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Wielkanocne tradycje
W Bibliotece Gminnej w Trzebielinie, jak co roku przed Wielkanocą, odbywa się wiele przedsięwzięć, które
cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

D

zięki temu możemy
przypomnieć sobie Wielkanocne zwyczaje i tradycje,
które od lat są kultywowane na
terenie naszej gminy.
Już od 1974 roku kontynuowana
jest tradycja malowania jajek metodą batikową, która została zapoczątkowana przez Katarzynę Staroszak. Metoda batikowa polega
na nanoszeniu rozgrzanego wosku
na skorupkę jajka za pomocą
szpilki. Pokryte woskiem jajko jest
barwione, a następnie osuszone
uwidaczniając oryginalne wzory.
Wracamy również do smaków
Wielkanocnych
zapamiętanych
z dzieciństwa. Klub Kulinarny przygotowuje przepyszne tradycyjne
potrawy, m.in. żurek wielkanocny,
baby wielkanocne, mazurki.
Zwyczajowo ogłoszony został
również: konkurs na najpiękniejszą
palmę oraz przygotowano Wystawę
Wielkanocną prezentującą pięknie
zastawione świąteczne stoły.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników Biblioteki oraz
mieszkańców możemy poczuć świą-

Uwaga
Od 8 marca
do 30 kwietnia
w Urzędzie Gminy
Trzebielino w pokoju nr 8
w każdy wtorek tygodnia
w godz: 8.00-14.00

będzie można
dokonać
rozliczeń skarbowych
PIT
■

Złotówka
za złotówkę

[wielkanoc]
teczny klimat. Jest to też okazja
do spotkań towarzyskich i rozmów
oraz cieszenia się wspólnie
spędzanym czasem. ■

to najstarsze chrześcijańskie święto, obchodzone na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa. Jego data jest ruchoma, gdyż obchodzi się je w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca (zazwyczaj wypada ona
między 22 marca, a 25 kwietnia). W tym roku przypada 27 marca.
Wielkanoc to czas spotkań z bliskimi, czas radosny i bardzo wiosenny.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych pozwalający
rodzinom, które przekroczą próg
dochodowy (674 zł lub 764 zł
na osobę w rodzinie) nie stracić
możliwości
ubiegania
się
o świadczenia rodzinne.
Zmiana ta (dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny oraz
dodatki) umownie nazywana jest
„złotówka za złotówkę” i daje możliwość stopniowego obniżania
świadczeń wraz ze wzrostem dochodów. ■
( S zc ze g ó ł y n a st r. 3 )

[uwaga]

Nowe
świadczenie
wychowawcze
o t r zy m a j ą ro d z i c e o ra z
o p i e ku n ow i e d z i e c i
d o 1 8 . ro ku ż yc i a .
Ka ż d a ro d z i n a z m i n i m u m
d wo j g i e m n i e p e ł n o l et n i c h
d z i e c i b ę d z i e m o g ł a o t r zy m a ć
50 0 z ł n a d r u g i e i ka ż d e
ko l e j n e d z i e c ko .
( S zc ze g ó ł y n a st r. 3 )
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Profilaktyczny Dzień Kobiet
Święto Kobiet było okazją, aby przypomnieć mieszkankom gminy o profilaktyce raka piersi. Nie zabrakło oczywiście kwiatów,
życzeń i dobrej zabawy.

8

marca w sali widowiskowej przy Bibliotece
Gminnej w Trzebielinie odbyło się spotkanie z okazji Dnia
Kobiet. Licznie zebranym mieszkankom Tomasz Czechowski, wójt
gminy Trzebielino, który przybył
na uroczystości wraz z małżonką,
życzył zdrowia, szczęścia i samych wyjątkowych dni. Andrzej
Grzybowski,
przewodniczący
Rady Gminy Trzebielino przekazał
Krystynie Podraży, dyrektor biblioteki
symboliczny
bukiet
kwiatów.
W tym roku Dzień Kobiet połączony został z ideą propagowania profilaktyki nowotworowej.
Imprezie towarzyszyła okolicznościowa gazetka „8 marca Dzień
Kobiet – zrób sobie prezent,
zbadaj swoje piersi”, przygotowana przez uczennice Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy
w Starkowie pod opieką Izabeli
Czyż.
Wszystkim Paniom wchodzącym na salę przypinano
różowe wstążeczki – symbol
walki z rakiem piersi, zaś przy
nakryciach rozłożono karteczki
z informacją o dacie badań

[podziękowania]
Dyrektor i pracownicy Biblioteki
Gminnej w Trzebielinie serdecznie
dziękują Paniom za przybycie
i stworzenie miłej atmosfery.
Swoje podziękowania za wkład
włożony w przygotowanie imprezy
kierują także do Izabeli Czyż
i uczennic gimnazjum, Państwa
Kubiaków, Wojciecha Domino oraz
Katarzyny Staroszak, Grażyny
Pańczyk, Władysławy Lipki, Lidii
Zabrockiej, Danuty Kamińskiej,
Moniki Stelmasik, Jowity Właśniak
i Jadwigi Itczak oraz młodzieży:
Izabeli Rapita i Michała Jadwiżyc.

mammograficznych w powiecie
bytowskim. Panie wysłuchały
pogadanki na temat profilaktyki
nowotworowej oraz o historii
pochodzenia Święta Kobiet.
Część artystyczna odbyła się
pod hasłem „Dzień Kobiet na wesoło”.
W przedstawieniu udział wzięli
m. in. Tomasz Czechowski, Danuta i Tomasz Kubiakowie oraz
pracownicy biblioteki: Iwona

Szczęsna i Konrad Itczak. Znane
polskie piosenki o kobietach
śpiewała Monika Stelmasik. Spotkanie uatrakcyjnił krótki kwiz
o znanych Polkach i pokaz kosmetyków przygotowany przez
Jowitę Właśniak.
Nie zabrakło słodkiego poczęstunku oraz dobrej kawy.
Ciasta upiekły zaprzyjaźnione
z biblioteką panie oraz pracownice biblioteki. ■

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom
składamy najserdeczniejsze życzenia,
dużo zdrowia, szczęścia,
spełnienia najskrytszych marzeń
oraz powodzenia w realizowaniu
własnych planów.
Niech każdy dzień będzie dla Was wyjątkowy.
Wójt Gminy Trzebielino
Tomasz Czechowski

Przewodniczący Rady
Gminy Trzebielino
Andrzej Grzybowski

Życzymy stu lat w zdrowiu!
Dwoje mieszkańców gminy
Trzebielino przekroczyło
niedawno 90. i 92. rok życia.
7 stycznia Michał Ficner,
mieszkaniec Zielina Górnego,
skończył 90 lat. Dzień później,
na zaproszenie syna szacownego
jubilata, życzenia w imieniu społeczności gminy złożył wójt gminy

Trzebielino Tomasz Czechowski,
sekretarz gminy Grażyna Bodnar
i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Monika Staroszak.
Wizyta w domu jubilata zaskoczyła, ale i ucieszyła pana Michała, który urodziny obchodził
w mieszkaniu córki Teresy Sicińskiej w Zielinie Górnym, gdzie
mieszka od 2012 roku.

