ponad 500 m
przestrzeni, na której znajduje się
największa konstrukcja sali zabaw 
w Słupsku. Ponadto do dyspozycji
maluchów była wyposażona w profe-
sjonalne oświetlenie i nagłośnienie
dyskoteka, mini boisko do gier spor-

towych, trampolina, samochodziki
oraz mnóstwo innych atrakcji. 

Warto wspomnieć, że w SP Star-
kowo realizowany jest projekt lite-
racko – sensoryczny pod hasłem
„Pokochajmy lirykę – usprawniajmy
motorykę”. Zakłada on jednocześnie
uświadamianie dzieciom i młodzieży
ogromnej roli słowa mówionego i pi-
sanego, wzmacnianie chęci obcowa-
nia z nim w każdej formie, a zarazem
usprawnianie u tych najmłodszych
podstawowych funkcji sensorycz-
nych. Działania projektowe mają
łączyć zabawy typowo motoryczne 
z elementami nauki języka polskiego.

�

SP Starkowo

dzieci w dżungli
[w obiektywie]

SP Starkowo
20 września, do obchodów Dnia
Przedszkolaka organizowanych 
w naszej szkole dołączyli też
uczniowie klas 1-3, którzy brali udział
w wielu konkurencjach sportowych.
Dzieci miały okazję chodzić 
na szczudłach, jeździć na pełzakach 
i rowerku, grać w kręgle, skakać 
na skakance, korzystać z równoważni
i drążków. Zajęcia ruchowe 
to doskonała okazja do usprawnienia
motoryki dużej najmłodszych
uczniów.

Uczniowie biorą udział w między-
kontynentalnym programie dla szkół
„Face to Face With The World – roz-
mawiasz i pomagasz”. W środę, 
2 października, uczniowie klasy dru-
giej i szóstej mieli możliwość spraw-
dzenia swoich umiejętności lingwi-
stycznych podczas rozmowy on-line
z koleżankami i kolegami z Ugandy.

Okazało się, że trudno przełamać
strach i odezwać się po angielsku. 

W ramach programu organizujemy
również zbiórkę przyborów szkol-
nych, zabawek, słodyczy i wszystkie-
go, co każde dziecko mieć powinno.
Chcemy sprawić radość naszym no-
wym kolegom i koleżankom i wysłać
paczkę na święta. Więcej informacji
na temat projektu na naszym facebo-
oku, Agnieszki Sokołowskiej i Alek-
sandry Zalewskiej.

�

SP Suchorze

Rozmawiali i pomagali
W piątek, 27 września, w szkole
odbył się Dzień Gier Planszowych 
i Zręcznościowych, w trakcie
którego dzieci wykazywały się
sprytem, spostrzegawczością, 

intuicją, wiedzą oraz umiejętno-
ściami manualnymi. 

Dostęp do wielu gier językowych
miał na celu uczyć podstawowych
treści z języka polskiego, a także
utrwalać już zdobytą wiedzę w tym

zakresie. Każdy znalazł coś dla siebie.
Klasa „0” układała mozaiki, budowle
z klocków, ćwiczyła układanie puzzli
z literkami. Pierwszaki odnalazły się
w grach ćwiczących podział wyrazów
na sylaby. Starsi sięgali po słomki
konstrukcyjne, dzięki którym po-
wstawały ogromne budowle. 

