
26 czerwca uczniowie 
i nauczyciele szkół 

w gminie Trzebielino zakończyli
rok szkolny 2014/2015. Podczas
uroczystych apeli rozdano wy-
różnienia, nagrody, dyplomy 
i przede wszystkim wyczekiwane
przez wszystkich świadectwa
szkolne. 

Uczniom, którzy osiągnęli naj-
lepsze wyniki w nauce Wójt oraz
Rada Gminy Trzebielino przyznali
stypendium.

W Szkole Podstawowej w Trze-
bielinie dyplomy i stypendia
wręczał wójt Tomasz Czechowski,
w Szkole Podstawowej w Su-
chorzu – radna Iwona Szczęsna,
zaś w Gimnazjum w Starkowie 
– przewodniczący rady Andrzej
Grzybowski.

Uczniowie, którzy otrzymali sty-
pendium Wójta oraz Rady Gminy
za najlepsze wyniki w nauce (od
250,00 zł do 300,00 zł) w roku
szkolnym 2014/2015:

Szkoła Podstawowa 
w Trzebielinie:  
Wiktoria Sztobnicka, kl. V, 

Seweryn Sibiński, kl. IV, Róża 

Jazowska, kl. VI, Martyna 
Wiśniewska, kl.VI

Szkoła Podstawowa 
w Suchorzu: 
Kamil Mączak, kl. V
Gimnazjum w Starkowie: 
Julia Wiśniewska, kl. III a, Alek-

sandra Śniegulska, kl. III b, Maja
Krefta, kl. II b

Serdecznie gratulujemy!
Uczniowie wyposażeni w nowy,

olbrzymi bagaż wiedzy zdoby-
wanej w trudzie przez dziesięć
miesięcy, udali się na zasłużony
wypoczynek. Wszystkim życzymy
udanego i bezpiecznego wypo-
czynku! �

W czerwcu radni uchwalili
Kartę Dużej Rodziny. 
Rodziny wychowujące 
w gminie Trzebielino wię-
cej niż dwoje dzieci mogą
skorzystać z licznych ulg,
które nie są zależne od sta-
tusu materialnego. 

– Zdając sobie sprawę, jak
wysokie są koszty utrzymania 
w licznych rodzinach gmina
tworzy możliwość ulżenia im i po-
mocy, aby mogli swoim dzieciom

zapewnić jak najlepsze warunki
rozwoju fizycznego i intelektual-
nego. Oferty gminnych instytucji
na rzecz mieszkańców są w za-
sadzie bezpłatne, nie płaci się za
zajęcia dla dzieci i młodzieży 
w klubie sportowym czy na świe-
tlicach. Na tym polu więc nie ma
potrzeby stosowania ulg. Nato-
miast liczymy, że do naszego
Programu przystąpią firmy i insty-
tucje otwarte na potrzeby spo-
łeczne. Zachęcamy je do przy-
stąpienia do Programu. Każdy

rodzaj ulgi jest ważny – mówi
Grażyna Bodnar, kierownik GOPS.

Oprócz liczby dzieci pozosta-
jących na utrzymaniu rodziców
(maksymalnie do 24. roku życia 
w przypadku uczniów i stu-
dentów) jedynym kryterium jest
zamieszkiwanie na terenie gminy
Trzebielino. Program uprawnia do
ulg udzielanych przez gminę oraz
przez przyszłych partnerów – firm,
instytucji, które zechcą do niego
przystąpić. Gmina zachęca firmy
do współuczestnictwa, wskazując

na płynące korzyści promocyjne.
Gwarantuje, że logo tych firm
będzie zamieszczone w materia-
łach informacyjnych o programie.

Gmina wprowadziła ulgi 
w opłatach za śmieci. Ulga wy-
nosi 5 zł na trzecie i każde ko-
lejne dziecko. Konieczne jest
jednak wypełnienie odpowied-
niego wniosku w GOPS. Ponadto
rodziny wielodzietne mogą sko-
rzystać z ulgi w opłatach za
pobyt w punkcie przedszkolnym 
– za każdą godzinę, powyżej

bezpłatnych 5 godzin, w wyso-
kości 0,50zł (opłata 100 proc. wy-
nosi 1 zł), a także możliwość ko-
rzystania z obiadów w szkole (dla
których organem prowadzącym
jest Gmina Trzebielino) z odpłat-
nością 1 zł miesięcznie za każde
dziecko (koszt jednego gorącego
posiłku wynosi 2,50 zł, a miesię-
cznie ok. 50 zł). Te zniżki również
wymagają złożenia odpowiednich
wniosków w GOPS.