Michał Ficner na tereny obejmujące obecnie gminę Trzebielino
przyjechał w 1948 roku z poznańskiego, tu poznał swoją żonę
i wspólnie zamieszkali w Zielinie.
Razem wychowali siedmioro dzieci
(4 synów i 3 córki). Jubilat doczekał się czternaściorga wnuków
oraz szesnaściorga prawnuków.
8 marca 92. urodziny obcho-

Życzymy szacownym
Jubilatom
dalszych długich lat
w zdrowiu i szczęściu
rodzinnym,
w poczuciu zadowolenia
z owoców pracowitego życia
oraz serdecznej opieki
osób najbliższych.

dziła Zofia Kozłowska z Suchorza.
Tego dnia solenizantkę odwiedziła
trzyosobowa delegacja z Urzędu
Gminy w Trzebielinie. Jubilatka
przyjęła najserdeczniejsze życzenia od włodarza gminy. Mimo
tak zacnego wieku solenizantka
cieszy się dobrym samopoczuciem i pogodnym podejściem do
życia i świata. Bardzo ucieszyła

się z odwiedzin i życzeń.
Zofia Kozłowska urodziła się
8 marca 1924 roku. Do Suchorza
przyjechała w 1967 roku z Koczały. Urodziła ośmioro dzieci.
Doczekała się 9 wnucząt i 13
prawnucząt. Od 6 lat mieszka
z córką Jadwigą Kosobucką. Jest
obecnie najstarszą mieszkanką
sołectwa Suchorze. ■
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Złotówka za złotówkę
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych pozwalający rodzinom, które przekroczą próg
dochodowy (674 zł lub 764 zł na osobę w rodzinie) nie stracić możliwości ubiegania się o świadczenia rodzinne.
Zmiana ta (dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny oraz
dodatki) umownie nazywana jest
„złotówka za złotówkę” i daje możliwość stopniowego obniżania
świadczeń wraz ze wzrostem dochodów.
Osoby, które przed 1 stycznia
2016 r. nie spełniały kryterium
dochodowego do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy
2015/2016 (od 1 listopada 2015 r.
do 31 października 2016 r.), będą
mogły ponownie wystąpić z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego z zastosowaniem
przepisu „złotówka za złotówkę”.

W przypadku świadczeń przyznanych zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, wysokość
zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami będzie ustalana indywidualnie dla każdej rodziny.
Przysługujące
świadczenia
będą stanowiły różnicę pomiędzy
łączną kwotą zasiłków rodzinnych
wraz z dodatkami a kwotą,
o którą został przekroczony dochód rodziny.

Przykład
W styczniu 2016 r. rodzina
trzyosobowa z jednym dzieckiem
ubiega się o następujące świadczenia rodzinne:

1. zasiłek rodzinny na dziecko
w wieku między 5., a 18. rokiem życia (118 zł na dziecko),
przyznany od miesiąca złożenia wniosku tj. styczeń 2016 r.
do końca okresu zasiłkowego
tj. 31 października 2016 r. czyli
na 10 miesięcy.
2. dodatek z tytułu rozpoczęcia
roku szkolnego (100 zł jednorazowo na dziecko), podzielony przez 12 miesięcy w myśl
art. 5 ust. 3b Ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Dochód tej rodziny wyliczony
na podstawie dokumentów z roku
bazowego 2014 r. to 685,00 zł na
osobę w rodzinie.
Kryterium dochodowe upraw-

niające do przyznania wnioskowanych świadczeń to 674,00 zł
na osobę.
Łączna kwota zasiłków wraz
z dodatkami, zgodnie z podaną
wyżej definicją, wynosi:
118,00 zł x 10 miesięcy / 10
miesięcy + 100,00 zł / 12 miesięcy = 118 zł + 8,33 zł = 126,33
zł
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń, to 674 zł
na osobę w rodzinie, czyli:
3 osoby x 674,00 zł = 2022,00
zł dla całej rodziny
■ Dochód na osobę w rodzinie wynosi 685,00 zł.
■ Łączny dochód całej rodziny

wynosi 3 osoby x 685 zł = 2055
zł miesięcznie
■ Kryterium dochodowe rodziny zostało przekroczone o 33
zł (2055 zł – 2022 zł = 33,00 zł)
Z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę”, świadczenia
powinny zostać przyznane na
okres 10 miesięcy tj. od stycznia
do października 2016 r. w wysokości różnicy pomiędzy łączną
kwotą przysługujących zasiłków
rodzinnych i dodatków tj. 126,33
zł, a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny tj. 33,00
zł, czyli w wysokości 93,33 zł
miesięcznie. (126,33 zł – 33 zł =
93,33 zł)

Nowe świadczenie wychowawcze
Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz
opiekunowie dzieci do 18.
roku życia. Każda rodzina
z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie
mogła otrzymać 500 zł na
drugie i każde kolejne
dziecko.
W przypadku rodzin, w których
dochód na osobę w rodzinie nie
przekroczy kwoty 800 zł netto
wsparcie otrzyma rodzina także
na pierwsze lub jedyne dziecko.
Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe
jest wyższe i wynosi 1200 zł
netto. Dochód liczony będzie tak
jak do świadczeń rodzinnych tj.
z roku bazowego 2014.

O wsparcie w wysokości 500
zł mogą się także starać rodziny
zastępcze, placówki opiekuńczowychowawcze typu rodzinnego
oraz rodzinne domy dziecka, na
każde dziecko, na podstawie
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Świadczenie otrzyma każda
rodzina bez względu na stan
cywilny rodziców. Otrzymają je
zatem zarówno rodziny, w których
rodzice są w związku małżeńskim
jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. Jeżeli partnerzy
żyją w związku nieformalnym
i mają dzieci z poprzednich
związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to
wówczas świadczenie wycho-

30.06.2016 r., rodzice dostaną
wyrównanie wstecz od 1 kwietnia
2016 r.
Okres zasiłkowy będzie trwał
od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego, a wnioski na kolejne
okresy będą przyjmowane już od
1 sierpnia danego roku.
wawcze na pierwsze dziecko
będzie uzależnione od kryterium
dochodowego, a na pozostałe
dzieci bez względu na dochód.
Świadczenie wychowawcze
500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do
świadczeń z innych systemów
wsparcia, dotyczy to m. in. świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
świadczeń rodzinnych, dodatków