Dzieci ćwiczyły pamięć angażując
się w gry logiczne i utrwalały wiedzę
z części mowy. Nie zabrakło również
pasjonatów gier w szachy. Uczniowie
klas 0-3 bawili się świetnie i mogli li-
czyć na pomoc nie tylko nauczycieli,
ale także starszych koleżanek z klasy
siódmej, które chętnie tłumaczyły in-
strukcje gier i dbały o dobrą zabawę
wszystkich dzieci. �

SP Starkowo 

dzień pełen gier

� Projekt dofinansowany w ramach
Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, 
ze środków Programu FIO 
Narodowego Instytutu Wolności 
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego. �

2
września, w szkołach z terenu
gminy Trzebielino, odbyły
się uroczystości rozpoczęcia

roku szkolnego 2019/2020. W bie-
żącym roku szkolnym liczba uczniów
w poszczególnych szkołach prezen-
tuje się następująco:

Szkoła Podstawowa w Trzebie-
linie – 120 dzieci oraz uczniów:

– 2 punkty przedszkolne, do

których uczęszcza 50 dzieci,
– 2 oddziały przedszkolne, do

których uczęszcza 27 dzieci,
– 9 oddziałów szkolnych, do

których uczęszcza 93 uczniów,

Szkoła Podstawowa w Starko-
wie – 104 dzieci oraz uczniów:

– oddział przedszkolny, do które-
go uczęszcza 16 dzieci,

– 8 oddziałów szkolnych, do
których uczęszcza 88 uczniów,

Szkoła Podstawowa w Suchorzu
– 152 dzieci oraz uczniów.

– 2 punkty przedszkolne, do
których uczęszcza 31 dzieci,

– 1 oddział przedszkolny, do
którego uczęszcza 18 dzieci,

– 8 oddziałów szkolnych, do
których uczęszcza 103 uczniów. �

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Witaj szkoło!
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Robotyka
w szkole

W SP Trzebielino wprowadzone 
zostały elementy robotyki 
w ramach lekcji z matematyki, 
a także podczas dodatkowych
zajęć pozalekcyjnych.

Celem zajęć z robotyki jest prze-
kazanie uczniom wiedzy i umiejętno-
ści w zakresie podstawowych zasad
działania robotów i urządzeń elektro-
nicznych, a w szczególności technik
programowania. Ciekawym uzupe-
łnieniem zajęć, zwłaszcza dla naj-
młodszych uczniów są roboty Pho-
ton. Wszystkie roboty wyposażone
są w nowoczesnej klasy tablety, na
których nasi uczniowie stawiają swo-
je pierwsze kroki w zakresie progra-
mowania.

Zajęcia z robotyki to nie tylko
świetna zabawa, ale w szczególności
edukacja i wszechstronny rozwój
dziecka. Cieszą się ogromnym zain-
teresowaniem zarówno wśród młod-
szych jak i starszych uczniów naszej
szkoły. �

dzień Przedszkolaka SP Trzebielino
20 września – to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w Polsce, bowiem
Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą ten dzień Ogólnopolskim Dniem Przed-
szkolaka. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przed-
szkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i ma przyczynić się do popularyzacji wychowania
przedszkolnego. Nasze przedszkolaki świętowanie rozpoczęły w piątek, 20 września,
od nadmuchiwania kolorowych baloników, które przyczyniły się później do wspa-
niałej zabawy.

We wtorek, 1 października u pięcio-
latków, było jak na „Straganie” 
w wierszu J. Brzechwy – kolorowo,
smacznie i zdrowo.

Dzieci poznały nowe smaki, 
a przede wszystkim nauczyły się wie-

lozmysłowego poznania. Do rozpo-
znania owoców i warzyw używały nie
tylko zmysłu wzroku, ale także doty-
ku, węchu i smaku! Żaden zmysł nie
zawiódł, każdy znakomicie rozpoznał
swój owoc lub warzywo.

�

SP Suchorze

kolorowo i zdrowo

adaptacja w przedszkolu SP Trzebielino
Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej to dla każdego dziecka przełomowy moment
w życiu, ponieważ wiąże się z radykalną zmianą jego dotychczasowego trybu funk-
cjonowania. Mały człowiek wchodzi w nową rolę – rolę przedszkolaka. Awans na
przedszkolaka to pierwszy krok do samodzielnego życia. Nasze najmłodsze przed-
szkolaki również starają się przyzwyczaić do nowej sytuacji. Wychodzi im to całkiem
nieźle, bo wspólnie ze starszymi kolegami i koleżankami pokazują jak można się in-
tegrować.