Informacji szczegółowych
udziela GOPS w Trzebielinie. �

Samorząd wspiera wychowanie 

LIPIEC 2015

Koniec nauki – czas 
na zasłużone wakacje 
Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce otrzymali na koniec roku szkolnego od samorządu stypendia za świetne
wyniki. 

Po raz ostatni 
zadźwięczał
dzwonek,
jutro wakacje,
lekcje skończone!
A teraz wszystkich
czeka nagroda:
wakacje, słońce, 
piękna pogoda. [”]

[“]
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17 czerwca odbyła się 
X sesja Rady Gminy 
Trzebielino. Debatowano 
o stawkach za śmieci 
i ocenie ubiegłorocznej
pracy wójta.

Jednym z punktów obrad była
informacja o utrzymaniu czystości
i porządku na terenie Gminy Trze-
bielino za 2014 rok. Rada Gminy
nie zgodziła się na podwyższenie
stawki opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi do 11,03
zł za odpady segregowane 
i 22,06 zł za niesegregowane 
– stawki te wynikają z faktycznych
kosztów funkcjonowania systemu

w naszej gminie. Zaproponowano
stawki 10,00 zł i 20,00 zł, które
ostatecznie przyjęto. 

Radni jednogłośnie udzielili
Wójtowi Gminy Trzebielino abso-
lutorium za wykonanie budżetu
gminy za 2014 rok.

Rada Gminy Trzebielino po-
parła również stanowisko Rady
Miejskiej w Miastku w sprawie
zachowania w dotychczasowym
kształcie zespołów ratownictwa
medycznego w Miastku, czyli po
jednym ZRM typu S i ZRM typu
P.

Podjęte uchwały dostępne są
w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.bip.trzebielino.pl). �

Wójt otrzymał 
absolutorium

Podczas majowej sesji
Rada Gminy podjęła
uchwałę o przystąpieniu
Gminy Trzebielino do 
Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania Partner-
stwo Dorzecze Słupi.

Stowarzyszenie przygoto-
wuje się do pozyskiwania
środków przeznaczonych na
rozwój obszarów wiejskich 
w okresie programowania unij-
nego na lata 2014–2020. Przy-
stąpienie do grupy umożliwi
Gminie Trzebielino udział 
w jej strukturach, a przede
wszystkim da możliwość sko-
rzystania ze środków finanso-

wych wdrażanych w obecnym
okresie finansowania.

Warto przypomnieć, że w po-
przednim okresie programowania

2007–2013 Gmina Trzebielino
tworzyła wraz z Gminą Miastko
„Lokalną Grupę Działania Wrze-
ciono”. W nowym okresie Lokalne
Grupy Działania winny swą struk-
turą obejmować min. 35 tys.
mieszkańców. W związku z tym,
że starania „Lokalnej Grupy Dzia-
łania Wrzeciono” o objęcie swym
obszarem wymaganej liczby
mieszkańców nie przyniosły za-
mierzonych rezultatów, postano-
wiono o wstąpieniu do „Lokalnej
Grupy Działania Partnerstwo Do-
rzecze Słupi”.

Reprezentanci naszej gminy
uczestniczą teraz w tworzeniu Lo-
kalnej Strategii Rozwoju na lata
2014–2020. �

Razem jest łatwiej 

Oprócz stałych punktów
obrad, m.in. informacji 

z pracy wójta w okresie między-
sesyjnym, pracy komisji stałych 
i podjęcia uchwał, zebrani mieli
okazję obejrzeć film „Zdarzyło się
tylko w Polsce” o reformie samo-
rządowej. 

Następnie Andrzej Banach, dy-
rektor Fundacji Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej Oddziału Regio-
nalnego w Gdańsku zastanawiał
się wraz z zebranymi nad tera-
źniejszością i przyszłością funk-
cjonowania samorządu i admini-
stracji.

Wójt Tomasz Czechowski
przedstawił prezentację „25 lat
samorządności w Gminie Trze-
bielino” ukazującą ważne fakty z
życia naszego samorządu, przy-
pomniał też ludzi, którzy uczest-
niczyli w jego funkcjonowaniu.