[w obiektywie]
W podzięce za sołeckie
zaangażowanie
W czwartek, 21 stycznia, w sali
posiedzeń Urzędu Gminy Trzebielino
wójt Tomasz Czechowski spotkał się
z sołtysami. W trakcie spotkania wójt
dziękując za całoroczną pracę
wręczył sołtysom dyplomy i upominki.
Podczas zebrania omówiono bieżące
problemy oraz planowane inwestycje, które mają poprawić jakość
życia mieszkańców. Wójt życzył
wszystkim zgromadzonym
wytrwałości, satysfakcji z codziennej
pracy oraz sukcesów w realizacji
przyszłych zamierzeń.

mieszkaniowych, stypendiów dla
uczniów i studentów.
Wnioski będzie można pobrać
i składać w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Trzebielinie
pok. nr 11 od 1 kwietnia 2016 r.
Jeśli wniosek zostanie złożony
w ciągu pierwszych trzech miesięcy tj. od 01.04.2016 r. do

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie uruchamia
infolinię dotyczącą programu
500+
Pod nr tel. 48 784 917 316
można dzwonić w celu uzyskania
wszelkich informacji dotyczących
programu 500+
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Ulice zostaną nazwane
Ulice w Trzebielinie, Zielinie i Suchorzu będą miały swoje nazwy. Trwają prace komisji, które mają przygotować propozycje nazw ulic.

P

oszczególne komisje
zostały powołane Zarządzeniem Wójta spośród
radnych i sołtysów danych
miejscowości.
Zadaniem
członków komisji było przygotowanie propozycji przebiegów ulic
i propozycji nazw kojarzących się
mieszkańcom ze względu na charakter lub historię danej części miejscowości. Propozycji padło wiele,
niestety, powtarzają się też niektóre
w różnych miejscowościach. Ze
względu na to, że Gmina Trzebielino na całym obszarze posiada
jeden kod pocztowy w celu uniknięcia pomyłek adresowych zalecane
jest żeby poszczególne nazwy przypisane były do jednej miejscowości.
Ze względu na to kolejnym etapem
prac komisji będzie zebranie i porównanie wszystkich nazw oraz korekta nazw powtarzających się.

Po zebraniu wszystkich propozycji zostanie wykonane opracowanie graficzne, które następnie
będzie przedstawione mieszkańcom
w celu przeprowadzenia konsultacji.
Na tym etapie każdy mieszkaniec
będzie mógł wnieść uwagi co do
ich treści. Konsultacje z mieszkańcami będą dość długim procesem,
aby umożliwić wszystkim zapoznanie się i wypowiedzenie na
temat swojego nowego adresu.
Wprowadzenie nazewnictwa ulic
w trzech najbardziej rozbudowanych miejscowościach Gminy
Trzebielino ma na celu uporządkowanie istniejącej numeracji budynków. Jest to proces długotrwały, kłopotliwy, ale niezbędny do
tego, aby usprawnić życie mieszkańców np. w celu dotarcia pod
właściwy adres służb ratunkowych,
firm kurierskich. ■

Rozpoczęły się prace związane
z budową zjazdu z drogi krajowej nr 21 w miejscowości Trzebielino. Inwestycji polega na wykonanie zjazdu o szerokości 5 m
i długości całkowitej 33,5 m zakończonego skosem przy połączeniu z drogą krajową.
Nawierzchnię będzie stanowić
kostka betonowa (grubość 8 cm),
którą poprzez nadanie jej odpowiednich spadków poprzecznych
i podłużnych wody opadowe będą
odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej. Dodatkowo
ma zostać wykonana niwelacja
pozostałej części terenu wraz
z usunięciem gruzu, krzaków,
a całość zostanie obsiana trawą. ■

Powstaje zjazd przy bibliotece

Jak w przyszłości będzie nazywała się ta ulica?

Drogowe
plany
W lutym Gmina Trzebielino złożyła wniosek do Wojewódzkiego
Biura Geodezji i Terenów Rolnych
w Gdańsku o przyznanie dotacji
na modernizację drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń. W ramach inwestycji
planuje się wykonanie przebudowy
600-metrowego odcinka drogi
w miejscowości Cetyń. Przebudowa ma polegać na wykonaniu
nawierzchni z płyt żelbetowych
typu IOMB ułożonych śladowo
2 x 1 m, począwszy od skrzyżowania z drogą gminną. ■

Strategia rozwoju gminy

[w obiektywie]

Nowa
droga
Zakończyła się przebudowa
drogi gminnej w Dolnie.
Modernizacje wykonano
na odcinku 660 metrów drogi
gminnej począwszy od drogi
powiatowej Biesowiczki
– Trzebielino. W czasie prac
wykonano nawierzchnię z płyt
żelbetowych, rowy odwadniające, umocniono także pobocza. Wartość inwestycji to
152 079,44 zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego Gmina uzyskała
dofinansowanie w wysokości
49 922 zł.

Rozpoczęły się prace nad
nową strategią Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego
Gminy Trzebielino na lata
2016-2025.
Strategia ta jest ważnym dokumentem, ponieważ wyznacza
wizje rozwoju Gminy Trzebielino, jej misje oraz najważniejsze cele strategiczne. Strategia jest niezbędnym elementem przy
aplikowaniu o dotacje ze środków Unii Europejskiej w większości priorytetów
zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym.
Nowa strategia będzie formą
podsumowania dotychczasowych
kierunków rozwoju, a także

okazją do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Trzebielino, środowiskami biznesowymi związanymi
z Gminą i z organizacjami pozarządowymi.
Jak
wygląda
terminarz
prac?! Wiele prac jest prowadzonych równocześnie. Do
końca kwietnia będzie trwało
opracowanie raportu i postawienie diagnozy w jakiej kondycji jest gmina. Do połowy
maja z kolei przeprowadzona
zostanie ankieta wśród mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji
pozarządowych.
Dokument
w
ostatecznym
kształcie zostanie sporządzony
w czerwcu. ■
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Usuń rakotwórczy azbest
Rusza nowa edycja konkursu, dzięki któremu każdy kto ma pokrycie dachowe z azbestu może niemal za darmo je usunąć z domu lub budynku gospodarczego. Termin składania wniosków upływa z końcem marca.