25 września klasy 4-8 uczestniczy-
ły w wycieczce do Muzeum Kultury
Ludowej w Swołowie. Organizowa-
ne w muzeum lekcje to opowieść 
o tym, jak wyglądało dawne życie na
pomorskiej wsi, a także uczestnictwo
w dawnych zajęciach: młóceniu zbo-
ża, siekaniu słomy, obrządku zwie-
rząt, gotowaniu na kuchni kaflowej,
zbieraniu i suszeniu ziół, wyrywaniu
lnu, tkaniu na krosnach. Uczniowie 
z opowieści prowadzących poznali
historie życia mieszkańców wsi
sprzed stu laty. Mieli okazję do obej-
rzenia starych narzędzi czy też archi-
walnych fotografii. Na zakończenie
były oczywiście kiełbaski z grilla.

�

SP Trzebielino

Poznawali kulturę ludową 

W
tym dniu w Szkole Podsta-
wowej im. Sportowców
Polskich w Trzebielinie

dyrektor Dorota Grzegorczyk ser-
decznie powitała po wakacjach
uczniów, rodziców i nauczycieli i ży-
czyła wszystkim sukcesów w nowym
roku szkolnym.

W uroczystym rozpoczęciu wzięli
udział wyjątkowi goście, mieszkańcy,
pradziadkowie i prababcie trzebieli-
ńskich uczniów – reprezentanci po-
kolenia, które doświadczyło II wojny
światowej. To wszystko ma związek 

z inicjatywą „Przerwany marsz...”, do
której również dołączyła nasza pla-
cówka.

Akcja „Przerwany marsz...” pole-
gała na symbolicznym dokończeniu
przerwanego, przez fakt wybuchu 
II wojny światowej, marszu do szkoły
ówczesnej młodzieży. Wspólnie 
z prababciami, pradziadkami, a także
osobami, które mieszkają w regionie
i wywodzą się z pokolenia Dzieci
Wojny, trzebielińska młodzież
uczestniczyła w inauguracji roku
szkolnego 2019/2020. �

Uroczyście w nowy rok szkolny Rozpoczęcie roku szkolnego to dzień, który 
zapada w pamięci każdego ucznia na bardzo
długo. W tym roku 2 września nastąpił powrót 
do szkolnej rzeczywistości i obowiązków.
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5 września, w IX Zaborskiej Olim-
piadzie Sportowej Osób Niepełno-
sprawnych w Brusach, doskonale
spisał się Ariel Czermiński. 

W zawodach wzięło udział aż 187
zawodników z trzech województw:
pomorskiego, kujawsko-pomorskie-

go oraz wielkopolskiego. Ariel 
Czermiński, w sztafecie 4x100m
mężczyzn wraz z kolegami zajął I
miejsce, natomiast w klasyfikacji ge-
neralnej mężczyźni ze Stowarzysze-
nia „Jesteśmy” z Bytowa, którego
jest podopiecznym, zajęli III miej-
sce.

Stowarzyszenie „Jesteśmy”, w ra-
mach współpracy z Gminą Trzebieli-
no, otrzymało środki na wyjazd na
zawody sportowe do Brus. Ariel jest
mieszkańcem gminy Trzebielino 
i uczestnikiem Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Bytowie. 

�

kolejny medal ariela

– Czym dla Ciebie jest sport?
– Sport dla mnie jest moja pasją,

takim oderwaniem się od rze-
czywistości. Bo kiedy jestem
na treningu nie liczy się nic 
innego.

– Jak godzisz sport i treningi 
z nauką?
– Czasami bardzo ciężko jest to

pogodzić, ponieważ po szkole
jadę prosto na trening i nie
mam czasu się uczyć czy od-
rabiać lekcji. A kiedy wracam
do domu jest zazwyczaj późno
i wtedy siadam do lekcji po-
mimo dużego zmęczenia.