Na okoliczność 25-lecia samo-
rządu przygotowano wystawę pt.
„Samorząd. Demokracja. Wolność.
JA, TY, MY = SAMORZĄD”, której
patronuje Prezydent RP Bronisław
Komorowski przedstawiająca m.in.
historię samorządu terytorialnego,
sylwetki ojców polskiej samo-
rządności i premierów czasu re-
form, miejsce samorządu w struk-
turze polskiego państwa, zadania
i kompetencje trzech rodzajów
samorządu, wpływ samorządu na
rozwój Polski.

Ponadto na uczestników uro-
czystej sesji czekał tort przygoto-
wany specjalnie na tę okazję.

W tym dniu został wydany
pierwszy numer biuletynu „ECHA
trzebielińskie”, do którego czy-
tania i współredagowania ser-
decznie zapraszamy.

Sobota, 30 maja, minęła pod

znakiem aktywności na świeżym
powietrzu – mieszkańcy naszej
gminy licznie uczestniczyli w Sa-

morządowym Rajdzie Rowerowym
i późniejszej biesiadzie z muzyką
i poczęstunkiem na placu rekre-

acyjnym w Zielinie współorgani-
zowanej przez Bibliotekę Gminną
w Trzebielinie i Sołectwo Zielin. �

25 lat samorządu Trzebielina 
27 maja w sali widowiskowej przy udziale radnych, sołtysów, pracowników samorządowych w latach 1990-2015, a także miesz-
kańców gminy odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Trzebielino.
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17 czerwca Rada Gminy
Trzebielino podjęła uchwałę
o zmianie opłaty za gospo-
darowanie odpadami ko-
munalnymi. Nowe stawki
weszły w życie od 1 lipca
2015 roku. 

Po zmianie opłata wynosi 10 zł
miesięcznie od osoby w przypadku
selektywnej zbiórki odpadów. 

W przypadku osób, które nie

prowadzą selektywnej zbiórki,
opłata wynosi 20 zł miesięcznie
od osoby. Został zmieniony rów-
nież druk deklaracji. Zgodnie 
z ustawą właściciel nieruchomości
w przypadku zmiany stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami 
nie jest obowiązany do złożenia
nowej deklaracji.

– Konieczność zmian wynika
z ustawowego obowiązku za-
chowania zasady bilansowania

się systemu gospodarki odpa-
dami komunalnymi. Z przepisów
wynika, że z pobranych opłat
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi gmina pokrywa
koszty funkcjonowania systemu.
Oznacza to zakaz finansowania
kosztów funkcjonowania systemu
z innych dochodów budżeto-
wych, niż opłata śmieciowa 
– tłumaczy Wójt Gminy Trzebie-
lino, Tomasz Czechowski. �

Zmiana stawki za śmieci 
Po ponad 40 latach pracy 

w Urzędzie Gminy Trzebielino po-
żegnaliśmy urzędniczki przecho-
dzące na emeryturę – Leonardę
Zoppa i Halinę Wentowską.

Wielu mieszkańców naszej
gminy kojarzy Leonardę Zoppa
ze swoimi życiowymi decyzjami 
– klienci Urzędu Stanu Cywilnego
wciąż pytają nie o to, gdzie jest
biuro, tylko pytają o Panią Lodzię,
która kierownikiem USC była od

1 czerwca 1979 roku. 
Z końcem czerwca pracę 

w naszym urzędzie zakończyła
również Halina Wentowska, która
zajmowała się sprawami Ochotni-
czej Straży Pożarnej i księgowo-
ścią budżetową. 

Nie zabrakło ciepłych słów
oraz życzeń. Wójt Tomasz Cze-
chowski na ręce emerytek złożył
kwiaty dziękując za wieloletnią
pracę w samorządzie. �

Dziękujemy za lata pracy! 

[krótko]
Stomatolog w Trzebielinie
� Sukcesem zakończyły się poszuki-
wania przez Gminę Trzebielino lekarza
stomatologa.
W ostatnich tygodniach Zakład Usług
Komunalnych przeprowadził drobne 
remonty

w gabinecie, została już podpisana
umowa dzierżawy pomieszczenia. Cze-
kamy więc na rozpoczęcie działalności
stomatologa, które nastąpi po podpi-
saniu przez niego kontraktu
z NFZ. Liczymy, że stanie się to jak naj-
szybciej.

Odpady zmieszane komunalne,
niesegregowane w miejscowo-
ściach: Ciemnica, Gumieniec,
Kleszczewo, Miszewo, Moczydło, 
Myślimierz, Objezierze, Rada-
czewo, Suchorze, Starkówko, To-
czek, Uliszkowice, Zielin, Zielin

Górny – wywożone będą 29 lipca,
24 sierpnia, 25 września. 