W

ramach
konkursu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, tak jak w latach poprzednich, dofinansowanie dotyczyć
będzie kosztów demontażu wyrobów azbestowych wraz z ich
transportem i przekazaniem do
unieszkodliwiania na składowisku
odpadów niebezpiecznych. Istnieje też możliwość dofinansowania kosztów obejmujących wyłącznie transport i przekazanie do
unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zdemontowanych w latach poprzednich i przygotowanych do transportu.
Maksymalna wysokość dofinansowania z Funduszu jaką uzyskać może Powiat Bytowski wynosi 85 proc. kosztu kwalifiko-

wanego. Powiat Bytowski wystąpi
do władz gmin z propozycją zawarcia porozumienia w sprawie
współfinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających
azbest. Zakładana wysokość
dofinansowania wyniesie maksymalnie 95 proc. kosztów. Pozostałe 5 proc. pokryje właściciel
nieruchomości. Ostateczna wysokość dofinansowania znana
będzie po opublikowaniu wyników konkursu przez Fundusz
oraz otrzymaniu odpowiedzi
z gmin.
W przypadku obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zakładana
wysokość dofinansowania wyniesie 85 proc.
Szacunkowy koszt jednostkowy
usunięcia wyrobów zawierających

azbest wraz z demontażem wynosi 600 zł za tonę oraz 400 zł za
tonę w przypadku wyrobów zdemontowanych.
Osoby
zainteresowane
udziałem w konkursie powinny
złożyć wniosek o zakwalifikowanie
nieruchomości do programu.
Należy je składać w Wydziale
Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie, pokój nr 218,
w terminie do 31 marca 2016 r.
Druki także można otrzymać
w Urzędzie Gminy w Trzebielinie,
pok. nr 12.
Planuje się, że prace w zakresie demontażu i odbioru wyrobów azbestowych realizowane
będą w okresie od drugiej
połowy maja do października
2016 r. ■

Dach nad trybunami
Zakończono budowę zadaszenia trybun w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Trzebielinie. Inwestycja kosztowała 111 391,21 zł. Pod
dachem znalazło się 100 miejsc siedzących. Inwestycja jest spełnieniem próśb kibiców oraz członków Klubu Sportowego „Diament” Trzebielino. Mamy nadzieję, że zadaszone trybuny będą przez długi czas
dobrze służyły kibicom oraz sportowcom. ■

„Pyton” oczyści kanalizację
W styczniu Zakład Usług
Komunalnych w Trzebielinie kupił urządzenie
ciśnieniowe służące do
czyszczenia kanalizacji sanitarnej. Maszyna kosztowała 38 745,00 zł
Pyton, bo taką egzotyczną
nazwę ma ta maszyna, zbudowana na przyczepce samochodowej, wyposażona jest m.in.
w silnik spalinowy, pompę ciśnieniową trójtłokową, regulatorem
ciśnienia i manometrem, zbiornik

na wodę o pojemności 400 l
i wąż zamontowany na bębnie
o napędzie hydraulicznym (60
mb) oraz zestaw niezbędnych
głowic.
Urządzenie może pracować
przy ciśnieniu 150 barów oraz
wydatku wody 50 litrów na minutę.
– Zostało dobrane optymalnie
do potrzeb i możliwości Zakładu.
Od pierwszych dni jest niezastąpione przy usuwaniu awarii.
Obsługa jest prosta, a skuteczność bardzo wysoka. Pyton radzi

sobie z bardzo trudnymi zatorami. Dodatkowy osprzęt pozwala
na efektywne mycie pompowni
ścieków i studzienek kanalizacyjnych – wyjaśniają pracownicy
ZUK.
Zakup tego urządzenia to
przede wszystkim usprawnienie
pracy, szybkie usuwanie awarii,
możliwość prewencyjnego płukania sieci, ale również w dłuższym okresie realne oszczędności.
– Do tej pory w celu usunięcia
awarii korzystaliśmy z usług in-

nych firm, a koszt wynajęcia
WUKO to średnio 300 zł za godzinę plus koszty dojazdu. Łatwo

więc policzyć, że inwestycja dość
szybko się zwróci – podsumowują pracownicy ZUK. ■

koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi /…/”. Z przepisu tego
wynika zakaz finansowania

kosztów funkcjonowania systemu
z innych dochodów budżetowych, niż opłata za odpady komunalne. ■

[Ważne!]

Woda tańsza, śmieci droższe
Zmiana stawek za opłaty
– spadek za dostarczoną
wodę i wzrost za odpady
komunalne.
Na podstawie uchwały Rady
Gminy Trzebielino z 2 marca zatwierdzono nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie Gminy Trzebielino.
Nowa taryfa będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2016 r. do 31
marca 2017 roku. Optymistyczną
wiadomością jest obniżenie stawki
za dostarczoną wodę z 2,87 zł do
2,80 zł w porównaniu do roku poprzedniego.
27 stycznia Rada Gminy Trze-

bielino podjęła uchwałę, na mocy
której zmieniona została stawka
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Po zmianie opłata wynosi
11,50 zł miesięcznie od osoby
w przypadku selektywnej zbiórki
odpadów.
W przypadku osób, które nie
prowadzą selektywnej zbiórki,
opłata wynosi 23 zł miesięcznie
od osoby. Nowe stawki obowiązują od 1 marca 2016 roku.
Konieczność zmiany stawki
wynika z ustawowego obowiązku
zachowania zasady bilansowania
się systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie
z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzy-

maniu czystości i porządku
w gminach „z pobranych opłat
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi gmina pokrywa
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Gorące wspomnienia
z zimowych ferii.
53 dzieci z gminy Trzebielino odpoczywało w Kudowie Zdroju na zimowisku. Odwiedziły także pobliskie Czechy.

Z

imowisko trwało od 12
do 22 lutego. 33 dziewczynki i 20 chłopców nocowały
w Wilii „Alfa”, która dla młodych
kolonistów była bazą wypadową
dla wielu wycieczek turystycznokrajoznawczych.
– Zwiedziliśmy stolicę Czech
Pragę. Dzieci podziwiały panoramę Pragi, Pogorzelec, Plac Loretański, Hradczany, Katedrę św.
Wita, Most Karola, Rynek Staromiejski. Oprócz Pragi młodzież
mogła podziwiać Narodowy Rezerwat Przyrody w Czechach, ponieważ następną wycieczką był
wyjazd do Skalnego Miasta.

atrakcją był wyjazd do Kletna,
gdzie podziwiali przepiękne stalaktyty i stalagmity w Jaskini Niedźwiedziej. Z niesamowitej jaskini
przenieśli się do Kłodzka, miasta
powiatowego, gdzie znajduje się
twierdza kłodzka pełna podziemnych korytarzy. Dzieci zachwycone były spacerem w podziemiach i z niecierpliwością czekały
na zwiedzanie kopalni złota. Miasteczko Złoty Stok, sztolnia Gertruda, Czarna sztolnia, podziemne
korytarze i eksponaty pod ziemią
dostarczyły wiedzy o pracy przy
wydobywaniu złota. Wyjazd na
powierzchnię w wagonikach to ko-

Wszyscy byli zachwyceni niesamowitymi rzeźbami, które stworzyła natura, przepięknym jeziorkiem oraz blokami skalnymi
przedstawiającymi ciekawe obiekty
– opisuje jeden z dni Beata Kiedrowska, kierownik kolonii.
W kolejnych dniach pobytu
uczestnicy zimowiska zwiedzili
Wambierzyce, gdzie podziwiali
zabytkową Bazylikę oraz Kalwarię
wambierzycką. Niezapomnianą

lejne wielkie przeżycie. I to nie był
koniec atrakcji Złotego Stoku.
Wizyta w mennicy i Muzeum
Minerałów pozwoliła uczestnikom
zdobyć wiedzę oraz kupić
pamiątki.
Kolejną atrakcją było zwiedzanie
kaplicy czaszek w Czermnej. Młodzież była pod ogromnym wrażeniem nie tylko wyglądu kaplicy,
ale również jej historii.
Następne ciekawe miejsce to

[opinia]
Ewa Pertek, mama uczestnika kolonii:
– Syn latem uczestniczył w kolonii w Karpaczu, a teraz skorzystał z zimowiska.
Był zadowolony z wyjazdu. Ja zawsze będę zachęcała go do brania udziału
w takich wycieczkach, ponieważ podróże kształcą i można się dzięki nim
rozwijać. Podczas takiego wyjazdu można dużo zwiedzić, a przy okazji poznać
tradycje, zwyczaje oraz kulturę danego regionu. Uważam, że warto zobaczyć
i poznać wiele urokliwych miejsc w Polsce, które niczym nie odbiegają
od innych miejsc w Europie. Poza tym ważne jest dla mnie to, że podczas ferii
dziecko nie nudzi się i nie siedzi przed komputerem, tylko aktywnie spędza
czas i przy okazji czegoś się uczy.

