25 lat samorządności
w Gminie Trzebielino
25

-lecie samorządności
– to czas na refleksję
i podsumowania. W kategoriach
życia ludzkiego mamy właśnie do
czynienia z osobą wkraczającą
w najproduktywniejszy wiek. To
też czas stawiania fundamentalnych pytań: kim jestem, co osiągnąłem, kim chcę zostać?! Podobnie jest z samorządem. Każdy
z nas, związanych z gminą od lat,
ma w tej kwestii swoje wspomnienia i przemyślenia. Obserwując swoją Małą Ojczyznę przez te
lata nietrudno zauważyć zachodzące pozytywne zmiany, widać
oczywiście także niepowodzenia
i ułomności ostatnich 25 lat.
Pewne jest jedno – od
ćwierć wieku mieszkańcy mają
wpływ na to, co dzieje się
wokół nich – chociażby przez
wybory swoich przedstawicieli
do władz gminy. Przed 1990
rokiem, nikt nie miał realnego
wpływu na lokalną politykę. Od

ćwierć wieku jest inaczej, powoli dorastała samorządność
w sensie ustrojowym i my,
mieszkańcy – w sensie mentalnym. Nasza gmina w tym

czasie bardzo się zmieniała
– społecznie i infrastrukturalnie.
Jak sięgnąć okiem – zmiany są
wszędzie widoczne. Samorządność to bez wątpienia jedno

z największych osiągnięć naszego społeczeństwa.
Musimy sobie oczywiście
zdawać sprawę z ułomności systemowych i niedostatków finanso-

wych na wiele potrzebnych przedsięwzięć. Warto jednak się cieszyć
z tego, co już osiągnęliśmy, pamiętając, że dojrzałość to sztuka
wyboru i ustalania priorytetów. ■

[okiem wójta]

Czas refleksji i dialogu
Polityka, zwłaszcza na szczeblu
gminnym, to sztuka szczerego
rozmawiania z mieszkańcami.
Mam świadomość, że te rozmowy
nie zawsze są przyjemne.
Uważam jednak, że tylko takie
rozmowy mogą zbudować pomiędzy rządzącymi, a rządzonymi nić
wzajemnego szacunku i zaufania,
która jest niezbędna, żeby sprawować władzę i budować
wspólnie przyszłość naszej
gminy. I właśnie takiemu dialogowi mają służyć „Echa trzebielińskie” – wydawnictwo, które
po raz pierwszy oddajemy do
Państwa dyspozycji.
Zależy nam na tym, aby były wydawnictwem czytanym i oczeki-

wanym przez mieszkańców i aby
na jego łamach znalazły się także
sygnały i opinie naszych mieszkańców. Chcemy, aby było w nich
jak najwięcej informacji
o gminie, o tym co się u nas
dzieje, o planach, a nawet kontrowersjach. Chcemy rejestrować
i cieszyć się z każdego aspektu
naszego życia – wydarzeń sportowych, kulturalnych, szkolnych,
ale także chwalić się inwestycjami i osiągnięciami ludzi tu
mieszkających. Zależało nam na
tym, aby równocześnie jej szata
graficzna była nowoczesna
i atrakcyjna. Chcemy, aby była
wizytówką nowoczesnego samorządu. Wierzymy, że Państwu się

to wydawnictwo spodoba. Będzie
to pismo samorządowe – dla Was
i o Was. I nieprzypadkowo ukazuje się właśnie teraz w jubileuszowym roku polskiego samorządu. Zmiany ostatnich 25 lat to
przede wszystkim sukces mieszkańców. Wam zależy najbardziej,
aby gmina się zmieniała na
lepsze. Natomiast ci, których wybraliście i wyposażyliście w decyzyjność – władza samorządowa
– będą na co dzień starali się poprawiać naszą lokalną rzeczywistość.
Z wyrazami szacunku
i pozdrowieniami
Tomasz Czechowski
Wójt Gminy Trzebielino
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I kadencja
1990-1994

Stracone pokolenie? Nie!

RADA GMINY TRZEBIELINO:

P

■ Piekarski Henryk – Przewodniczący
Rady, Skonieczka Sylwester – Wiceprzewodniczący, Spaczyński Józef
– Wiceprzewodniczący, Bułaty Eugeniusz, Gnat Edward, Grabowski Kazimierz, Grzybowski Andrzej, Harasiuk
Henryk, śp. Jóźwiak Danuta, Kowalkowski Krystian, śp. Lachowski Zygmunt, Zabrocki Krzysztof, Zabrocki Zbigniew, Zawoluk Bogdan, Żywicka Irena.
Wójt Gminy – śp. Roman Ostrowski
Zastępca Wójta – śp. Zygmunt Lachowski

SOŁTYSI:
■ Bożanka – śp. Pyrcha Edmund,
Cetyń – Kruk Jan, Gumieniec – śp.
Piekarski Gerard, Miszewo – Piekarski
Henryk, Poborowo – śp. Bułaty Czesław, Starkowo – Czapiewski Aleksander, Trzebielino – Tarnowski Jerzy,
Zielin – Jóźwiak Wojciech.
PIERWSZA SESJA – 5.06.1990 r.
Odbyło się 35 sesji
Podjęto 107 uchwał
BUDŻET GMINY
na koniec kwietnia 1990 r.
– 1 814 150 tys. zł
■ W tej kadencji:
– utworzono cmentarz komunalny
w Gumieńcu,
– powołano Zakład Usług Rolniczych
i Komunalnych,
– Komisja Statutowa opracowała
Statut Gminy,
– rozpoczęto budowę sali gimnastycznej w Trzebielinie,
– utworzono sołectwa Suchorze
i Objezierze,
– trwała wciąż telefonizacja gminy.

II kadencja
1994-1998
■ RADA GMINY TRZEBIELINO:
Grzybowski Andrzej – Przewodniczący
Rady, Grzegorczyk Roman – Wiceprzewodniczący, Skonieczka Sylwester
– Wiceprzewodniczący, Brzozowski
Marek, Drobińska Ewa, Dymiński
Stanisław, Franc Edward, Gnat Edward,
Harasiuk Henryk, Kotłowska Halina,
Skwierawski Czesław, Spaczyński
Józef, Tarnowski Jerzy, śp. Wołczyńska Zofia, śp. Żywicki Zygmnt – Radny
(zmarł 24.12.1996 r., w wyniku wyborów uzupełniających radnym został
Wojciech Duda)
Wójt Gminy – śp. Roman Ostrowski
Zastępca Wójta – Danuta Maliszewska

SOŁTYSI:
■ Bożanka – Filipiak Jan, Cetyń – Kruk
Jan, Gumieniec – śp. Piekarski Gerard,

amiętam słowa polonistki,
która przed maturą powtarzała, że „jesteśmy straconym pokoleniem, tak jak Kolumbowie
w czasie II wojny światowej”.
Zdana matura, wprowadzenie
stanu wojennego, trudny okres
służby wojskowej, podjęcie pierwszej pracy. Zapoczątkowane
zmiany ustrojowe w latach 80.
przyniosły jednak nadzieje na poprawę warunków życia. Pamiętam
spotkanie z kolegami szkolnymi
i hasło spotkania „Czas na Nas”.
Wspólnie podjęliśmy decyzję, że
aktywnie będziemy zmieniać nasze
„podwórka”. Piotr został burmistrzem Kępic, ja jako mieszkaniec
Gumieńca zostałem wybrany
radnym I kadencji Rady Gminy
Trzebielino. W Radzie byłem najmłodszym radnym, to tu spotkałem
większość gminnych liderów, od
nich uczyłem się samorządności.
Wójtem został wybrany dotychczasowy Naczelnik – śp. Roman
Ostrowski. Wójt był dla mnie
wzorem. Umiał słuchać mieszkańców, drzwi do jego gabinetu zawsze były otwarte.
Pierwsze cztery lata samorządności były bardzo trudne – likwidacja PGR-ów, duże bezrobocie.
Ratunkiem były tzw. kuroniówki
oraz prace interwencyjne. Sekretarz gminy Danuta Maliszewska
wspólnie z radnymi zaangażowała
się w organizację prac – otrzymywaliśmy na ten cel środki z budżetu państwa. W Gumieńcu
w tym czasie powstał cmentarz
komunalny, niewielki parking,
pierwszy chodnik, remontowane
były drogi gruntowe. Zmiany następowały w obu kierunkach:
budowano i likwidowano. Ze
względu na skromny budżet likwidowano małe wiejskie szkoły
m.in. w Poborowie, Gumieńcu, zamknięto też przedszkole w Suchorzu. Majątek po PGR-ach
ulegał dewastacji, za późno została podjęta decyzja o jego

sprzedaży. Mieszkańcy gminy
mieli ciekawe pomysły, jak go zagospodarować. Zaczęto budować
sieć wodociągową, remontować
drogi, budować i modernizować
oczyszczalnie ścieków. W najlepszej sytuacji byli radni z tych miejscowości, gdzie były PGR-y, to
tam trafiały pieniądze przekazywane przez Agencję. Radny
z małych miejscowości musiał radzić sobie sam lub przekonać do
swoich pomysłów innych radnych.
Pamiętam głosowanie w sprawie
przyznania dofinansowania na
remont kościołów zabytkowych
w Gumieńcu i Objezierzu. Wynik
był zaskakujący: jeden głos „za”,
nikt nie był przeciwny, wszyscy
się wstrzymali – dofinansowanie
tym samym zostało przyznane,
a dzisiaj kościoły są naszą architektoniczną wizytówką.
Moje zaangażowanie w sprawy
gminne zostało docenione. W II
kadencji Rady Gminy Trzebielino
zostałem wybrany jej przewodni-

czącym. Bardzo dobrze wspominam ten okres – był bardzo
dyskusyjny, podejmowane były
decyzje, które dopiero teraz mogą
zostać dokończone, jak np. zakup
starej oczyszczalni ścieków w Zielinie, zagospodarowanie działek
budowlanych w Suchorzu i Trzebielinie. Przeprowadzona została
reforma systemu oświaty na terenie gminy. Szkołę Podstawową
w Starkowie przekształcono
w gimnazjum, zorganizowany został dowóz dzieci do szkół oraz
dożywianie. W zlikwidowanych
szkołach powstały świetlice wiejskie. Likwidacji uległa linia kolejowa z Bytowa do Słupska,
usunięto wiele połączeń autobusowych. Wiele naszych pomysłów
nie zostało zrealizowanych ze
względu na brak środków w budżecie. Nastąpił natomiast wzrost
aktywności lokalnej społeczności,
organizowane były festyny wiejskie, imprezy turystyczne „Z
Głosem Pomorza w plener”.