Natomiast w miejscowościach: 
Bąkowo, Bożanka, Broczyna,

Cetyń, Czarnkowo, Dolno,
Glewnik, Grądki Dolne, Grądki
Dolne, Owczary, Poborowo, Po-

pielewo, Starkowo, Szczyciec,
Trzebielino – wywożone będą 9
lipca, 7 sierpnia, 10 września. 

Odpady w pojemnikach lub
workach należy wystawić przed
posesję w dzień wywozu do
godz. 7. �

Harmonogram wywozu odpadów w Gminie Trzebielino 

NIEBIESKIE pojemniki na papier i tekturę
NIE WRZUCAJ – papieru powlekanego folią, kartonów po mleku i napojach, pieluch jednorazowych i podpasek, pampersów
i podkładek, worków po nawozach, i innych materiałach budowlanych, tapet i innych odpadów (w tym niebezpiecznych)

ZIELONE pojemniki na szkło białe i kolorowe
NIE WRZUCAJ – szkła żaroodpornego, ceramiki, doniczek, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, szkła krysz-
tałowego, reflektorów, termometrów, strzykawek, monitorów, szyb zbrojonych, szyb samochodowych, luster i witraży, 
fajansu i porcelany i innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

ŻÓŁTE pojemniki na tworzywa sztuczne, metale, i odpady wielomateriałowe
NIE WRZUCAJ – art. medycznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, nie opróżnionych opakowań po lekach, farbach
i olejach, zużytych baterii, zużytego sprzętu elektronicznego i innych odpadów (w tym niebezpiecznych)

SYSTEM GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI KOMUNALNYMI  

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzebielino obejmuje
wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. Podmioty, na posesji których prowadzona jest dzia-
łalność gospodarcza lub instytucjonalna (posesje niezamieszkałe), w dalszym ciągu obo-
wiązywać będzie indywidualna umowa z firmą odbierającą odpady.

METODA NALICZANIA OPŁAT I WYSOKOŚĆ STAWKI
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami będzie naliczana od: 
� ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość x 10,00 zł
W przypadku, gdy odpady nie będą zbierane w sposób selektywny, stawka ta ulega podwojeniu i wynosi x 20,00 zł.
OPŁATĘ NALEŻY UISZCZAĆ MIESIĘCZNIE DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA Z GÓRY.

FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ WYWOZEM ODPADÓW OD 1 LIPCA 2015 r.
W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono firmę która zajmuje się wywozem odpadów na terenie naszej gminy jest to
firma ELWOZ z Miechucina z siedzibą w Bytowie, ul. Dworcowa 17 A, tel. 59 822-20-71.

DEKLARACJE
Został zmieniony druk deklaracji. Zgodnie z ustawą właściciel nieruchomości w przypadku zmiany stawki opłaty za gospoda-
rowanie odpadami nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji, natomiast należy złożyć korektę w przypadku zmiany ilości
osób zamieszkałych na danej nieruchomości w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
Złożenie deklaracji lub zmiana: Urząd Gminy w Trzebielinie, pok. nr 12.
ZA NIE ZŁOŻENIE DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 48 § 1 Kodeksu
Karnego Skarbowego GROZI KARA GRZYWNY!

SEGREGACJA ODPADÓW
Właściciele nieruchomości samodzielnie wyposażają ją w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych  (zmieszanych)
poprzez zakup takich pojemników. Pojemnik musi odpowiadać obowiązującym normom oraz pojemność nie może być
mniejsza niż 80 l. Segregacja odpadów będzie odbywała się tak jak do tej pory na terenie naszej Gminy czyli pozostaną po-
jemniki ustawione w poszczególnych miejscowościach:
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Budują 
drogi

Pięciu wykonawców zgłosiło się
na ogłoszony 25 maja przetarg
nieograniczony na wykonanie prze-
budowy drogi gminnej na osiedlu
domków w Trzebielinie wraz z ka-
nalizacją deszczową. Dotyczy on
modernizacji odcinka drogi od
ośrodka zdrowia do drogi krajowej. 

Po dokonaniu oceny formalnej
wybrano ofertę Przedsiębiorstwa
Robót Inżynieryjno Drogowych 
Sp. z o.o. z Kobylnicy oferu-
jącego cenę brutto 732.261,05 zł
oraz 5-letni okres gwarancji. In-
westycja będzie finansowana ze
środków własnych budżetu
gminy. Prace mają zostać zako-
ńczone jeszcze tego lata. 