Narodowy Park Gór Stołowych
i tutaj nie tylko oglądanie, ale
także ciekawe zajęcia z pracownikami parku, poznawanie zwierząt, roślinności, a także ciekawostek związanych z tym miejscem.
Ale zimowisko to nie tylko wycieczki – korzystanie z aquaparku,
turniej tenisa stołowego i... zumba.
Dni obfitowały w różnorodne konkursy m.in. konkurs na najładniejszą walentynkę, na najpiękniejszą fryzurę, wiedzy o poznanych miejscach. Oprócz konkursów były też zabawy: karaoke,
gry planszowe i wieczór z filmem.
Każdego dnia po kolacji organizowany był spacer po malowniczym Parku Zdrojowym w Kudowie, można było też spróbować
wód leczniczych w miejscowej pijalni.
– Dzieci z żalem żegnały się
z zimowiskiem i już pytają o następny wyjazd – podsumowuje
kierownik zimowiska. ■

[organizator]
Organizatorem zimowiska było Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Gospodyni” z Warszawy. Przejazd dzieci na kolonię pokryła Gmina Trzebielino
przy współpracy z PKS Bytów.
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Ferie wśród książek
Biblioteka Gminna w Trzebielinie i filia w Suchorzu zaproponowała podczas ferii dzieciom pozostającym w domach ,,Ferie
z zumbą w bibliotece”. Z tej oferty skorzystało ponad 400 dzieci!

C

elem programu było
zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
w czasie którego zdobywali i rozwijali oni nowe umiejętności taneczne, kulinarne, plastyczne,
sportowe, a także kształtowały
w sobie zachowania prozdrowotne i rozbudzały zainteresowanie różnymi formami aktywności fizycznej.
Biblioteka codziennie wypełniona była dziećmi, ponieważ
każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Dużym zainteresowaniem
dzieci cieszyły się zajęcia taneczne zumba prowadzone przez

[252]
dzieci bawiło się
podczas ferii
w bibliotece
w Trzebielinie
instruktorki: Joannę Łysakowską
i Paulinę Paturej-Krupkę. Podczas
zajęć kulinarnych dzieci przygotowywały zdrową sałatkę owocową
i warzywną, koktajl, a także rywalizowały ze sobą w warsztatach
kulinarnych przygotowanych na
wzór telewizyjnego Masterchefa.
Odbywały się również zajęcia,
w których dzieci mogły wykazać
się plastycznie wykonując kwiaty
z bibuły, ozdabiając wazony metodą decoupage czy robiąc ekologiczne przedmioty. Były także
dni poświęcone grom plan-

szowym i komputerowym, zabawom oraz zajęciom sportowym
prowadzonym przez Danutę i Tomasza Kubiaków. Oczywiście nie
obyło się bez zajęć edukacyjnych
i prozdrowotnych oraz bez głośnego czytania przez dzieci
baśni. Ciekawą pogadankę na
temat zdrowego odżywiania przeprowadziła
Grażyna Pańczyk
z Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Miastku.
Czas spędzony w bibliotekach
zaowocował nie tylko wspaniałą
zabawą, ale też pokazał dzieciom

[160]
dzieci skorzystało
z atrakcji w filii
w Suchorzu
jak aktywnie i zdrowo, bez smartfonów, tabletów, telewizorów czy
komputerów, można spędzić
wolny czas. W ostatnim dniu ferii
dzieci, które systematycznie przychodziły do biblioteki oraz brały
udział w zajęciach otrzymały pamiątkowe dyplomy „Najaktywniejszy uczestnik ferii” i upominki.

Filia w Suchorzu realizowała
zajęcia wspólnie ze świetlicą
wiejską. W Bibliotece Gminnej
w Trzebielinie z oferty feryjnej
skorzystały 252 osoby, a w filii bi-

bliotecznej w Suchorzu 160 osób.
Ferie zostały dofinansowane
z Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Trzebielinie. ■

Zajęcia zorganizowała Rada
Sołecka Cetynia przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebielinie. Program miał
na celu integrację mieszkańców,

wypełnienie
wolnego
czasu
w sposób atrakcyjny dla dzieci
i młodzieży szkolnej. ■

Świetna zabawa
w świetlicy
Młodzież w Cetyniu w czasie
ferii zimowych nie mogła
narzekać na nudę. Zajęcia
odbywały się w każdy dzień
oprócz weekendów.
Maria Tylka, animator kultury
Cetynia, przygotowała dla dzieci
i młodzieży zajęcia plastyczne, manualne, profilaktyczne, sportowe,
a nawet kulinarne, które trwały od
godz. 11 do 15 w świetlicy, na
placu zabaw i na terenie wsi.
Dzieci tworzyły biżuterię, malowały i rysowały na dużych formach, uczyły się papieroplastyki.
Na zajęciach profilaktycznych ma-

lowały plakaty i dyskutowały na
temat używek i nałogów ludzkich
oraz ich wpływie na życie i rozwój
osób, rodzin i całej społeczności.
Na zajęciach sportowych grały
w ping-ponga, piłkę i uczestniczyły w zabawach ruchowych
i konkursach. Grano w różne gry
planszowe i kalambury.
Wielka popularnością cieszyły
się zajęcia kulinarne, na których
pieczono ciasta, robiono frytki,
surówki, sałatki owocowe i pizzę.
Przy konsumpcji uczono się jak
podawać do stołu i jak się przy
nim zachowywać. Była to akcja
pod nazwą „Wykwintne przyjęcie”.
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Przeliczyli szkołę
Grupa uczniów głowiłą się nad tym „Jak wyrazić naszą szkołę za pomocą liczb?”. Z sukcesem!
Projekt o tym tytule zakończy się w tym roku szkolnym prezentacją wyników.
– Twórcza praca uczestników
projektu, ich zaangażowanie, kreatywność pokazały, że matematyka wcale nie musi być nudna
i trudna, a jej zastosowanie znajdzie swój udział w sytuacjach
praktycznych i w życiu codziennym – podkreśla Katarzyna
Orbik-Balcerzak.
W pierwszym semestrze roku
szkolnego 2015/2016 grupa projektowa w składzie: Arek Gałczyński, Kacper Biniek, Piotrek
Zacholski, Filip Weiner i Michał
Dawidowicz, pod czujnym okiem
Katarzyny Orbik – Balcerzak pracowała nad projektem. Zadaniem
uczniów było oszacowanie, policzenie, zmierzenie, zważenie
i wyrażenie w różnych jednostkach danych liczbowych „ukrytych” w gimnazjum.
Wśród wielu rachunków, obliczeń i zestawień uczniowie klasy