Twórz „Echa trzebielińskie”
razem z nami!
Jeżeli masz pomysł na ciekawy artykuł, podziel się
z nami!
Zapraszamy wszystkich mieszkańców, sołtysów, stowarzyszenia,
instytucje działające na terenie
Gminy Trzebielino do redagowania naszej gazety. Bezpłatnie

opublikujemy również Wasze
ogłoszenia i reklamy. Gazeta
będzie publikowana co dwa miesiące. Wszelkie materiały prosimy
dostarczyć osobiście do Urzędu
Gminy Trzebielino – pokój nr 8
lub na adres e-mail: promocjaĂ
trzebielino.pl.
Redakcja zastrzega sobie

prawo do skracania nadesłanych
materiałów, redagowania i opatrywania własnymi tytułami. Redakcja zastrzega sobie także
prawo odmowy publikacji dostarczonych materiałów bez podania
przyczyny. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja i wydawca
nie odpowiadają. ■

Mieszkańcy zaczęli dbać o estetykę swoich wsi.
Prawdziwa rewolucja w zmianach na lepsze nastąpiła po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
Rozpoczęła się „walka na pomysły” jak najlepiej wykorzystać
środki unijne. Po cyklu szkoleń,
kolejnych konkursów o dofinansowanie realizowaliśmy przygotowane projekty. Doświadczenie
zdobywaliśmy również podczas
wyjazdów zagranicznych – obserwowaliśmy jak robią to inni,
bardziej doświadczeni samorządowcy i lokalni działacze. Ruszyła profesjonalna budowa dróg
i chodników. Wyremontowane zostały gminne szkoły. Wybudowane zostały nowe świetlice wiejskie w Objezierzu, Gumieńcu,
Poborowie, pozostałe zostały
gruntownie wyremontowane. Powstały nowe place zabaw. Nowa
oczyszczalnia ścieków powstała
w Zielinie. Powstają nowe trasy
turystyczne: rowerowe, kajakowe.
Gminę odwiedza wiele osób,
szczególnie w okresie wysypu
grzybów w naszych lasach.
Gmina Trzebielino staje się coraz
piękniejsza.
Przed nami nowe środki unijne
na lata 2016-2020. Myślę, że podobnie jak w poprzedniej edycji
nie zmarnujemy szans, aby je
w sposób jak najlepszy dla naszych mieszkańców pozyskać
i wykorzystać. Po latach pracy
w samorządzie mam przekonanie,
że nie jestem ze „straconego
pokolenia”. Patrząc za siebie możemy powiedzieć, że nie zmarnowaliśmy tych 25 lat samorządności. Praca wielu radnych,
wójtów, sołtysów nie została zmarnowana. Nadal – wspólnie,
w zgodzie i z zaangażowaniem
zmieniajmy naszą Małą Ojczyznę
– Gminę Trzebielino.
ANDRZEJ GRZYBOWSKI,
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Wydawca:
Urząd Gminy Trzebielino
77-235 Trzebielino 7a
59 85 80 223
e-mail: promocja trzebielino.pl
Redakcja i skład:
Beso-Media

www.trzebielino.pl

3

maj 2015 r.
●

Tomasz Czechowski
– Wójt Gminy

RADA GMINY TRZEBIELINO

V kadencja 2006-2010

Kula Stanisław
– Przewodniczący Rady
●
Hejna Stefania
– Wiceprzewodnicząca
●

Miszewo – Piekarski Henryk, Objezierze – Szarpak Władysław, Poborowo – śp. Bułaty Czesław, Starkowo
– Czapiewski Aleksander, Suchorze
– Sławski Cezary, Trzebielino – Tarnowski Jerzy, Zielin – Pyziołek Tadeusz

RADNI:
Odbyło się 36 sesji
Podjęto 164 uchwały

Besarab Romuald
●
Bielański Mirosław
(zrzeczenie sie mandatu,
w wyniku wyborów uzupełniających radnym został Leszek
Franc)
●
Gawrońska Katarzyna
●
Góral Jarosław
●
Grzegorczyk Dorota
●
Grzybowski Andrzej
●
Kiżewski Zenon
●
Kowalkowska Bożenna
●
Reclaw Józefa
●
Szarpak Władysław
●
Tarnowski Jerzy
●
Wieczorek Adam
●
Wysiński Józef
●

BUDŻET GMINY na rok 1994:
6 981 011 tys. zł,
wydatki: 9 181 011 tys. zł

BUDŻET
NA 2006 ROK:
dochody: 6 846 483 zł,
wydatki: 7 659 083 zł

RADNY RADY POWIATU
BYTOWSKIEGO
●

●
●
●

Odbyło się 40 sesji,
podjęto 241 uchwał

Wojciech Duda

●
●

Najważniejsze wydarzenia:
■ Została opracowana Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzebielino na
lata 2007-2015.
■ Gmina Trzebielino przystą-

Sołtysi – kadencja 2007-2011
●

piła do Lokalnej Grupy Działania
„Wrzeciono” i Lokalnej Grupy
Rybackiej „Pojezierze Bytowskie”.
■ Realizowano projekt „Histo-

Bożanka ● Melchert Mirosława
Dolno ● Skonieczka Sylwester
Cetyń ● Pałasz Renata
Gumieniec ● Olkowski Mirosław
Miszewo ● Drobińska Halina
Objezierze ● Stanek Violetta

ryczna gmina Trzebielino, moja
mała ojczyzna wczoraj i dziś”
– wyposażenie świetlicy wiejskiej
w Poborowie.
■ Zbudowano drogi: w Suchorzu (rencistówka), w Zielinie
(obok kościoła), w Trzebielinie

VI kadencja 2010-2014

Poborowo ● Kiżewski Zenon
Starkowo ● Blicharz Marian
●
Suchorze ● Hejna Stefania
●
Trzebielino ● Lipka Władysława
●
Zielin ● Wrycza Krystyna
●
●

(MDM i do ośrodka zdrowia),
■ Zbudowano sieć wodociągową Myślimierz-Miszewo (I etap).
■ Zbudowano świetlicę wiejską
w Objezierzu.
■ Zmodernizowano bibliotekę
i świetlicę wiejską w Suchorzu.

Sołtysi – kadencja
2011-2015
Bożanka ● Melchert Mirosława
Dolno ● Marcula-Kamińska Janina
●
Cetyń ● Buza Grażyna
●
Gumieniec ● Olkowska Barbara
●
Miszewo ● Drobińska Halina
●
Objezierze ● Augustyniak
Irena
●
Poborowo ● Podolska Bożena
●
Starkowo ● Blicharz Marian
●
Suchorze ● Wilma-Guzowska
Ewa
●
Trzebielino ● Andrys Irena
●
Zielin ● Sztobnicka Beata
(rezygnacja z funkcji, w wyniku wyborów uzupełniających
Sołtysem została Krystyna
Wrycza)

■ W tej kadencji:
– Szkole Podstawowej w Suchorzu
nadano imię Marii Konopnickiej,
Szkole Podstawowej w Starkowie
nadano imię Zjednoczonej
Europy,
– sprawa włączenia sołectwa Gumieniec do Gminy Kępice,
– wybudowano salę gimnastyczną
przy Szkole Podstawowej w Starkowie,
– trwała telefonizacja gminy Trzebielino – wykonano ok. 500
podłączeń abonentów,
– przygotowano wraz z uzbrojeniem
teren pod skoncentrowane
budownictwo jednorodzinne
w Trzebielinie – 40 działek budowlanych,
– w roku 1997 przystąpiono do budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Trzebielinie,
– wykonano nowe ujęcie wody pitnej
dla mieszkańców Trzebielina,
– wybudowano chodniki w Dolnie
i Starkowie.

●

●

Tomasz Czechowski
– Wójt Gminy

●

RADA GMINY TRZEBIELINO
Hejna Stefania
– Przewodnicząca Rady
●
Wiśniewski Marek
– Wiceprzewodniczący
RADNI:
●
Czerwonka Alicja
●
Gawrońska Katarzyna
●
Grzybowski Andrzej
●
Grzegorczyk Dorota
●
Kos Paweł
●
Kowalkowska Bożenna
●
Mikołajczak Jarosław
●
Półtorak Tadeusz
●
Reclaw Józefa
●
Szarpak Władysław
●

●
●

Tarnowski Jerzy
Wieczorek Adam

RADNY RADY POWIATU
●

Robert Jarzębiński

Najważniejsze wydarzenia:
W tej kadencji m.in.:
■ Zrealizowano projekty związane z oczyszczalnią ścieków
oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
– modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Zielinie,
budowa sieci wodociągowej wraz
z przyłączami w gminie Trzebielino
w miejscowości Myślimierz, Miszewo, Gumieniec i Kleszczewo,

rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
i pompownią ścieków oraz kanalizacji burzowej wraz z wpustami
w miejscowości Suchorze,
(łączna wartość wymienionych
powyżej projektów: 6 943 889,78
zł – dofinansowanie: 4 009 432 zł)
■ Wykonano termomodernizację szkół w Gminie Trzebielino
– łączna wartość III etapów:

BUDŻET NA 2010 ROK:
dochody: 9 803 000,
wydatki: 13 528 000 zł
Odbyło się 40 sesji,
podjęto 250 uchwał
2 553 581 zł (dofinansowanie:
1 806 951 zł)
■ Zrealizowano wiele projektów dotyczących świetlic
w Gminie Trzebielino – wybrane
projekty:
– budowa nowych świetlic
w Objezierzu, Gumieńcu i w Poborowie wraz z zagospodarowaniem terenu,
– modernizacja biblioteki
i świetlicy wiejskiej w Suchorzu,
modernizacja i wyposażenie

świetlicy wiejskiej w miejscowości Starkowo, przebudowa
i doposażenie Sali widowiskowej
wraz z zapleczem sanitarnym
przy Bibliotece Gminnej w Trzebielinie – w przygotowanie i realizację tych projektów włączyła
się aktywnie Biblioteka Gminna
w Trzebielinie,
(łączna wartość wymienionych
powyżej wybranych projektów:
2 649 612,18 zł (dofinansowanie:
1 647 915,80 zł).