To nie jedyna duża inwestycja
drogowa w tym roku. Jesienią
planowana jest przebudowa
ponad 600-metrowego odcinka
drogi w Dolnie. Ma tam być wy-
konana nawierzchnia z płyt żel-
betowych typu IOMB. Termin za-
kończenia prac uzależniony jest
od daty podpisania umowy na
dofinansowanie z Wojewódzkim
Biurem Geodezji i Terenów Rol-
nych w Gdańsku. �

Cetyń 

Będzie 
jaśniej 
na placu

Powstaje dokumentacja pro-
jektu montażu oświetlenia placu
rekreacyjnego w Cetyniu. 

Inwestycję mocno popierali
radny i sołtys, którzy w imieniu
mieszkańców zaangażowali się 
w zrealizowanie oświetlenia. Gmina
Trzebielino zleciła opracowanie
projektu i obecnie przygotowy-
wane są niezbędne dokumenty 
w celu uzyskania pozwolenia na
budowę. Kolejnym etapem będą 
roboty budowlane, które najpraw-
dopodobniej będzie można roz-
począć za 2-3 miesiące. �

Wydawca:
Urząd Gminy Trzebielino

77-235 Trzebielino 7a
59 85 80 223

e-mail: 
promocja@trzebielino.pl 

Redakcja i skład:
Beso-Media

20 czerwca w Gumieńcu od-
dano do użytku mieszkańców
wiatę rekreacyjną. Połączono to 
z zawodami wędkarskimi dla
dzieci i młodzieży oraz puszcza-
niem wianków na wodzie. 

Wiata powstała w ramach pro-
jektu „Budowa wiaty w miejsco-
wości Gumieniec jako miejsce 
aktywnego spędzania czasu i kul-
tywowanie tradycji poprzez organi-
zację nocy świętojańskiej”. Obiekt
stanął na placu przy świetlicy. 

Otwarcie połączono z zaba-
wami. W zawodach wędkarskich
wygrał Jędrzej Zasada z Mi-
szewa, drugi był Mateusz Bodnar
z Trzebielina, a trzeci Karol Grzy-
bowski z Gumieńca.

Druga część imprezy z okazji
otwarcia wiaty odbyła się w świe-
tlicy wiejskiej, gdzie uczniowie
Szkoły Podstawowej w Suchorzu
przygotowali przedstawienie, a Bi-
blioteka Gminna w Trzebielinie
prezentację „Tradycje i zwyczaje
Nocy Świętojańskiej”. Zabawę za-
kończono tradycyjnym wyrzuce-
niem wianków do wody. �

Zawody na otwarcie nowej wiaty

[w obiektywie aparatu]

Plac zabaw
ogrodzony

W ramach tegorocznego gminnego
funduszu sołectw został wykonany
płot oddzielający plac zabaw 
od drogi powiatowej w Dolnie. 
Wykonane ogrodzenie z pewnością
poprawi bezpieczeństwo osób 
korzystających z tego miejsca.

Nowe 
boisko 
w Objezierzu

W czerwcu zostało przygoto-
wane boisko do piłki nożnej przy
świetlicy w Objezierzu. Będzie
ono doskonałym miejscem do 
treningów mieszkańców, którzy 
w zorganizowanym wiosną Tur-
nieju o Puchar Wójta Gminy Trze-
bielino – Orlik 2015 zdobyli
pierwsze miejsce. �

Przypominamy, że Gmina
Trzebielino udziela dofinan-

sowania w wysokości 50 proc.
udokumentowanych kosztów
przedsięwzięcia, ale nie więcej
niż 4000 złotych. Dotację mogą
otrzymać osoby lub podmioty,
które spełniają łącznie następu-
jące warunki:

� posiadają tytuł prawny do
nieruchomości mieszkaniowej, na
terenie Gminy Trzebielino;

� w przypadku współwłasności
nieruchomości uzyskają zgodę
pozostałych współwłaścicieli;

� oświadczą o wykorzystaniu
przydomowej oczyszczalni
ścieków przez okres min. 5 lat;

� nieruchomość objęta zamie-
rzeniem inwestycyjnym położona
jest na terenach, dla których
Gmina nie posiada projektów bu-
dowlanych kanalizacji sanitarnej
oraz gdzie w projekcie z przyczyn
technicznych i ekonomicznych nie
została przewidziana możliwość
podłączenia do kanalizacji

zgodnie z koncepcją gospodarki
ściekowej gminy Trzebielino przy-
jętą uchwałą Rady Gminy Trze-
bielino. 