[ciekawe]
Wzrost wszystkich nauczycieli jest
równy wysokości pomnika Jezusa
Chrystusa w Rio de Janeiro. Ile to
jest? Sprawdź w encyklopedii...

drugiej skalkulowali między innymi: wspólną wagę nauczycieli
i pracowników szkoły, sumę lat
całej społeczności szkolnej lub
oszacowali ile ryz papieru zużywa
jedna klasa przez cały cykl kształcenia w gimnazjum.
W odpowiedziach na te pytania
pojawia się informacja, że przez
trzy lata wszystkie klasy zużywają
około 180 ryz papieru, co w przeliczeniu przekłada się na zniszczenie ośmiu drzew. Wszyscy nauczyciele ważą razem tyle, co
krokodyl różańcowy, a ich łączny
wzrost równy jest wysokości pomnika Jezusa Chrystusa w Rio de
Janeiro. W prezentacji odpowiedź
znajdzie pytanie o liczbę litrów
wody potrzebną do pielęgnacji
kwiatków w trzyletnim cyklu. Jest
to liczba równa 27 tysięcy litrów,
czyli dokładnie tyle co zbiornik
z benzyną na stacji paliw. ■

[w obiektywie]

Gwar szkolnych dyskusji

Wiosenne porządki

W starkowskim gimnazjum
prężnie działa Szkolny Klub Dyskusyjny. Spotykają się nie tylko
w murach szkoły. Ostatnie rozważania o literaturze odbyły się
w słupskiej herbaciarni.
Szkolny Klub Dyskusyjny powstał w ramach projektu „Czy
warto dyskutować?”. Opiekunem
młodzieży chcącej wymieniać poglądy jest Anna Kowalczyk.
W czwartek, 11 lutego, po lekcjach wybrali się do herbaciarni
w spichlerzu w Słupsku. Klimat
tego miejsca i tematy poruszane
podczas spotkania wywołały wiele
emocji. Wracając do domu,
uczniowie zastanawiali się już nad
kolejnym dziełem literackim, które
stanie się pretekstem do rozmowy
podczas następnych spotkań.
Spotkania SKD odbywają się

5 marca uczniowie i nauczyciele
Szkoły Podstawowej w Trzebielinie
zorganizowali akcję „Czyste Trzebielino”. W jej ramach młodzież
sprzątała teren wokół szkoły oraz
inne miejsca na terenie Trzebielina.
– Liczymy, że uczniowie będą czuli
się bardziej odpowiedzialni za estetykę swoich miejscowości, a nasze
wsie będą coraz ładniejsze – tłumaczą wiosenną akcję pedagodzy.

III WOJEWÓDZKI KONKURS
TEATRÓW GIMNAZJALNYCH

FARSA
9 KWIETNIA 2016, godz. 11.00
GIMNAZJUM im. ZJEDNOCZONEJ EUROPY
W STARKOWIE
Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie serdecznie zaprasza
na III Wojewódzki Konkurs Teatrów Gimnazjalnych „FARSA” pod hasłem:
„Konflikt pokoleń” który odbędzie się 9 kwietnia 2016 r. w sali widowiskowej
w Trzebielinie o godz. 11.00.
W konkursie zobaczymy amatorskie, szkolne zespoły teatralne szkół gimnazjalnych województwa pomorskiego,
stworzone przez uczniów chcących zaprezentować swoje zdolności aktorskie.

minimum raz w miesiącu. Należący do niego uczniowie chętnie
dyskutują o problemach poruszanych w książkach, które czytają.
Dyskusje są tym ciekawsze, im
bardziej temat dyskusji zbliżony
jest do uczniowskiej rzeczywistości. Aby pokazać, że książka
nie musi kojarzyć się jedynie
z przykrym obowiązkiem szkolnym,
uczniowie zorganizowali spotkanie
Klubu poza murami gimnazjum.
– Decyzją Ministerstwa Edukacji
Narodowej w bieżącym roku
szkolnym podstawowym kierunkiem
realizacji polityki oświatowej państwa
jest rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Nasze gimnazjum już od lat prężnie
działa w tym obszarze – wyjaśnia
opiekunka klubu. ■
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i sportowe
Dzieci dzieciom Kino
atrakcje

21 grudnia uczniowie SP
Suchorze odwiedzili dzieci
przebywające na Oddziale
Dziecięcym w Szpitalu
Miejskim w Miastku i zaprezentowali jasełka i przekazali książki do szpitalnej
czytelni.

P

rzedstawienie przygotowane
było
pod
opieką Anny Weichhold
i Józefy Reclaw, ale młodzi
artyści dostarczyli swoim rówieśnikom wielu wrażeń także śpiewając, grając na dzwonkach, fletach i gitarze. Przygotowaniem tej
muzycznej strony zajęła się Marta
Kozłowska.
– Dziękujemy pani oddziałowej
i pracownikom szpitala za miłe
przyjęcie i poczęstunek – podkreślają nauczyciele podkreślając, że
i oni spotkali się z serdecznymi gestami za przygotowanie występów.
Oprócz artystycznej części
uczniowie przygotowali także
akcję „Podaruj dzieciom książkę”,
dzięki której mogli rozdać książki
chorym dzieciom.
– Dziękujemy rodzicom naszych uczniów za podarowanie
na ten cel książek, a było ich
w tym roku bardzo dużo, bo
około 50 egzemplarzy – podsumowują akcję nauczyciele. ■

[w obiektywie]

Dzień Babci i Dziadka
W piątek, 21 stycznia, w świetlicy wiejskiej w Suchorzu odbyło się spotkanie
z ukochanymi seniorami – babciami i dziadkami.
Uczniowie klas młodszych oraz przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej
w Suchorzu przygotowali artystyczne występy – nie zabrakło wierszy,
piosenek i tańców. Oprócz nich przed publicznością wystąpili także uczniowie
klas IV– VI, którzy wystawili jasełka przygotowane pod opieką Anny Weichhold oraz pięknie zagrali kolędy, które przygotowali pod opieką Marty Kozłowskiej.