III kadencja
1998-2002
RADA GMINY TRZEBIELINO:
■ Tarnowski Jerzy – Przewodniczący
Rady, Sławska Maria – Wiceprzewodnicząca, Czechowski Tomasz,
Duda Wojciech, Gnat Edward, Grzybowski Andrzej, Jabłoński Jan (zrzeczenie się mandatu, w wyniku wyborów uzupełniających radną została
Jadwiga Kazubska), Kujawski Robert, Kula Stanisław, Lipka Władysława, Łukasiewicz Czesław, Spaczyński Józef, Śmigiel Edward, Wirkus
Brunon, śp. Wołczyński Zdzisław
(zmarł 30.11.2000 r., w wyniku wyborów uzupełniających radnym został Eugeniusz Bułaty)
Wójt Gminy – śp. Roman Ostrowski
Zastępca Wójta – Danuta Maliszewska

RADNY RADY POWIATU
BYTOWSKIEGO
■ Sylwester Skonieczka

SOŁTYSI:
■ Bożanka – Śmigiel Edward, Cetyń
– Gaca Stanisław, Gumieniec – Ol-
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kowski Mirosław, Miszewo – Piekarski Henryk, Objezierze – Szarpak
Władysław, Poborowo – Dawidowicz
Henryk, Starkowo – Czapiewski Aleksander, Suchorze – Hejna Stefania,
Trzebielino – Tarnowski Jerzy, Zielin
– śp. Andrzejewski Henryk

VII kadencja 2014-2018

Odbyło się 47 sesji
Podjęto 195 uchwał

●

●

BUDŻET NA 2015 ROK:
dochody: 14 006 616,
wydatki: 14 943 616 zł

Tomasz Czechowski
– Wójt Gminy

RADA GMINY TRZEBIELINO

BUDŻET na 1998:
– dochody – 3 336 039 zł,
– wydatki – 3 948 393 zł,
■ W tej kadencji:
– dokończono budowę kanalizacji
sanitarnej i oczyszczalni ścieków
w Trzebielinie,
– zbudowano kanalizację sanitarną
wraz z przyłączami i przepompowniami w Zielinie,
– zmodernizowano studnie i sieć
wodociągową w Objezierzu, a także
sieć wodociągową i hydrofornie
w Starkowie, Cetyniu i Cetyniu kolonii,
– utworzono Gimnazjum w Starkowie
i rozpoczęto jego rozbudowę,
– podzielono i sprzedano Zakład
Usług Rolnych i Komunalnych,
– opracowano i przyjęto Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu rzemieślniczoprzemysłowego Dolno,
– opracowano i przyjęto pierwsze
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Trzebielino,
– pojawiło się więcej takich możliwości i starano się pozyskiwać
środki na realizację zadań z różnych
źródeł zewnętrznych.

IV kadencja
2002-2006
RADA GMINY TRZEBIELINO:
■ Kula Stanisław – Przewodniczący
Rady, Bielański Mirosław – Wiceprzewodniczący, Bławat Marek, Brzozowska Małgorzata (zrzeczenie się mandatu, w wyniku wyborów uzupełniających Radnym został Jerzy Tarnowski), Bułaty Eugeniusz, Duda
Wojciech, Góral Jarosław, Grzybowski Andrzej, Guzowski Jan, Hejna
Stefania, Kowalkowska Bożenna,
Szarpak Władysław, Śmigiel Edward,
Wieczorek Adam, Zacholski Tomasz,
Wójt Gminy – Tomasz Czechowski

RADNY RADY POWIATU
BYTOWSKIEGO
■ Władysław Bobko

SOŁTYSI:
■ Bożanka – Śmigiel Edward, Dolno
– Skonieczka Sylwester (sołectwo
utworzone 29.05.2003 r.), Cetyń
– Gaca Stanisław, Gumieniec – Olkowski Mirosław, Miszewo – Piekarski

Grzybowski Andrzej
– Przewodniczący Rady
●
Labuda Andrzej
– Wiceprzewodniczący
RADNI:
●
Kozieł Ewa
●
Kula Krzysztof
●
Lipka Władysława
●
Łukasiewicz Marcin
●
Melchert Mirosława
●
Piechowski Bogdan
●
Reclaw Józefa
●
Stelmasik Monika
●
Szarpak Władysław
●
Szczęsna Iwona
●
Tarnowski Jerzy
●
Wiśniewski Marek
●
Zacholski Tomasz

RADNI RADY POWIATU
BYTOWSKIEGO
●
●

Daniel Chwarzyński
Wojciech Duda

Sołtysi – kadencja 2015-2019
Bożanka ● Ogińska Danuta
Dolno ● Marcula-Kamińska Janina
●
Cetyń ● Buza Grażyna

Gumieniec ● Olkowska Barbara
Miszewo ● Drobińska Halina
●
Objezierze ● Augustyniak
Irena

●

●

●

●

Poborowo ● Kiżewski Zenon
Starkowo ● Krefta Piotr
●
Suchorze ● Wilma-Guzowska
Ewa
●
Trzebielino ● Andrys Irena
●
Zielin ● Krystyna Wrycza
●
●

Zdaniem szcześciolatków…
Zbliża się 25-lecie samorządności. W związku z tym
świętem postanowiłam porozmawiać z najmłodszymi
uczniami naszej szkoły na
bardzo poważne tematy.
Odpowiedzi czasem są zaskakujące, ale ileż w nich
realizmu!
Spotkałam się z sześciolatkami
Szkoły Podstawowej w Suchorzu: Szymonem, Agatką, Kubą i zapytałam:
– Co to jest gmina?
Szymek: Gmina to jest Sąd, bo jak
coś złego ludzie zrobią, to idą
do więzienia i w gminie to wyjaśniają.
Agatka: Byłam w gminie, bo moja
mama tam pracowała. Fajnie
tam jest. To taki duży budynek,
są schody. W gminie pracuje
pan i pani, są tam fotoradary.
Kuba: Gmina to taka policja, która
pochodzi z miejscowości.
– Czy wiecie, co to jest Rada
Gminy?
Sz.: Wiem. Oni robią takie radary,
żeby nikt nie jeździł za szybko.
A.: Radzą jakie są podatki, tam się
zawozi dokumenty.
K.: Oni radzą jak być bezpiecznym
i wymyślają przepisy.
– A kim jest wójt i kto go wybiera?
Sz.: To ktoś taki, co wszyscy na
niego głosują.
A.: To taki ważny dyrektor, którego
wszyscy ludzie wybierają.

K.: To musi być ktoś ważny.
– Czym zajmuje się skarbnik gminy?
Sz.: Prądem?
A.: Chyba trochę sprząta, może
kopie skarby?
K.: Skarbnik zajmuje się robieniem
notatek i kojarzy mi się ze
skarbem.
– A czy wiecie czym zajmuje się sekretarz gminy?
Sz.: Listonosz? A nie, wiem! On
pisze coś do jakiejś pani! Jest
też taki sekretarz od wody. Jak
wchodzi, to musimy za nią zapłacić. Nie masz pieniędzy – nie
masz wody.
A.: Sekretarz doradza, co trzeba
kupić.
K.: Przychodzi się do niego, a on
później powołuje specjalistów.
– Kim jest radny?
Sz.: Na radnego wszyscy muszą

zagłosować. Radny sądzi, pisze,
mówi i występuje w gminie.
A.: Radny coś doradza, mówi, załatwia dokumenty do podpisania. Jak pracuje, to nie można
mu przeszkadzać.
K.: Radzi jak robić różne rzeczy
np. w biznesie.
– Co trzeba zrobić, by oficjalnie
zostać mieszkańcem naszej gminy?
Sz.: Trzeba się zapisać.
A.: Trzeba mieszkać na terenie tej
gminy i chyba coś jeszcze…
Trzeba tam trochę dokumentów
wozić.
K.: Trzeba być w Trzebielinie lub w
bliskich miejscowościach.
– Czy wiecie kim jest sołtys i jak
się go wybiera?
Sz.: On też rządzi gminą. Są też
inni sołtysi, których ludzie wybierają w wyborach. Wchodzi

się wtedy do takiego niewidzialnego i skreśla a potem wrzuca
się to do dużego pudełka.
A.: To taka pani od śmieciarki. Jak
przyjedzie śmieciarka, to ona
zbiera podatki. Moja babcia też
płaci u niej podatki.
K.: W Suchorzu jest sołtys i ta pani
jest najważniejsza we wsi.
– Gdzie mieszkańcy naszej gminy
lubią spędzać czas?
Sz.: Lubią pomagać, wozić drzewo
taczką, jeździć na rowerze
i chodzić na boisko.
A.: Lubią też jeździć na basen,
jeść lody i bawić się na dworze.
K.: Ja chodzę na orlik i rysuję.
– Czy myślicie, że rodzice mogą
sami wyciąć drzewo, które rośnie na
waszej działce?
Sz.: Trzeba się zapytać Sądu, czy
można je wyciąć. Sądem jest
u nas Wójt.
A.: Nie można. Trzeba zadzwonić
po kolegów i po policjantów.
Tata sam nie może, bo prawo
na to nie pozwala. Musi spytać
o zgodę policjantów albo jechać do Wójta i się zapytać.
K.: Nie mogą. Muszą jechać do
gminy i zapytać o zgodę.
– Do jakiego powiatu należy nasza
gmina?
A.: Gmina jest blisko Zielinia, ale
myślę, że Bytów może być naszym powiatem.
MAGDALENA DZIENDZIELA-KOZINA,
PEDAGOG SZKOLNY
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Nowi... starzy sołtysi
Na przełomie lutego i marca odbywały się wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2015-2019.
Do urn poszło mniej niż połowa uprawnionych.

W

ójt Tomasz Czechowski
uczestniczył we wszystkich
spotkaniach, radni Rady Gminy
Trzebielino i radni Rady Powiatu
Bytowskiego pojawiali się głównie
na spotkaniach w swoich sołectwach. Przerwy między pierwszym
terminem, a drugim zebrań były
okazją do wymiany poglądów,
opinii i pomysłów pomiędzy mieszkańcami i przedstawicielami władzy
samorządowej. Mieszkańcy zgłaszali wiele wniosków dotyczących
przede wszystkim infrastruktury
drogowej, gospodarki wodno-kanalizacyjnej i oświetlenia ulicznego.
– Takie spotkania to bezcenna
okazja, aby poznać jeszcze lepiej
problemy mieszkańców i dzięki
temu starać się je jak najlepiej rozwiązać – podsumował wójt.
Zgodnie z wolą mieszkańców
do zmian na stanowiskach sołtysa
doszło w trzech sołectwach. W so-

[zaproszenia]
Stop nietrzeźwym
kierowcom
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie zaprasza
na happening pod hasłem „Stop
nietrzeźwym kierowcom”, który
odbędzie się 1 czerwca br. na terenie boiska sportowego w Trzebielinie.
Zależy nam na podniesieniu
świadomości na temat zagrożeń,
jakie niesie ze sobą jazda pojazdami pod wpływem alkoholu dla
wszystkich użytkowników ruchu
drogowego.
Rozpoczniemy od przemarszu
uczniów poszczególnych szkół
ulicami Starkowa, Suchorza
i Trzebielina, popierajacego
trzeźwość na drogach. Potem
uczestnicy przejadą na boisko
sportowe w Trzebielinie, gdzie
planowany jest dalszy ciąg imprezy.
Zapraszamy! ■