Szczegółowych informacji
udziela Referat Polityki Gospo-
darczej, Nieruchomości, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu
Gminy Trzebielino. �

Pierwsza przydomowa
oczyszczalnia 
W maju tego roku została zgłoszona do odbioru pierwsza przydomowa oczyszczalnia, współfinan-
sowana z budżetu gminy. Inwestycja zlokalizowana jest w Bożance. Inwestor w pełni wykorzystał przy-
sługującą mu dotację.

Zakład Usług Komunalnych
wzbogacił się o kosiarkę samo-
jezdną, która usprawni pielęgnację
terenów zielonych w gminie. 

Decyzję o przekazaniu dotacji
na zakup nowego sprzętu dla ZUK
podjęli radni i wójt. Maszyna
będzie niezwykle przydatna ze
względu na kilkuhektarowe po-
wierzchnie, jakie są w gminie do
wykaszania. Do tej pory przy ko-
szeniu boisk lub większych te-
renów korzystano z usług innych
firm. W przypadku, gdy koszenie
realizowali  pracownicy trwało to

długo, wyglądało mniej estetycznie
i zużywano przy tym większe ilości
paliwa. Wydawać by się mogło, że
to tylko zwykła kosiarka, ale w se-
zonie wiosenno-letnim, kiedy na-
tężenie prac związanych z kosze-
niem jest bardzo duże ma to dla
pracowników ogromne znaczenie.
Czas zaoszczędzony przy tych
pracach można wykorzystać na
inne zadania, m.in. utrzymanie 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
W ramach środków własnych za-
kupiono również dmuchawę do
liści i trawy. �

Dbamy o tereny zielone
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[krótko]
Strażackie zawody
� Druhowie OSP Trzebielino wzięli
udział w zawodach sportowo-pożarni-
czych w Kołczygłowach. Choć zostali
zaproszeni jako goście z sąsiedniej
gminy, to ukończyli ćwiczenie bojowe 
z czasem 30,0 sek. Był to drugi czas w za-
wodach (I miejsce w gminie Kołczygłowy

zajęła drużyna OSP Łubno – 28,0 sek.).
Zawody w Kołczygłowach były jedno-
cześnie sprawdzianem kondycji przed
IX Powiatowymi Zawodami Sportowo-
-Pożarniczymi drużyn OSP, które od-
były się na w Studzienicach 27 czerwca,
gdzie, niestety, szczęście nie dopisało
naszym junakom.

Straż Gminna przypomina, że
18 maja 2015 r. weszły w życie
nowe, zaostrzone przepisy 
o ruchu drogowym. Jeśli przekro-
czymy prędkość o 50 km/h w te-
renie zabudowanym i zatrzyma
nas policja – stracimy prawo
jazdy. Jeśli zdjęcie zrobi nam 
w takiej sytuacji straż gminna 
lub miejska i zidentyfikuje osobę,
która prowadziła pojazd przekra-
czający dozwoloną prędkość 
w terenie zabudowanym powyżej
50 km/h, przekazuje taką infor-
mację do starosty, a ten decyzją
administracyjną zatrzymuje prawo
jazdy na okres trzech miesięcy.

Jeżeli osoba ta będzie w dal-
szym ciągu będzie prowadziła
pojazd bez prawa jazdy, 
3-miesięczny okres będzie
przedłużony do 6 miesięcy. 
W przypadku ponownego prowa-
dzenia pojazdu w przedłużonym
okresie, starosta wyda decyzję 
o cofnięciu uprawnień do kiero-
wania pojazdem. Po cofnięciu
uprawnień kierowca będzie mu-
siał ponownie zdać egzamin.

Mimo ostrzeżeń na terenie na-
szej gminy zdarzają się przy-
padki dużych przekroczeń, nawet
o ponad 70 kilometrów na go-
dzinę. �

Drogowi rekordziści

Nadleśnictwo Trzebielino dys-
ponuje Leśnym Pensjonatem
„Wiatrołom” położonym w zabyt-
kowym parku, na skraju leśnej
polany. Atrakcyjne miejsce wypo-
czynku, spotkań integracyjnych 
i szkoleniowych. Park w ramach
funduszy unijnych przeszedł grun-
towną rewitalizację. Gościom pen-
sjonatu proponuje się noclegi 
w wygodnych pokojach, wieczory
w sali kominkowej urządzonej 
w stylu myśliwskim lub przy
ognisku.