11 lutego uczniowie klas I i II
Szkoły Podstawowej w Suchorzu
odwiedzili Multikino w Słupsku.
Oprócz krótkiego filmu o przygodach
Emilki
i
Kacpra
uczniowie zwiedzili „serce” kina.
Zobaczyli, gdzie znajdują się
projektory i w jaki sposób ope-

rator uruchamia filmy. Po wizycie
w kinie uczniowie spędzili czas
miło na sportowo w parku trampolin. Pod okiem instruktorów
ćwiczyli na trampolinach, skakali do basenu pełnego gąbek,
grali w dwa ognie i świetnie się
bawili. ■
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Roztańczone
świetlice
22 stycznia w świetlicy wiejskiej w Miszewie odbyła się druga edycja
„Gminnego Przeglądu Zespołów Tanecznych” w gminie Trzebielino.

W

W kategorii klas I-III wystąpiła
klasa II z zespołem „Gwiazdeczki”. W kategorii klas IV-VI wystąpiła klasa V pod nazwą „Six
Angels” oraz klasa VI pod nazwą
„Gangsta”. Zaś w kategorii gimnazjum wziął udział zespół „Kolorowe.pl” (przygotowani przez Joannę Łysakowską oraz Monikę
Czykier-Sokołowską).
W trakcie przeglądu wystąpiła
para taneczna para Anastazja
i Kacper i zademonstrowali tańce
latynoamerykańkie oraz taniec
standardowy. W przerwie kon-

kursu wszyscy zgromadzeni
mogli zatańczyć Zumbę pod kierunkiem Pani Joanny Łysakowskiej.
Jury wyłoniło zwycięzców.
Wśród świetlic wiejskich zwyciężyła reprezentacja z Miszewia;
wśród klas I-III zespół „Gwiazdeczki”, w klasach IV-VI najlepsi
okazali się członkowie „Gangsty”,
a w gimnazjum I miejsce zajął zespół „Kolorowe.pl”
Nagrody i dyplomy wręczył
wójt Gminy Trzebielino oraz organizatorzy. ■

[krótko]

„Wielki Odkrywca”,

grywać główną rolę w życiu każdego
dziecka.

■ Tradycją w naszej szkole stały się
obchody Dni Babci i Dziadka. 20
stycznia dzieci z przedszkola i zerówki
zaprezentowały się przed swoimi dziadkami śpiewając i tańcząc. Nie zabrakło
prezentów dla gości, które dzieci same
wykonały. Po części artystycznej na
wszystkich czekał słodki poczęstunek.
Uśmiechy i brawa ze strony babć
i dziadków były najpiękniejszym podziękowaniem dla naszych małych artystów.

■ 21 stycznia uczniowie naszej
szkoły uczestniczyli w interaktywnym
przedstawieniu „Wielki Odkrywca”,
które odbyło się w Bytowskim Centrum Kultury. Teatr Form Art z Łodzi
przygotował dla naszych uczniów (od
przedszkola po klasę II) spektakl dotyczący uzależnienia od komputerów.
Opowieść zwracała uwagę dzieci na
kształtowanie swojej osobowości i pokazała, że zdobycze techniki powinny
być tylko dodatkiem w życiu, a nie jego
sensem. To wyobraźnia powinna od-

Mistrz Ekologii
■ 29 stycznia w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Bytowie odbył się konkurs ekologiczny dla uczniów szkół
podstawowych z terenu naszego powiatu. W konkursie udział wzięło
17 szkół. Uczniowie walczyli o tytuł
„Mistrza Ekologii”. Miło jest nam poinformować , że wyróżnienie po raz drugi
w konkursie otrzymała uczennica naszej szkoły Wiktoria Sztobnicka.

Recytatorskie zmagania
10 lutego w Szkole Podstawowej w Trzebielinie odbył się
Szkolny Konkurs Recytatorski
Poezji Władysława Broniewskiego
„Ty, poezjo, pierwsza wznieć iskrę
i na skrzydłach nas nieś”.
Uczniowie zaprezentowali duże
umiejętności recytatorskie. W kategorii klas I-III zwyciężyła Zuzanna Wrycza z klasy III prezentująca wiersz „Jarzębina”. Drugie
miejsce zdobył Paweł Weiner

W Szkole Podstawowej
w Trzebielinie, 10 lutego,
odbył się ,,Dzień języków
obcych”. Jest to konkurs
organizowany już po raz
trzeci.
Poszczególne klasy prezentowały następujące kraje: Belgia,
Hiszpania, Włochy, Francja, Finlandia, Portugalia, Holandia,
Szkocja. Konkurs – jak mówią nauczyciele – ma na celu poznanie
obyczajów i poszerzenia wiedzy
o innych krajach, a także kształtowanie nawyków poznawania innych kultur.
– Zachęca także uczniów do
dodatkowej pracy i uczy pracy
w grupie – podkreślają pedagodzy.
Uczniowie zaprezentowali się

związku z Dniem
Babci i Dziadka zostali
również zaproszeni wszyscy seniorzy naszej społeczności. Pokazy taneczne obserwowali jednak
mieszkańcy gminy oraz zaproszeni
goście m.in. wójt Tomasz Czechowski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchorzu Irena Gałczyńska, dyrektor Biblioteki Gminnej
w Trzebielinie Krystyna Podraża.
W jury konkursu zasiedli: radna
gminy
Trzebielino
Iwona
Szczęsna, Krystyna Podraża
i ekspert od tańca towarzyskiego
Agnieszka Sokołowska.
II Przegląd Zespołów Tanecznych został poprowadzony przez
Annę Weichhold i Ewelinę Kropidłowską.
Zespoły oceniano w kategoriach świetlic wiejskich, klas I-III,
klas IV-VI oraz gimnazjum.
W kategorii świetlic wiejskich
wystąpiły „Iskierki” ze świetlicy wiejskiej w Suchorzu (przygotowane
przez Beatę Gawrońską) oraz
„Piękne dziewczyny” z Miszewa
(przygotowane przez Agnieszkę
Szczęsną i Janinę Strójwąs).

Dzień Babci i Dziadka

Języki obce
nie są nam obce

z klasy III, natomiast trzecie
miejsce przypadło również uczennicy klasy III – Magdalenie Matyszewskiej.
W klasach IV-VI najlepiej zaprezentowały się Martyna Warsińska z klasy VI, która recytowała wiersz „Zegary” oraz
Aleksandra Jakusz z utworem
„W ogródku Zosi”. Drugie
miejsce zdobył Paweł Rubin,
także uczeń klasy VI, natomiast

trzecie miejsce ex aeguo przypadło Wiktorii Sztobnieckiej (kl.
VI) oraz Sewerynowi Sibińskiemu
(kl. V). Wszystkim uczestnikom
gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Najlepsi uczniowie z poszczególnych klas wzięli udział w konkursie wojewódzkim w Słupsku,
który odbył się 3 marca w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr
7 w Słupsku. ■

w strojach charakterystycznych
dla wylosowanych państw. Dzięki
temu wszyscy mogli poznać obyczaje, kulturę, kulinaria, znanych
sportowców aktorów, piosenkarzy,
malarzy z poszczególnych państw.
Interesująco wyglądały również
sale, których wystrój eksponował
charakterystyczne elementy kultury danego państwa. ■

[wyniki konkursu]
■ Kategoria klas O – III
I miejsce równorzędnie klasy:
O, II a, II b, III
II miejsce – klasa I
■ Kategoria klas IV – VI
I miejsce – klasa IV
II miejsce – klasa VI
II miejsce – klasa V

www.trzebielino.pl

ROZMAITOŚCI

marzec 2016 r.