Henryk, Objezierze – Zaborowski
Marcin (rezygnacja z funkcji, w wyniku
wyborów uzupełniających sołtysem
została Irena Augustyniak), Poborowo
– Kiżewski Zenon, Starkowo – Krefta
Piotr, Suchorze – Hejna Stefania, Trzebielino – Lipka Władysława, Zielin
– Kula Roman (rezygnacja z funkcji,
w wyniku wyborów uzupełniających
sołtysem została Halina Gębusia)
Odbyły się 44 sesje
Podjęto 219 uchwał
BUDŻET na 2002 rok:
dochody: 5 143 535 zł,
wydatki: 5 758 35 zł,

łectwach Poborowo i Starkowo
władzę objęły osoby mające już
doświadczenie na tym stanowisku,
natomiast w sołectwie Bożanka wybrano osobę, która do tej pory nie
miała styczności z tego typu
pracą.
Wybory cieszyły się dużym za-

interesowaniem wśród mieszkańców naszej gminy, choć w żadnym
z sołectwie frekwencja nie przekroczyła 50 procent, co umożliwiłoby rozpoczęcie głosowania
w pierwszym terminie wyborów.
Najwięcej chętnych do objęcia stanowiska sołtysa – aż trzy osoby

– było na zebraniu w sołectwie
Starkowo. Natomiast na pierwszym
zebraniu w Bożance nie było żadnego kandydata na sołtysa. W tym
przypadku konieczne było ponowne zwołanie zebrania wiejskiego, na którym już dokonano
wyboru. ■

Nowe stypendia szkolne
Od przyszłego roku szkolnego będą ograniczane
wypłaty gotówkowe stypendiów szkolnych. Gmina
będzie głównie refundować
poniesione już wydatki.
Wypłata obecnie przyznanych
stypendiów za okres od stycznia
do czerwca 2015 r. jest zaplanowana na 9 czerwca. W Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej są
już do odbioru decyzje. Będzie to
ostatnia wypłata stypendium
w formie świadczenia pieniężnego. W trakcie przygotowywania
jest nowy regulamin udzielania
pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzebielino. Ustalenie nowych zasad
przyznawania stypendium szkolnego dla uczniów podyktowane
jest zmianą sytuacji zarówno faktycznej, jak i prawnej.

Czas na podatki
16 maja upłynął termin płatności
drugiej raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Każdy podatnik wymienionych
wyżej podatków jest obowiązany
do uiszczania należności podatkowych w czterech terminach każdego roku: I rata do 15 marca,
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II rata do 15 maja, III rata do 15
września i IV rata do 15 listopada.
Wpłat należności podatkowych
można dokonywać w trojaki
sposób: w kasie Urzędu Gminy
Trzebielino (pokój 12 i 13); bezpośrednio na rachunek bankowy
Urzędu nr 11 9321 0001 0031

Najważniejszą zmianą jest
ograniczenie wypłaty stypendium
w formie pieniężnej tylko i wyłącznie do tych sytuacji, kiedy
nie ma możliwości dokonania realizacji w innej formie. Natomiast
nową, i pożądaną przez ustawodawcę, formą jest refundacja poniesionych kosztów.
Stypendia szkolne realizowane
poprzez refundację wydatków
oraz wypłatę świadczenia pieniężnego wypłacać się będzie
w trzech transzach: w kwietniu
– za okres od stycznia do marca,
w czerwcu – za okres od kwietnia
do czerwca, w grudniu – za okres
od września do grudnia (za okres
od października do grudnia
w przypadku słuchaczy kolegiów)
w sposób określony w regulaminie.
Zakres refundacji określony jest
w szczegółowym katalogu wydatków kwalifikowanych, który jest
załącznikiem do regulaminu,
5393 2000 0030; u sołtysów, którzy
jednocześnie są inkasentami podatków lokalnych.
Podatek niezapłacony w terminie staje się zaległością podatkową, od której naliczane są odsetki za zwłokę.
Organ podatkowy, zgodnie
z treścią art. 26 i 27 ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji, w przypadkach,
gdy należność nie została opła-

z którym można się zapoznać np.
w GOPS.
Od września obowiązywać
również będzie nowy wniosek
o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Szczegółowych informacji udziela GOPS
w Trzebielinie. ■

[o stypendium]
Stypendium jest niezależne od typu
i rodzaju szkoły, do której uczeń
uczęszcza. Podstawowym kryterium
jest dochód na osobę w rodzinie.
Przysługuje uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji materialnej pochodzącym z rodzin, w których dochód
na osobę w rodzinie nie przekracza
kwoty 456 zł netto oraz czynników
uwarunkowanych społecznie.
Wnioski o stypendium szkolne
przyjmowane są na rok szkolny
do 15 września

cona w określonym terminie, wysyła upomnienie z informacją
o wszczęciu egzekucji, po
upływie 7 dni od dnia doręczenia
upomnienia. Zgodnie z §1 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27.11.2001 r. koszty upomnienia wynoszą czterokrotną
wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez PPUP „Poczta
Polska” za polecenie przesyłki listowej, tj. 11,60 zł. ■

■ W tej kadencji m.in.:
– zakończono rozbudowę Gimnazjum
w Starkowie, nadano tej szkole imię
Zjednoczonej Europy,
– nadano imię Sportowców Polskich
Szkole Podstawowej w Trzebielinie,
– modernizowano bazę lokalową
szkół,
– zmieniono granice sołectw Trzebielino i Bożanka – włączono miejscowość Grądki Dolne do sołectwa
Bożanka,
– utworzono 11 sołectwo – Dolno,
– utworzono samorządową Instytucję Kultury pn. „Biblioteka
Gminna w Trzebielinie”,
– przyjęto herb i flagę gminy,
– utworzono gminny zakład budżetowy Zakład Usług Komunalnych
w Trzebielinie,
– podejmowano aktywne i skuteczne
działania mające na celu pozyskiwanie środków z zewnętrznych
źródeł – otrzymaliśmy m.in.
wsparcie na poziomie 70 proc. na
budowę kanalizacji w Suchorzu
i Starkowie, wodociągów Starkowo-Starkówko, Cetyń-OwczaryPoborowo, budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Trzebielinie
i kapitalny remont Biblioteki
Gminnej wraz z salą widowiskową
w Trzebielinie – koszt tych inwestycji przekroczył 3,3 mln zł,
– Starkowo, w ramach zawartych porozumień ze starostwem powiatowym oraz inwestycji gminnych
było w 2004 roku największym
placem budowy w województwie
pomorskim realizowanym w ramach
programu SAPARD: wybudowano
nowy wodociąg i kanalizację (inwestycje gminne) oraz nową drogę
wraz z chodnikami (inwestycje powiatowe) – wartość tych robót
łącznie przekroczyła 3,6 mln zł,
– dzięki wsparciu zewnętrznych
środków z Pomorskiego Programu
Odnowy Wsi i Kontraktowi Wojewódzkiemu wyremontowano świetlice w Zielinie, Cetyniu, Miszewie i
Suchorzu. Dzięki zaangażowaniu sołtysów i wielu mieszkańców w Trzebielinie, Cetyniu, Poborowie, Zielinie, Objezierzu i Suchorzu powstały
place zabaw lub boiska sportowe.
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Budżet uchwalony
2,5 mln złotych na inwestycje z budżetu i podsumowanie działalności Lokalnej Grupy Działania „Wrzeciono” zdominowały styczniową obrady radnych.

P

odczas styczniowej sesji
Rada Gminy Trzebielino przyjęła jednogłośnie budżet na 2015
rok. Projekt budżetu przygotowany do 15 listopada 2014 r.
wraz z autopoprawkami został
omówiony na posiedzeniach komisji rady, które pozytywnie go
zaopiniowały.
Dochody budżetu na 2015 rok
zaplanowano w wysokości 14 006
616 zł, a wydatki na kwotę 14
943 616 zł. Deficyt w wysokości
937 000 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
Inwestycje, które znalazły się
w budżecie na rok 2015 to m.in.:
– Remonty dróg rolniczego
użytkowania wraz z kosztorysem
i dokumentacją.
– Budowa drogi osiedlowej
w Trzebielinie (za ośrodkiem
zdrowia).
– Wykonanie dokumentacji na
drogę przy Szkole Podstawowej
i do przedszkola w Trzebielinie.

– Dokumentacja wraz z kosztorysem na remont drogi do miejscowości Glewnik wraz z budową
sieci wodociągowej.
– Ścieżka rowerowa Trzebielino-Zielin-Suchorze z urządzeniami fitness (siłownia pod
chmurką).
– Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP
Trzebielino.
– Opracowanie dokumentacji na
kanalizację sanitarną Cetyń, Poborowo, Bąkowo, Dolno.
– Budowa kanalizacji sanitarnej
w Suchorzu i sieci wodociągowej
w Zielinie (osiedle);
–
budowa
przydomowych
oczyszczalni ścieków (dotacje dla
mieszkańców);
– remont przepompowni PS1
i PS2 w Trzebielinie i PS w Suchorzu.
– Budowa wiaty wraz z utwardzonym placem w Zielinie, w Gumieńcu, zadaszenia na trybunach

Zgłoś się po swoje
pieniądze

w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym
w Trzebielinie.
Jednym z punktów obrad była
również informacja na temat działalności Lokalnej Grupy Działania
„Wrzeciono”, którą przedstawiła
Kinga Szlendakowska – kierownik
Biura LGD. W ramach wdrażania
Lokalnej Strategii Rozwoju LGD,
którą tworzą od 2006 roku gminy
Trzebielino i Miastko, beneficjenci

pozyskali środki w wysokości ok.
2,4 mln zł na realizację swoich projektów.
– Gmina Trzebielino była liderem w pozyskiwaniu środków
– poinformowała Kinga Szlendakowska.
Dzięki uzyskanym w ramach
konkursów na dofinansowanie
środkom udało się w naszej
gminie np.: wyremontować świe-

tlicę, zagospodarować teren
w Miszewie; zagospodarować
teren przy świetlicy w Objezierzu,
zbudować wiatę w Zielinie; organizować wielokulturowe spotkania
integracyjne (realizatorem projektu
była Biblioteka Gminna w Trzebielinie), utworzyć zespół wokalno-instrumentalny (projekt Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych
„Dłoń” w Suchorzu); ukazać walory przyrodnicze Gminy Trzebielino poprzez budowę ścieżki
rowerowej wiodącej przez Trzebielino,
Zielin,
Gumieniec,
Glewnik, Dolno i drugiej – przez
Trzebielino, Zielin i Suchorze wraz
z montażem urządzeń fitness.
– Plan Rozwoju Lokalnego został od 2006 roku zrealizowany
w zadowalającym stopniu, także
w naszej gminie. Wobec zmiany
przepisów LGD musi wygasić
swoją działalność w dotychczasowym kształcie, będzie jednak
podejmować inne formy aktywności. – stwierdził Przewodniczący Rady Andrzej Grzybowski.
Na sesji gościliśmy także Ingę
Kawałek – dyrektora Biura Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi,
która zaprosiła Gminę Trzebielino
do współpracy w ramach tej
grupy. ■

Nowe stawki opłat za wodę i ścieki
Z dniem 1 kwietnia 2015 r. weszła w życie zmiana taryfy opłat za wodę i ścieki na terenie Gminy Trzebielino. Rada Gminy zdecydowała ponadto, podobnie jak w ubiegłym roku, o ustaleniu dla pierwszej grupy
odbiorców dopłaty do ceny ścieków w wysokości 1,20 zł netto/m3.