Budynek ma 19 miejsc nocle-
gowych o wysokim standardzie 
w 8 pokojach dwuosobowych 
i jednym 3 osobowym. Wszystkie
pokoje mają własne łazienki. Do
dyspozycji gości jest oddzielna
jadalnia i duży salon z kominkiem
urządzony w stylu myśliwskim,
wiata, miejsce na ognisko i par-
king. Dostępny aneks kuchenny
umożliwia też przygotowanie po-
siłków we własnym zakresie. Ist-
nieje też możliwości korzystania 
z całodziennego wyżywienia.

Pokoje można wynajmować
pojedynczo, jak również można
wynająć cały obiekt np. na orga-
nizację imprezy rodzinnej.

W tym miejscu, w rodowej po-
siadłości Puttkamerów urodziła
się Johanna – przyszła żona
Kanclerza Rzeszy Otto von Bi-
smarcka. Po XIX – wiecznym
dworze Puttkamerów pozostały
dziś tylko ślady fundamentów.
Kwatera zajmuje dawny domek
myśliwski otoczony zabytkowym

parkiem i odrestaurowanymi bu-
dynkami gospodarczymi daw-
nego folwarku.

Więcej szczegółów można zna-
leźć na stronie internetowej Nad-
leśnictwa Trzebielino:

http://www.trzebielino.szcze-
cinek.lasy.gov.pl/ w zakładce
obiekty turystyczne lub pod 
nr tel.: 784 040 986, 506 075
025. �

TEKST I ZDJĘCIA: 
NADLEŚNICTWO TRZEBIELINO

Wypoczynek w leśnych
ostępach

1. Nie wolno wchodzić do
wody po spożyciu alkoholu lub
środków odurzających.

2. Nie wolno wchodzić do
wody zaraz po opalaniu się na
słońcu – może to grozić szokiem
termicznym lub utratą przytom-
ności.

3. Po wejściu do wody naj-
pierw należy schłodzić oko-
licę serca, karku oraz twarz.

4. Do wody wchodzimy
tylko w miejscach oznako-
wanych, gdy nad kąpiącymi
się czuwa ratownik.

5. Nie skaczmy do wody
na „główkę”, tym bardziej jeśli
nie znamy głębokości wody.
Taki skok może doprowadzić do
urazów kręgosłupa i kalectwa.

6. Gdy przy kąpielisku strze-

żonym widzimy czerwoną flagę
lub nie jest wywieszona żadna
flaga – kąpiel jest zabroniona.

7. Rodzice powinni zawsze
czuwać nad kąpiącym się dziec-
kiem.

8. Nie należy przepływać czy
wypływać na otwarty akwen bez
asekuracji.

9. Nie zaleca się kąpać zaraz
po jedzeniu – powinno się od-
czekać przynajmniej pół go-
dziny.

10. Do wody najlepiej
wchodzić w grupie, albo
przynajmniej z drugą osobą.

11. Korzystając ze
sprzętu wodnego upewnijmy
się, że jest on sprawny, 

a przebywające na nim dzieci
i osoby, które nie umieją pływać

są we właściwy sposób zabez-
pieczone – mają na sobie spe-
cjalne kamizelki. �

Zachowaj 
bezpieczeństwo
nad wodą
W związku z trwającymi wakacjami Straż Gminna w Trzebielinie przypomina
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą:

W związku z realizacją pro-
gramu o przeciwdziałaniu bez-
domności zwierząt w maju aż
trzem psom udało się znaleźć
nowy dom. Zwierzęta zostały od-
nalezione w Uliszkowicach, Obje-

zierzu i Trzebielinie. Nowych wła-
ścicieli nie trzeba było długo
szukać – pomogły informacje na
tablicach ogłoszeń, na stronie in-
ternetowej oraz rozmowy straż-
ników gminnych. �

Zamiast schroniska – nowy dom
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Wizyta w Gdańsku zaowo-
cowała nie tylko nauko-
wymi atrakcjami, ale także
krajoznawczymi wraże-
niami.

Usytuowane w samym sercu
Gdańska Centrum Hewelianum
to nowoczesne centrum nauki
mieszczące się w zabytkowych
obiektach architektury militarnej.
Centrum Hewelianum zajmuje
się popularyzacją nauki organi-
zując interaktywne i multime-
dialne wystawy w nowoczesny
sposób pokazujące inne oblicza
nauki! Mogliśmy wszystkiego
dotknąć, doświadczyć, zbu-

dować, zburzyć, a przede
wszystkim ćwiczyliśmy naszą
cierpliwość.