11

Nowy wóz bojowy strażaków
Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebielinie doczekała się nowego pojazdu bojowego. Dzięki staraniom Wójta Gminy Trzebielino,
Rady Gminy Trzebielino oraz całej jednostki OSP w remizie stanął nowy MAN TGM 18.340 4x4 BB.

W

sobotę 20.02.2016 r.
do remizy zawitał
nowy członek strażackiej rodziny – MAN TGM 18.340 4×4
BB. Pojazd zakupiono z dotacji
finansowej Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego
oraz
dzięki wsparciu finansowemu
Urzędu Gminy Trzebielino, Starostwa Powiatowego w Bytowie,
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Oddział Wojewódzki
w Gdańsku, Nadleśnictwa Trzebielino, Bobolice, Dretyń, Warcino
i Miastko, Gospodarstwa Rolnego
w Suchorzu, Sołectwa Trzebielino
i Dolno, a także Lucyny i Jarosława Góral.

27 lutego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze OPS Trzebielino, na którym wybrano
nowe władze.
Zebranie
rozpoczęło
się
o godzinie 17 w sali posiedzeń
Urzędu
Gminy
Trzebielino.
Uczestniczyli w nim m.in. st.
bryg. Lech Chrostowski – komendant powiatowy PSP w Bytowie, dh Jerzy Barzowski
– wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Pomorskiego, dh
Tomasz Czechowski, Irena Andrys – sołtys sołectwa Trzebielino, Janina Marcula-Kamińska–
sołtys sołectwa Dolno oraz strażacy jednostki.
Ustępujący zarząd przedstawił
sprawozdanie z działalności OSP
za 2015 r., sprawozdanie finansowe, sprawozdanie komisji rewizyjnej oraz projekt planów
działalności i planu finansowego
na 2016 r. Zostały również
przedstawione plany szkolenia,
które pozwolą naszym druhom

Dzięki zakupowi nowego wozu
nasza jednostka jest jedną z najlepiej wyposażonych w powiecie
bytowskim. Nowy samochód ma
napęd na cztery koła oraz
zbiornik na 4000 litrów wody.

[656 640 zł]
kosztował nowy
wóz bojowy
trzebielińskiej OSP
Uroczyste poświęcenie nowego
wozu połączone z obchodem
Dnia Strażaka oraz 70-leciem jednostki OSP Trzebielino odbędzie
się w maju. ■

Gratulujemy strażakom i życzymy jak najmniej wyjazdów.

Nowe władze OSP

Jesteśmy
w związku
Gmina Trzebielino stała się
84. członkiem stowarzyszenia Związek Gmin Pomorskich.

Dziękujemy wszystkim, którzy swoim oddaniem pomagali nam w roku 2015 w naszych działaniach, oraz mamy nadzieję na dalszą współpracę.
jeszcze bardziej profesjonalnie
nieść pomoc.
W tym roku dobiegła końca
kadencja zarządu i komisji rewizyjnej. W trakcie zebrania przyjęto nowy statut, który został
ujednolicony do wzorcowego
statutu obowiązującego na terenie całego powiatu bytowskiego, dlatego została wszczęta
procedura wyborcza oraz powołano stosowne komisje. W wyniku głosowania wybrano skład
nowego zarządu. Prezesem OSP
Trzebelino został dh Sylwester
Skonieczka, wiceprezesem-na-

czelnikiem – dh Henryk Kula,
II wiceprezesem – dh Mariusz
Szarek, zastępcą naczelnika
– dh Maciej Żuchowski, sekretarzem – dh Paweł Jabłoński,
skarbnikiem – dh Monika Staroszak, członkiem zarządu – dh
Robert Skwierawski.
W skład komisji rewizyjnej OSP
Trzebielino, która będzie nadzorowała pracę i funkcjonowanie zarządu weszli: dh Roman Derbiszewski (przewodniczący), dh
Dariusz Stawski (wiceprzewodniczący), dh Patryk Omelański
(członek komisji). ■

21 grudnia 2015 r. Rada
Gminy
Trzebielino
podjęła
uchwałę w sprawie przystąpienia
do Związku Gmin Pomorskich,
który zrzesza gminy wiejskie,
miejsko-wiejskie i miejskie w województwie pomorskim.
12 stycznia 2016 r. w Kartuskim
Centrum Kultury odbyło się spotkanie noworoczne przedstawicieli
władz samorządów wchodzących
w skład Związku Gmin Pomorskich.
Podczas spotkania podsumowano
poprzedni rok działalności stowarzyszenia. Prezes Zarządu Związku
Gmin Pomorskich Błażej Konkol
wyraził również podziękowania dla
pięciu nowo zrzeszonych gmin za
chęć współpracy w ramach stowarzyszenia.
Stowarzyszenie powstało z inicjatywy 10 przedstawicieli samorządów gminnych w 1992 roku,
jako efekt zapotrzebowania na
wspólne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego. Nadrzędnymi założeniami realizowanymi
przez Związek Gmin Pomorskich
jest reprezentowanie i obrona
wspólnych interesów zrzeszonych
gmin oraz wspieranie idei samorządu terytorialnego. ■
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W

śród starych dokumentów w przepastnych archiwach Urzędu Gminy
udało się odnaleźć przepięknie prowadzone Księgi Pamiątkowe z początków istnienia naszej gminy. Choć założenia autorów kolejnych
Ksiąg Pamiątkowych były podobne, każda z nich pozostaje na swój
sposób wyjątkowa. Od grafik, przez styl, w końcu i rozkład akcentów
każda wiernie, acz odmiennie oddaje ówczesne położenie i kondycję gminy. Prezentują one losy mieszkańców, silnie splecione z historią Ojczyzny.
Dzięki zastosowaniu układu chronologicznego wyraźnie zaznaczają się czasowe
zmiany priorytetów działań podejmowanych przez pracowników urzędu.
Pragnąc przybliżyć Państwu historię naszej Gminy z tamtych lat w kolejnych wydaniach biuletynu będziemy prezentować zapiski z archiwalnych ksiąg. Spróbujemy
także dotrzeć do ludzi uwidocznionych na kartach tych dokumentów.
Zachęcamy równocześnie mieszkańców do udostępniania nam własnych archiwaliów. Żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają początki tworzenia na tych ziemiach polskiej państwowości. Może warto podzielić się tą wiedzą i zachować ją dla przyszłych
i obecnych pokoleń?