1) Taryfa opłat za wodę i ścieki
W gminie Trzebielino rośnie
zainteresowanie zwrotem
podatku akcyzowego od
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej.
W 2006 roku, kiedy po raz
pierwszy można było ubiegać się
o ten zwrot do urzędu gminy wpłynęły 34 wnioski, natomiast w ubiegłym roku – aż 137.Tymczasem
w tym roku w pierwszym okresie
(przypominamy, że o zwrot po-

datku akcyzowego można się
ubiegać w dwóch terminach: od
1 do 28 lutego oraz od 1 do
31 sierpnia) wpłynęło już 77 wniosków.
Aby rolnik mógł otrzymać zwrot
części środków za zakupione paliwo musi dostarczyć do urzędu
gminy faktury VAT dokumentujące
zakup paliwa wraz z wypełnionym
wnioskiem. W tym roku zwrot wynosi 0,95 zł za 1 litr ON, a roczny
limit zwrotu wynosi 81,70 zł za
1 ha użytków rolnych. ■

tǇƐǌĐǌĞŐſůŶŝĞŶŝĞ

Wszyscy odbiorcy
ůĂϭŐƌƵƉǇŽĚďŝŽƌĐſǁ
ĚŽƐƚĂƌĐǌĂũČĐǇĐŚƑĐŝĞŬŝ
ůĂϮŐƌƵƉǇŽĚďŝŽƌĐſǁ
ĚŽƐƚĂƌĐǌĂũČĐǇĐŚƑĐŝĞŬŝ

Cena wody
3
za 1m
Cena
ƑĐŝĞŬſǁǌĂ
3
1m
Cena
ƑĐŝĞŬſǁǌĂ
3
1m

Cena
netto
Ϯ͕ϲϲǌų

brutto
Ϯ͕ϴϳǌų

ŽƉųĂƚĂ
ǌďƵĚǏĞƚƵŐŵŝŶǇ
netto
brutto
-

ĞŶĂŽďŽǁŝČǌƵũČĐĂĚůĂ
ŽĚďŝŽƌĐſǁͬĚŽƐƚĂǁĐſǁ
netto
brutto
Ϯ͕ϲϲǌų
Ϯ͕ϴϳǌų

ϲ͕ϳϴǌų

ϳ͕ϯϮǌų

ϭ͕ϮϬǌų

ϭ͕ϯϬǌų

ϱ͕ϱϴǌų

ϲ͕ϬϮǌų

ϲ͕ϳϴǌų

ϳ͕ϯϮǌų

-

-

ϲ͕ϳϴǌų

ϳ͕ϯϮǌų

2) Stała opłata abonamentowa
_ƌĞĚŶŝĐĂǁŽĚŽŵŝĞƌǌĂ
ĞǌǁǌŐůħĚƵŶĂƑƌĞĚŶŝĐħǁŽĚŽŵŝĞƌǌĂ

^ƚĂųĂŵŝĞƐŝħĐǌŶĂŽƉųĂƚĂ
abonamentowa netto
ϯ͕Ϭϱǌų

^ƚĂųĂŵŝĞƐŝħĐǌŶĂŽƉųĂƚĂ
abonamentowa brutto
netto
ϯ͕Ϯϵǌų

3) Ustalenia dodatkowe
a) Wysokość stawek opłat za przekroczenie jednostkowych stężeń za 1 m3 ścieków
EĂǌǁĂŽƉųĂƚǇ
WƌǌĞŬƌŽĐǌĞŶŝĞĚŽƉƵƐǌĐǌĂůŶǇĐŚǁƐŬĂǍŶŝŬſǁǌĂŶŝĞĐǌǇƐǌĐǌĞŷĚŽϱϬй
WƌǌĞŬƌŽĐǌĞŶŝĞĚŽƉƵƐǌĐǌĂůŶǇĐŚǁƐŬĂǍŶŝŬſǁǌĂŶŝĞĐǌǇƐǌĐǌĞŷƉŽŶĂĚϱϬй- 100%
WƌǌĞŬƌŽĐǌĞŶŝĞĚŽƉƵƐǌĐǌĂůŶǇĐŚǁƐŬĂǍŶŝŬſǁǌĂŶŝĞĐǌǇƐǌĐǌĞŷƉŽŶĂĚϭϬϬй
WƌǌĞŬƌŽĐǌĞŶŝĞŽϭƐƚŽƉŝĞŷƉ,ĚŽƉƵƐǌĐǌĂůŶĞŐŽǌĂŬƌĞƐƵ͕ǌĂͣŬĂǏĚǇƐƚŽƉŝĞŷ͟Ɖ,

b) Ilość pobranej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy.

Wzrost ceny
50% ceny podstawowej
100% ceny podstawowej
200% ceny podstawowej
100% ceny podstawowej

www.trzebielino.pl
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Kolejne kilometry kanalizacji
Gmina zyskała ponad 2,3 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz jedną przepompownię ścieków w Suchorzu. Dla kilkudziesięciu rodzin oznacza to poprawę warunków życia.

N

obecnie w trakcie wykonywania
przyłączy. Kilka z nich zostało
już protokolarnie odebrane przez
pracowników Zakładu Usług Komunalnych. Realizację budowy
przyłączy do sieci oraz studni
wodomierzowej, pomieszczenia
przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia
pomiarowego,
zapewnia
na
własny koszt osoba ubiegająca
się o przyłączenie nieruchomości
do sieci. Tak stanowi prawo – informuje Arkadiusz Kukliński, kierownik ZUK.
Pracownicy Zakładu Usług
Komunalnych służą pomocą
wszystkim mieszkańcom, którzy
potrzebują doradztwa lub innych
niezbędnych informacji doty-

a początku kwietnia
zakończono trwające od
grudnia 2013 roku prace związane z budową sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków oraz kanalizacji burzowej wraz z wpustami
w Suchorzu. Kolejnych kilkudziesięciu mieszkańców będzie
mogło korzystać z długo oczekiwanej kanalizacji sanitarnej. Zyskali również właściciele niezabudowanych działek budowlanych, ponieważ ich nieruchomości posiadają już pełne uzbrojenie. W ramach inwestycji wykonano
także
kanalizację
burzową.
– Mieszkańcy, do których
działek doprowadzono sieć, są

[krótko]
Dotacja dla OSP Trzebielino
■ 50 tysięcy złotych przeznaczył Powiat
Bytowski na dofinansowanie zakupu nowego wozu dla trzebielińskich strażaków.
13 maja przedstawiciele OSP i samorządów wzięli udział w spotkaniu z władzami powiatu, na którym uroczyście
przekazano dotacje celowe w ramach
Programu modernizacji technicznej
ochotniczych straży pożarnych w latach
2010-2015. OSP w Trzebielinie otrzymała najwyższą kwotę ze wszystkich
jednostek w powiecie.
W budżecie gminy na ten cel zostały zapisane środki w wysokości 250 tys. zł.
Zakup ma być także dotowany z budżetu m.in. Urzędu Marszałkowskiego,
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, od sponsorów i właśnie Powiatu Bytowskiego.

czących prawidłowego wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej.

[koszty]
Koszt całej inwestycji to
760 862,13 zł.
Dofinansowanie z PROW na lata
2007-2013 wyniesie 254 342,00
zł.
–
Bardzo zależy nam na
szybkim i sprawnym podłączeniu
wszystkich potencjalnych odbiorców. Ponieważ inwestycja została dofinansowana ze środków
unijnych będzie ona przedmiotem
kontroli w zakresie jej faktycznego wykorzystania – podsumowuje kierownik ZUK. ■

Remonty przepompowni
Trzy
przepompownie
ścieków (dwie w Trzebielinie i jedna w Suchorzu)
zostaną zmodernizowane
do końca czerwca. Przyniesie to korzyści gminie
i oszczędności mieszkańcom.
8 maja Zakład Usług Komunalnych podpisał umowę o dofinansowanie remontu dwóch przepompowni ścieków w Trzebielinie
oraz jednej w Suchorzu. Całkowitą
wartość inwestycji oszacowano na
prawie 300 tys. zł, dofinansowanie
wyniesie ponad 175 tys. zł.
Jest to ostanie dofinansowanie
dla zadań wodno-kanalizacyjnych
w ramach PROW 2007-2013.
– Gmina Trzebielino maksymalnie wykorzystała dostępne
środki i wyczerpała przysługujący
limit – podsumował wysiłki pracowników wójt.

Dofinansowanie pozwoli na
kompleksowe zmodernizowanie
trzech ważnych przepompowni,
których stan jest zły, a ich eks-

ploatacja jest niezwykle kosztowna i pracochłonna. Zainstalowany zostanie zdalny monitoring,
umożliwiający ich całodobową

kontrolę i natychmiastową reakcję
podczas wystąpienia awarii.
Prace związane z ich modernizacją powinny zostać zrealizowane do końca czerwca.
– Urząd Gminy Trzebielino
wspólnie z Zakładem Usług Komunalnych już rozpoczął przygotowania do kolejnego rozdania
unijnych środków. Trwają intensywne prace projektowe oraz
konsultacje ze specjalistami
branży
wodno-kanalizacyjnej
w celu tworzenia infrastruktury nowoczesnej, dopasowanej do potrzeb i możliwości gminy, która
w dłuższej perspektywie pozwoli
na oszczędności w jej utrzymaniu.
Efektem tego będą oszczędności
mieszkańców, którzy nie będą
obawiać się podwyżek opłat za
dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – informuje Arkadiusz Kukliński, kierownik ZUK
w Trzebielinie. ■

Kajakiem przez Pomorze
■ 14 maja w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego w Gdańsku
odbyła się konferencja podsumowująca
dotychczasowe działania w zakresie prac
nad projektem „Kajakiem przez Pomorze”,
dzięki któremu zagospodarowane zostaną
szlaki wodne w naszym regionie dla rozwoju turystyki kajakowej. Przypominamy,
że na terenie naszej gminy planuje się
przebudować dwa punkty związane z turystyką kajakową. Pierwszym z nich
będzie miejsce wodowania kajaków
w miejscowości Glewnik, natomiast
drugim pole biwakowe w Broczynie.