– Co byś powiedziała 
swoim kolegom aby zachęcić ich 
do sportu?
– Moim kolegom powiedziałabym,

że sport to nie tylko bieganie
czy skakanie, sport to adrenalina
emocje i duża dawka energii. 
W sporcie liczy się ciężka praca
i jeśli będziemy dawać z siebie
wszystko na pewno coś osią-
gniemy.

– Jakie masz marzenia oprócz
sportu?
– Moim marzeniem jest nakłonić

ludzi aby przestali zaśmiecać
naszą planetę która powoli staje
się bardzo zanieczyszczona.

�

Pasja pełna medali
Rozmowa z Hanią Grabowską:

J
esteśmy niezmiernie dumni 
z wyniku jaki uzyskała miesz-
kanka naszej gminy Hanna

Grabowska podczas Mistrzostw
Polski U16 /Małego Memoriału 
Janusza Kusocińskiego w Tarnowie.
W niedzielę, 22 września, już 
w pierwszej próbie udało jej się po-
bić rekord życiowy o 6 cm i zdobyć
tytuł mistrzyni Polski w swojej kate-
gorii wiekowej uzyskując wynik 171
cm. Można rzec, że przeskoczyła
samą siebie, bo właśnie tyle mierzy
wzrostu.

Młoda mistrzyni od roku 2015
należy do Akademii Młodego Lekko-
atlety w Słupsku, gdzie trenuje pod
opieką Bernadety Kopeć. Od roku
2016 trenuje skok wzwyż, uwielbia
także biegać sprinty 100 m lub 300
m, a obecnie startuje w sztafecie
4x100. 

Gmina Trzebielino aktywnie
wspiera rozwój sportowy Hani.

Gratulujemy! I życzymy dalszych
sukcesów.

F i lm ze  zwycięskiego skoku:

https://www.facebook.com/

GminaTrzebiel ino/videos/

mistrzowski talent Hani
Uczennica VIII kl. Szkoły Podstawowej w Starkowie, Hania Grabowska, ten
rok sportowych startów może uznać za udany. Jest mistrzynią Polski w kate-
gorii wiekowej U16 w skoku wzwyż!

Rok 2019 Hania może uznać 
za bardzo udany:
� 26 stycznia roku na Ogólnopolskich Zawodach im. Marii Szewińskiej w Toruniu

zdobyła brązowy medal. Jednocześnie odbyły się tam Mistrzostwa Woje-

wództwa, gdzie zdobyła złoty medal skacząc 160 cm. 

� została powołana do kadry wojewódzkiej młodzików i była na obozie w Mu-

szynie 

� 23 lutego na XVII Mistrzostwach Miasta Sławna w skoku wzwyż zdobyła złoty

medal (w roczniku 2004/2005).

� 2 marca w finale GRAND PRIX Słupska zdobyła złoty medal w punktacji indy-

widualnej.

� 17 kwietnia w wieloboju lekkoatletycznym I miejsce w roczniku 2005 (skok

wzwyż – 165 cm, rzut piłką – 12,70 m, bieg 60 m – 8,14 s.)

� Obóz kadry wojewódzkiej w Tucholi, gdzie przygotowywała się do Mistrzostw

Polski.

� 7 września, w Sopocie, na Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików (2004-

2005) zdobyła złoto w skoku wzwyż z wynikiem 163 cm (znajdowała się na 3.

miejscu w rankingu ogólnopolskim). Tego samego dnia w sztafecie ze swoimi

klubowymi koleżankami zdobyły brązowy medal na 4x100.

� 22 września, na Mistrzostwach Polski U16 Małego Memoriału Janusza Kusociń-

skiego w Tarnowie, w pierwszej próbie pobiła swój rekord życiowy o 6 cm 

i zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w swojej kategorii wiekowej skacząc 171 cm!