Nowe ścieżki rowerowe
Rowerzyści mogą korzystać z dwóch nowych
szlaków komunikacyjnych,
które wiodą przez naszą
gminę. Koszt ich przygotowania to 120 tys. złotych.
Pierwszy projekt zakładał wytyczenie ścieżki rowerowej wiodącej przez Trzebielino, Zielin,

Suchorze oraz zakup i montaż
urządzeń fitness w trzech miejscach rekreacji i wypoczynku.
W ramach drugiego projektu
„Wytyczenie ścieżki rowerowej
wiodącej przez Trzebielino,
Zielin, Gumieniec, Glewnik,
Dolno” wykonano oznakowanie,
ustawiono tablice informacyjne i
kierunkowe, w ramach projektu
przygotowano również ulotki pro-

mocyjne.
– Trasy ścieżek zostały zaprojektowane tak, aby ukazać jak
najwięcej walorów przyrodniczych.
W związku z tym tablice mapowe
z opisem tras zamontowane zostały w miejscach odwiedzanych
nie tylko przez rowerzystów,
a część ulotek z przebiegiem
trasy została przekazana do gospodarstw agroturystycznych – in-

formuje Wojciech Grzybowski
z Referatu Polityki Gospodarczej,
Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Wartość obu projektów to prawie
120 tys. zł, dofinansowanie w wysokości ponad 73 tys. zł pochodziło
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Zapraszamy do aktywności na
świeżym powietrzu! ■
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Teatralna „Farsa”
Trzy grupy teatralne gimnazjalistów ze Starkowa otrzymały nagrody w II Wojewódzkim Konkursie Teatrów Gimnazjalnych.

D

o rywalizacji w konkursie stanęło 6 grup teatralnych – 3 z naszego gimnazjum
i po jednej z Gimnazjum w Kępicach, w Dretyniu i w Barcinie.
Wszystkie zespoły prezentowały
wysoki poziom, ale jury musiało
wybrać 5 najlepszych grup teatralnych. Każda zgłoszona amatorska grupa teatralna
miała
przygotować komediowe przedstawienie teatralne zgodnie z hasłem tegorocznego konkursu
„Trzymaj formę!”. Tematyką przedstawienia było propagowanie
sportu, aktywności fizycznej oraz
prawidłowego sposobu odżywiania się.
Pierwsze miejsce w II Wojewódzkim Konkursie Teatrów Gimnazjalnych „Farsa” zajęła grupa
„Kałamyki” przygotowana przez
Annę Kowalczyk. Zaprezentowała
ona przedstawienie „Podróż
w poszukiwaniu akceptacji.”
Drugie miejsce przypadło przygotowanej przez Monikę Czykier–
Sokłowską grupie „Kanapacze”,
która wystąpiła z przedstawieniem

„Miłość, motywacja i dzieje się
akcja”. Grupa ta zdobyła również
nagrodę publiczności.
Trzecie miejsce także trafiło do
grupy z naszego gimnazjum. Zespół „Suchoklatesi”, przygotowany
przez Izabelę Łazugę wystawił
spektakl „Rodzinka XXL”.

Twój wybór jaka szkoła
24 kwietnia w Starkowie na Targach edukacyjnych dla gimnazjalistów zaprezentowało się dziesięć
zaproszonych szkól ponadgimnazjalnych ze Słupska, z Miastka,
Warcina oraz z Białego Boru.

[krótko]
Ogłoszenia SP Trzebielino
■ 29 maja o godz. 11 odbędzie się
XVI Rajd „Psikus”. Chętnych do udziału
serdecznie zapraszamy.
■ W czerwcu SP w Trzebielinie planuje koncert „TEN – TON” – z Marylą
Rodowicz, w którym udział wezmą nasi
uczniowie. W programie utwory z repertuaru Maryli Rodowicz oraz spektakl

Zgromadzona młodzież klas
trzecich miała możliwość wysłuchania i obejrzenia ciekawych prezentacji, z których dowiedzieli się
nie tylko o kierunkach kształcenia,
o organizowanych dodatkowych

teatralny.
■ Informujemy pracujących rodziców,
że w godzinach 6.30 – 8.30 oraz 13.30
– 15.30 nasza szkoła prowadzi zajęcia
świetlicowe dla chętnych dzieci.

Prośba dotację
■ Gmina Trzebielino złożyła w Ministerstwie Edukacji Narodowej wniosek
na kwotę 49 tys. zł o zwiększenie subwencji ogólnej w roku 2015 na wyposa-

Miejsce czwarte przypadło grupie
„Na rozdrożu” z Gimnazjum w Barcinie. Piąte miejsce zajęła przygotowana przez Gabrielę Drabik grupa
„Gimb–Asy” z Gimnazjum w Dretyniu. W konkursie uczestniczyła
także grupa „Dzieci kukurydzy”
z gimnazjum w Kępicach.

Nagrodę za najlepszą kreację
aktorską II Wojewódzkiego Konkursu Teatrów Gimnazjalnych zdobyła Weronika Judzin, a wyróżnienia otrzymali Paweł Pałasz
i Kacper Biniek.
Dzięki sponsorom, grupy otrzymały pamiątkowe statuetki, dy-

plomy. Zespół, który zajął
pierwsze miejsce, otrzymał nagrodę finansową w wysokości 450
zł. Zdobywcy drugiego miejsca
otrzymali 400 zł, a miejsca trzeciego, 300 zł. Cenne nagrody
rzeczowe trafiły do najlepszych
aktorów. ■

[w obiektywie aparatu]
zajęciach, ale także jaka panuje
atmosfera w danej szkole, jakie
sukcesy osiągają ich uczniowie.
– To w gimnazjum uczeń podejmuje swoje pierwsze bardzo
ważne decyzje dotyczące swojej
drogi zawodowej. Gimnazjaliści
klas trzecich zastanawiają się
jaką wybrać szkołę ponadgimnazjalną. W tym trudnym wyborze staramy się im pomóc
w ramach warsztatów z doradztwa zawodowego lub organizując takie właśnie targi – mówi
Izabela Łazuga, pomysłodawczyni targów.
Wśród przedstawicieli szkół
byli przede wszystkim absolwenci
naszego gimnazjum, którzy rozmawiali z uczniami o szkołach,
o nauce jak również rozdawali
ulotki i foldery. ■

żenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla Szkół Podstawowych w Trzebielinie i Suchorzu.

Zapraszamy!
■ We wtorki i czwartki od godz.19.00
do 20.00 na sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej w Trzebielinie odbywają
się zajęcia aerobiku z elementami fitness, pilates, zumby i tańca, które prowadzi Monika Czykier-Sokołowska.

Czekoladowe gimnazjum
Wolontariusze z Klubu Auxilium, działającego przy gimnazjum, zorganizowali
słodki, czekoladowy dzień w szkole.
Niezmiennie uwielbiana na całym świecie od ponad 200 lat, w coraz bardziej
wymyślnych odsłonach: to już nie tylko ciastka, batony czy lody, ale również
piwo, mydło... Badania wskazują, że substancje zawarte w czekoladzie pozytywnie wpływają na układ krążenia i pracę mózgu. Nie można oczywiście zapominać o wyraźniej poprawie nastroju, co doceniają zwłaszcza kobiety.
Jak widać w gimnazjum też mamy koneserów tej słodkiej przyjemności. Tę przyjemność zorganizowali wolontariusze pod kierunkiem Katarzyny Orbik-Balcerzak.

www.trzebielino.pl
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W bibliotece
można... najeść się
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W czwartkowe popołudnia biblioteczna młodzież... smaży naleśniki.

P

rogram zajęć został przygotowany w taki sposób, aby
uczestnicy mogli zapoznać się
z tradycyjnym sposobem smażenia naleśników. Niegdyś pieczone w ciężkich formach kowalskich słodkie pyszności wraz
z nadejściem XXI wieku stały się
bardzo popularne.
– Warsztaty kulinarne mają na

celu łączenie tradycje z nowoczesnością. Promujemy oryginalne, regionalne produkty kulinarne. Racuchy cechują smaki
wiosny i lata. Wyrażając się
w kuchni dzieci uczą się nazewnictwa i zastosowania podstawowych artykułów spożywczych
– tłumaczą prowadzący zajęcia.
Instruktorzy wskazali proste

i atrakcyjne sposoby wykorzystania
produktów przeznaczonych do zrobienia naleśnikowego ciasta. Zajęcia
rozwijają samodzielność i umiejętności pracy w grupie. W trakcie
zajęć dzieci rozwijają swoje zdolności manualno-kulinarne mieszając,
wyrabiając i doprawiając ciasto.
Żaden z uczestników spotkań
nie wychodzi z nich głodny. ■

Podyskutujmy o książkach
28 kwietnia w Bibliotece
Gminnej w Trzebielinie
odbyło się pierwsze spotkanie
Dyskusyjnego
Klubu Książki.
Ideą tych spotkań jest kreowanie mody na czytanie, poprzez akcentowanie przyjemności

płynących z lektury oraz aktywnego udziału w życiu literackim,
m.in. spotkania z pisarzami, innymi ciekawymi ludźmi, interesujące dyskusje.
– Spotkania Dyskusyjnego
Klubu Książki odbywać się będą
raz w miesiącu. Mają one charakter otwarty i stanowią świetną

okazję
do
przyjemnego
spędzenia wolnego czasu, poznania nowych ludzi oraz podzielenia się opinią dotyczącą
wspólnie wybranej i przeczytanej
książki. Najbliższe spotkanie
28 maja. Serdecznie zapraszamy!
– mówi Iwona Szczęsna, bibliotekarz. ■

Matematyczne zabawy
Dzięki rummikumbie matematyka staje się łatwiejsza – twierdzą
gimnazjaliści, którzy w taki
sposób pomagają sobie przyswajać tę trudną naukę.
Rok Matematyki na Pomorzu
może stanowić ważny impuls
i inspirację do podejmowania
cennych inicjatyw, które pozwolą
na zwiększenie innowacyjności
i atrakcyjności naszego regionu,
przyczyniając się do rozwoju Po-

morza i poprawy jakości życia
jego mieszkańców. Podejmowane działania powinny przyczynić się do przełamania
uprzedzeń i obalenia mitu o niedostępności matematyki, poczynając od najmłodszych, aż po
osoby dorosłe.
W gimnazjum w Starkowie
jednym z takich działań jest turniej
Rummikuba rozgrywany na dodatkowych zajęciach z matematyki. ■

Patriotyczne szkoły
W szkołach podstawowych i gimnazjum uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali uroczyste apele z okazji 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
i Święta Flagi.
Uczniowie przypomnieli ważne momenty z historii Polski mówiące o wydarzeniach związanych z uchwaleniem pierwszej polskiej konstytucji, śpiewali patriotyczne piosenki i deklamowali wiersze.
Gimnazjaliści podkreślali, że Konstytucja 3 Maja jest symbolem odrodzenia,
mądrości Polaków, jak długo takim symbolem pozostanie, zależy przede
wszystkim od młodych Polaków. Przekonywali też, że naród, który nie zna
swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości.

[Rummikumb]
Produkowany w 25 wersjach
językowych Rummikub sprzedał
sie dotąd w ponad kilkudziesięciu
milionach egzemplarzy.
Jest aż czterokrotnym zdobywcą
tytułu „GRY ROKU” w tym również
w Polsce, a w roku 1997 został
okrzyknięty najlepiej sprzedająca
się grą w USA.

Było teatralnie…
110 dzieci zasiadło w sali
widowiskowej przy Bibliotece
Gminnej w Trzebielinie, aby obejrzeć bajkę.
13 maja, o godz. 9.30, w Trzebielinie wystąpił Teatr „Władca
Lalek” ze Słupska w spektaklu pt.
„Czerwony Kapturek”. Przedstawienie powstało na motywach
wierszowanej bajki Jana Brzechwy. Aktorzy w sposób żartobliwy zagrali role sympatycznego
Kapturka, jegomościa Wilka, poczciwej Babci i bohaterskiego Gajowego. Dodatkowo po występie
została przeprowadzona lekcja teatralna, na której dzieci poznawały
różne rodzaje lalek m.in. pacynki,
marionetki, kukiełki i inne. Lekcja
sprawiła wiele radości dzieciom,

ponieważ oprócz edukacji mogły
pobawić się prezentowanymi lalkami.

Na spektakl biblioteka zaprosiła najmłodsze dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Trzebielinie. ■

[krótko]
Biologia bez tajemnic
■ Julia Wiśniewska z Gimnazjum
w Starkowie zajęła pierwsze miejsce
w Międzyszkolnym Konkursie Biologicznym.
30 kwietnia w Zespole Szkół w Łubnie
odbył się konkurs „Mój organizm”. Gimnazjum w Starkowie reprezentowały

dwie uczennice z klasy III a: Julia Wiśniewska i Karolina Talko. Obie wykazały
się wysokim poziomem wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii, zdrowia
i chorób człowieka. Julia Wiśniewska
zajęła zaszczytne pierwsze miejsce, zaś
Karolina Talko piątą pozycję.
Gratulujemy!
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Zielin – miejsce dla aktywnych
Prawie 78 tys. zł kosztowała wiata, która ma być miejscem wspólnych zabaw mieszkańców pobliskich miejscowości. 30 maja
odbędzie się tu pierwsza wielka feta. Zapraszamy!

B

udowa wiaty w Zielinie
wynikła z chęci stworzenia
miejsca do aktywnego spędzania
czasu. Wiata znajduje się w centrum wsi i jest świetnym miejscem na organizowanie spotkań
i imprez integracyjnych, zarówno
dla mieszkańców Zielina, jak
i mieszkańców pobliskich miejscowości. Miejsce to jest punktem
wspólnym dla innych inwestycji
realizowanych przez Gminę Trzebielino, znajduje się tutaj plac
zabaw i łączą się dwie ścieżki rowerowe. W ramach tego zadania
wybudowano wiatę, stworzono
miejsce na ognisko i wykonano
ogrodzenie placu. To przedsięwzięcie z pewnością pozytywnie
wpłynie na aktywność mieszkańców.
Koszt realizacji tej inwestycji

wyniósł 77 529,16 zł, w tym dofinansowanie 24 998,92 zł.
Zadanie zostało zrealizowane
dzięki środkom z budżetu gminy
oraz dofinansowania z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007–2013.

[zapraszamy]
30 maja na boisku w Zielinie odbędzie się impreza z okazji zakończenia budowy wiaty, połączona
z obchodami 25-lecia samorządności w naszej gminie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do
udziału w samorządowym rajdzie
rowerowym i późniejszej wielokulturowej biesiadzie. Informacji na
temat imprezy udzielają sołtysi,
Biblioteka Gminna i Urząd Gminy.

[krótko]

Czysta wieś i gmina

Powiatowa troska

Pierwszego dnia wiosny
w gminie Trzebielino została przeprowadzona akcja
sprzątania miejscowości.
Zebrano prawie 2 tony
śmieci.
Uczestnicy akcji zajęli się nie
tylko sprzątaniem swoich miejscowości, ale również rowów przydrożnych, ulic, placów, boisk. Zaangażowało się wielu mieszkańców
wszystkich sołectw, a także nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych
oraz
gimnazjum.
W sprawnym sprzątaniu pomagały
również Nadleśnictwo Trzebielino
i Zakład Usług Komunalnych.
– To była pierwsza inicjatywa
na tak dużą skalę, ale zaangażowanie społeczności lokalnej pokazało, iż była bardzo potrzebna

– stwierdził wójt gminy zapewniając, że tego typu przedsięwzięcia będą organizowane również w przyszłości.
Dzięki zebraniu około 2 ton
śmieci znacznie poprawił się wygląd otoczenia, w którym żyjemy.
Ogromne podziękowania należą

Plenerowe zabawy
Ponad 43 tysiące złotych kosztowała wiata zbudowana przy
wiejskiej świetlicy. Ma służyć
mieszkańcom.
Projekt „Budowa wiaty w miejscowości Gumieniec jako miejsca
aktywnego spędzania czasu i kultywowania tradycji poprzez organizację nocy świętojańskiej”, zaowocował postawieniem na placu
przy świetlicy wiejskiej nowego
obiektu. Będzie tam można organizować spotkania na świeżym
powietrzu. Wiata z pewnością
wpłynie na wzrost aktywności

mieszkańców oraz na wzmocnienie ich więzi w kultywowaniu
tradycji. Podstawowym celem jej
budowy był rozwój kapitału ludzkiego i zasobów społecznych,
dzięki czemu oczekiwany będzie
wzrost świadomości kulturowej
społeczeństwa.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 43 276,32 zł, w tym dofinansowanie 24 999,32 zł .
Wykonano ją dzięki środkom z
budżetu gminy oraz dofinansowaniu
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013. ■

się wszystkim mieszkańcom naszej gminy biorącym udział w akcji
oraz zaangażowanym sołtysom
i radnym. Wszyscy uczestnicy
zgodnie stwierdzili, że należy zdecydowanie reagować i karać śmiecących, by Gmina Trzebielino była
czysta, zielona i piękna. ■

■ Wizyta w bytowskiej firmie Wireland, ale przede wszystkim zagadnienia ochrony zdrowia, walka z bezrobociem i transportu publicznego
zdominowały Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Bytowskiego, który
odbył się połowie maja.
W spotkaniu brał udział wójt Gminy
Trzebielino Tomasz Czechowski. Po wizycie w firmie Wireland w Bytowie, włodarze gmin powiatu bytowskiego obradowali w Starostwie. Omówiono zasady
funkcjonowania nocnej opieki zdrowotnej realizowanej przez Szpital Powiatu Bytowskiego sp. z o.o., kierowanie
do gmin przez Powiatowy Urząd Pracy
w Bytowie osób bezrobotnych w ramach
prac interwencyjnych, robót publicznych
i staży, a także utrzymanie poboczy dróg
powiatowych – jako wyznacznik bezpieczeństwa i estetyki. Zgodnie stwier-

dzono, że w 2016 roku warto kontynuować uczestnictwo gmin w przetargu
na energię elektryczną w grupie zakupowej Powiatu Bytowskiego. Dyskutowano również na temat zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego na terenie Powiatu Bytowskiego.
Niezwykle ważnym dla naszego regionu było wypracowanie stanowiska
w sprawie funkcjonowania zespołów
ratownictwa medycznego na terenie
powiatu. Goście wyrazili sprzeciw
wobec planowanej zmiany miejsca stacjonowania ambulansu typu „P”
z Miastka do Lipnicy. Konwent Wójtów
i Burmistrzów utrzymał, że jedynym
dopuszczalnym rozwiązaniem jest
utworzenie dodatkowego zespołu wyjazdowego w Lipnicy przy jednoczesnym zachowaniu istniejących zespołów w Miastku.

www.trzebielino.pl
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Młodzież rozwija
skrzydła
Jak spędzać aktywnie umysłowo i fizycznie
wolny czas?! Odpowiedź na to znalazło Stowarzyszenie ,,Rozwiń Skrzydła”, działające przy
Gimnazjum w Starkowie.

W

ymyślili projekt „Rośniemy w radości dzięki genom
wolności”. Jego celem było stworzenie oferty spędzenia wolnego
czasu dla społeczności lokalnej
oraz zachęcenie młodych ludzi
poprzez różne rodzaje aktywności
społeczno-kulturalnej do poznawania historii ojczyzny i rozwinięcie świadomości, że obecnie żyjemy w uprzywilejowanych czasach, w których można spokojnie
rozwijać i cieszyć się, doceniając
to, za co została przelana krew.
Uczniów, według założeń projektu, podzielono na trzy grupy
i nazwano znanymi w Polsce nazwiskami: Kargulów, Pawlaków
i Nowaków, które swoimi zmaganiami ożywili życie społeczności
lokalnej. Zorganizowano cykl imprez sportowych, przeprowadzono
konkurs plastyczny „Wolność, kocham i rozumiem”, dzięki któremu

powstały symbole kojarzące się
z wolnością.
Młodzież przygotowała prezentację multimedialną dotyczącą
pierwszych w Polsce wolnych
wyborów, którą następnie mogli
wykorzystać w praktyce do zorganizowania „profesjonalnych”
wyborów do Samorządu Szkolnego.
W szkole została zorganizowana żywa lekcja historii z Marianem Kędzierskim, który opowiedział o życiu w PRL-u, stanie
wojennym i o swojej obecności
w Sejmie jako poseł. Dla najaktywniejszych uczniów zorganizowany został wyjazd do Europejskiego Centrum Solidarności
w Gdańsku.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki dotacji uzyskanej
od Fundacji Rozwoju Lokalnego
Parasol z siedzibą w Bytowie. ■

Konkurs plastyczny „Wolność, kocham i rozumiem”

Dziękujemy za odwagę Kosztowne

bezpańskie psy

16 maja w Gminie Trzebielino zorganizowano tegoroczne obchody Dnia Strażaka. To był czas refleksji
i podziękowań za ofiarność
i odwagę.
W kościele parafialnym ks.
Krzysztof Skrzyniarz celebrował
mszę świętą w intencji strażaków,
którzy służą „Bogu na chwałę,
bliźniemu na ratunek”.
Zaproszeni goście podkreślali
uznanie dla wysiłku druhów
z OSP, podkreślali zaufanie
i sympatię, jakimi cieszą się strażacy w społeczeństwie, doceniali zaangażowanie, poświęcenie oraz profesjonalizm, jakie
towarzyszą realizowaniu zadań
stawianych przed jednostkami
OSP.
W trakcie uroczystości uhonorowano Tadeusza Bodnara (złoty
medal za zasługi dla pożarnictwa); Wojciecha Rapita (odznaka wzorowego strażaka); Patryka Omelańskiego (odznaka

Pilnujmy psów, bo wyłapywanie bezpańskich zwierząt to kosztowny obowiązek dla gminy – apelują
strażnicy.

wzorowego strażaka); Pawła Jabłońskiego (odznaka wzorowego
strażaka).
Prezes OSP Sylwester Skonieczka otrzymał upominki od sołectw Trzebielino i Dolno – kamizelki odblaskowe z napisem

„dowódca akcji” oraz „kierowanie
ruchem”.
Po oficjalnej części, mimo kapryśnej aury, dalsze świętowanie
przeniosło się na plac rekreacyjny
przy strażnicy, gdzie do późnej
nocy trwała zabawa taneczna. ■

W kwietniu funkcjonariusze
Straży Gminnej otrzymali zgłoszenia od zaniepokojonych mieszkańców Miszewa, Trzebielina, Bożanki i Suchorza o wałęsających
się po okolicy psach. Rozmowy
z mieszkańcami oraz umieszczeniu informacji o znalezionych
zwierzętach na tablicach ogłoszeń przyniosło efekt. Ustalono
właściciela psa z Miszewa. Niestety, pozostałe psy zostały odwiezione do schroniska dla zwierząt w Słupsku.
Gmina Trzebielino ponosi
koszty w wysokości 1300 zł za
dostarczenie jednego psa do
schroniska w Słupsku. Trzy ze
złapanych w kwietniu psów musiano tam właśnie umieścić.
– Apelujemy do mieszkańców

o pomoc w odnajdywaniu właścicieli psów. Informację o znalezionych psach zawsze umieszczamy
na stronie internetowej Urzędu
Gminy Trzebielino w zakładce
Straż Gminna – wyjaśniają funkcjonariusze SG. ■

[uwaga]
Właścicielom zwierząt przypominamy o ich podstawowych
obowiązkach: stałym, skutecznym
dozorze nad psami i innymi zwierzętami domowymi, konieczności
prowadzenia psów poza swoimi
posesjami na smyczy, bez
względu na to, czy pies jest mały
czy duży, nie wprowadzaniu psów
i innych zwierząt do obiektów
użyteczności publicznej, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (np. lecznice lub jeśli pies
jest przewodnikiem), nie wprowadzaniu psów i kotów na teren
placów zabaw dla dzieci.
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Gladiatorki
pod koszem
Nasza damska drużyna koszykarska UKS Gladiator ostatnio rozegrała
wiele meczów. W pierwszym zmierzyła się z grupą z Kołczygłów. Mecz ten
zakończył się dla naszej drużyny pomyślnie, dziewczęta wygrały ze znaczną
przewagą.

N

astępnie nasze koszykarki rozegrały trzy turnieje
przeciwko koszykarkom z Salos
Słupsk i drużynie z Kobylnicy. Po
zaciętej rywalizacji nasze Gladiatorki wywalczyły pierwsze miejsce
oraz dwa razy drugie.
Ostanie i najważniejsze dla naszych dziewczyn były rozgrywki
powiatowe w Miastku z drużynami z Bytowa, Miastka i Rokit.
Pierwszy mecz rozegrały drużyny
UKS Gladiator i drużyna z Bytowa. Mecz ten zakończył się dla
nas znaczną wygraną. Następny
mecz nasze dziewczyny rozegrały
z drużyną z Miastka, której po dogrywce uległy. ■

[rozmowa]
Rozmowa z Sarą Kośla, uczennicą kl. III Gimnazjum
w Starkowie, zawodniczką UKS Gladiator:
Saro, opowiedz o osiągnięciach i życiu drużyny koszykowej dziewcząt.
Nasza drużyna UKS „Gladiator, wygrała „rejony” i udała się
na powiatowe zawody w „gimnazjadzie” dziewcząt. Tam
zajęłyśmy II miejsce. Po zaciętym meczu finałowym w dogrywce rywalki z Miastka wydarły nam zwycięstwo. Wracałyśmy nie tylko ze srebrem, ale też z dużym apetytem
na więcej! Odnosimy wiele sukcesów grając sparingi z Salosem Słupsk, Kobylnicą, Dębnicą Kaszubską.
Ile czasu poświęcasz na trening? Co trzeba zrobić by
osiągnąć sukces w koszykówce?

Sportowy patriotyzm
■ Obchody Święta 3. Maja to nie tylko
uroczystości patriotyczne, ale także
sportowe.
W turnieju piłki nożnej zorganizowanym
przez Wójta Gminy Trzebielino, dyrektora
SP Suchorze i Radę Sołecką. które odbyły się w rocznicę Konstytucji 3 Maja,
wzięło udział sześć drużyn. W atmosferze fair play zespoły rozegrały mecze
w systemie punktowym, po 7 minut
każda połowa.
W finale spotkały się drużyny z Objezierza
i Zielina – faworyci rozgrywek. Pierwsze
miejsce zdobyła drużyna Objezierza, kolejne miejsca zajęły drużyny z Zielina, Poborowa, Kołczygłówek, Mielna, Suchorza.
Sędzia główny i kibice ocenili poziom
rozgrywek jako wysoki. Na zakończenie
sportowych zmagań Wójt wręczył kapitanom drużyn pamiątkowe dyplomy i puchary oraz zaprosił do wzięcia udziału
w kolejnych rozgrywkach.

Na trening poświęcam ponad 6 godzin tygodniowo.
W wolne dni biegam, aby polepszyć swoją kondycję. Aby
osiągnąć sukcesy w koszykówce i ogólnie – w sporcie trzeba
być pewnym tego, co się chce osiągnąć i wytrwale dążyć do
wyznaczonego celu. No i oczywiście harować na treningach.
Opowiedz coś o swojej drużynie.
Myślę, że naszą drużynę można porównać do rodziny.
W każdej sytuacji staramy się sobie wzajemnie pomóc.
Polegamy na sobie, to zaufanie jest nieodzowne na boisku.
My tworzymy jedność, którą zahartowaliśmy w czasie
ciężkich treningów, a trener jest dla nas zawsze wielką
motywacją do pracy.
ROZMAWIAŁA: DANUTA KUBIAK,
SEKRETARZ UKS „GLADIATOR”

Mistrz strażników
Dariusz Guzowski, na co dzień
funkcjonariusz Straży Gminnej
w Trzebielinie, wygrał I Mistrzostwa Polski Strażników Miejskich
– Gminnych.
10 maja Dariusz Guzowski
wziął udział w IV Biegu SZPOTA
w Swarzędzu na dystansie 10 kilometrów. Na starcie stanęło
ponad 4300 zawodniczek i zawodników z Polski, Kenii, Ukrainy,
Stanów Zjednoczonych. W tej doborowej stawce nasz krajan
w kategorii OPEN zajął 25
miejsce, natomiast w swojej ka-

tegorii wiekowej uplasował się na
3 pozycji.
W ramach biegu odbyły się
także I Mistrzostwa Polski Strażników Miejskich – Gminnych. Tam
Dariusz Guzowski był bezkonkurencyjny – zajął I miejsce zdobywając tytuł Mistrza Polski.
W uznaniu z rąk prefekta Krajowej
Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał honorową
szablę z życzeniami dalszych
sukcesów.
Gratulujemy! ■

Nowa tablica
Na początku marca br. na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Trzebielinie zamontowano
elektroniczną
tablicę
wyników pokazującą również czas
rozgrywania meczu. Tablica została zakupiona przez Urząd
Gminy Trzebielino i przekazana na
potrzeby GKS DIAMENT. Działacze i kibice dziękują za unowo-

cześnienie w ten sposób organizacji meczy.
Seniorzy GSK DIAMENT Trzebielino, trenowani przez Wojciecha
Grabowskiego, w rundzie wiosennej 2015 rozegrali do tej pory
9 meczy wygrywając 5, remisując
1 i przegrywając 3. Nasi piłkarze
są w środki tabeli Słupskiej Klasy
Okręgowej – na 8. miejscu. ■

Chłopcy wysoko mierzą
Skoczkowie wzwyż z naszego gimnazjum regularnie odnoszą sukcesy.
W kwietniu grupa naszych lekkoatletów z gimnazjum udała się
na coroczne międzywojewódzkie
zawody w skoku wzwyż do
Skórcza. Chłopcy startowali
w dwóch kategoriach wiekowych:
młodzicy (I-II kl. gimnazjum) oraz
juniorzy (III kl. gimnazjum i I kl.
szkoły średniej). Nasi zawodnicy
zaprezentowali dobrą formę i osiągnęli rewelacyjne wyniki.
W kategorii młodzików:
II miejsce zajął Kuba Malinowski
z wynikiem 170 cm, a IV zajął
Paweł Pszeniczny.
Dobrze spisali się także Wiktor

Wysiński i Filip Mazur.
W kategorii juniorów nasze
gimnazjum też zebrało laury, bo-

wiem II miejsce (z wynikiem 170
cm) po dogrywce zajął Sebastian
Golczyk. Z dobrym rezultatem

ukończył swój występ Kacper
Jach.
Ostatnie miesiące obfitowały
w regularne spotkania i rywalizacje w ramach XI Edycji Grand
Prix w skoku wzwyż w Bytowie.
sześć mityngów wyłoniły najlepszych skoczków w powiecie bytowskim. W kategorii młodzików
zdominowaliśmy czołówkę: I –
Jakub Malinowski, III – Paweł
Pszeniczny, IV – Filip Mazur, V
– Wiktor Wysiński. W kategorii
open (III klasa gimnazjum i starsi)
III miejsce zajął Sebastian Golczyk, a Kacper Jach był czwarty.
Należy dodać, że w kategorii
open nasi uczniowie uplasowali
się najlepiej spośród wszystkich
uczniów III klasy gimnazjum. ■