Oprócz wizyty w Hewelianum
czekały nas inne atrakcje:
spacer po Długim Targu 
w Gdańsku, Skwer Kościuszki
w Gdyni. Oglądaliśmy również
kolekcję ponad pięciu tysięcy
kaktusów i innych sukulentów 
w Rumii. 

W autobusie królowało karaoke
i tym sposobem rozgoniliśmy
chmury, które zapowiadały
deszcz. Pogodę mieliśmy na-
prawdę ładną, humory nam rów-
nież dopisywały. Bawiliśmy się
świetnie – opisują gimnazjaliści. �

Gimnazjaliści w Centrum Hewelianum

1czerwca w tym samym
czasie z trzech szkół na te-

renie gminy Trzebielino wyruszyło
ponad 400 dzieci i młodzieży 
z hasłami propagującymi trze-
źwość za kierownicą. Przed 
wyjściem dzieci i młodzież wy-
słuchały pogadanek na temat
problemu pijanych kierowców 
i związanych z tym wypadków na
drogach. Podczas happeningu
przechodnie i kierowcy otrzymy-
wali profilaktyczne ulotki przygo-
towane przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, mające prze-
strzegać przed skutkami jazdy
pod wpływem alkoholu. Przy
okazji młodzież wręczała także
ulotki informujące o szkodliwości
picia alkoholu. Taka forma miała
zwrócić uwagę społeczeństwa na
temat nietrzeźwości. Celem wy-
darzenia było promowanie postaw

społecznych ważnych dla profi-
laktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień. 

Dzieci i młodzież z Gimnazjum
w Starkowie i SP w Suchorzu zo-
stały przewiezione na dalszy ciąg
uroczystości na boisko Klubu
Sportowego „DIAMENT” w Trze-
bielinie. 

Uroczystość otworzyli Wójt
Gminy Trzebielino Tomasz Cze-
chowski wraz z kierownikiem
GOPS Grażyną Bodnar. Pracow-
nicy Biblioteki Gminnej przygoto-
wali wiele gier i zabaw – utwo-
rzono punkt, w którym dzieci
mogły również pomalować sobie
buzię, zapleść kolorowe warko-
czyki czy poczęstować się słody-
czami i zrobić sobie zdjęcie z Ku-
busiem Puchatkiem. Kolejną
atrakcją było przybycie służb mun-
durowych: straży pożarnej, straży

gminnej, policji i nadleśnictwa, ra-
townictwa medycznego, którzy
dbali o porządek i bezpieczeństwo
na imprezie, a przy okazji pokazali
dzieciom sprzęt, jakim się posłu-
gują w swojej pracy.

Niestety, zła pogoda popsuła
szyki organizatorom i końcowa
część imprezy została przenie-
siona do sali widowiskowej 
w Trzebielinie. Tam dzieci mogły
zjeść ciepły posiłek, a następnie
obejrzeć przedstawienie „Czer-
wony Kapturek szuka księcia”
przygotowane przez pracowników
Urzędu Gminy Trzebielino, jedno-
stek organizacyjnych Gminy Trze-
bielino i kadry szkół. W jedną z ról
wcielił się Wójt Gminy Trzebielino. 

Na sali panowała wspaniała at-
mosfera, wszyscy się śmiali i byli
zachwyceni grą aktorską. Aktorom
najlepszy prezent sprawiły

Uśmiechnięty Dzień Dziecka
Przemarsz pochodu pod hasłem „Stop nietrzeźwym kierowcom”, a także gry i zabawy na świeżym powietrzu towarzyszyły gminnym obchodom Dnia Dziecka.
Uczestniczyło w nim około 400 uczniów gminnych szkół.
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Grupy teatralne ze szkół
gminy Trzebielino zapre-
zentowały przedstawienia,
których ideą nadrzędną
była walka z uzależnie-
niami. 

23 czerwca w sali widowi-
skowej w Trzebielinie odbył się XII
Przegląd Szkolnych Teatrów Pro-
filaktycznych, którego organiza-
torem była Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Trzebielinie wraz 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej.

Szkoła Podstawowa w Su-
chorzu, która była reprezento-
wana przez kółko teatralne i klasę
V zademonstrowała przedsta-
wienia „Jestem przeciw prze-
mocy” oraz „Decyzja należy do
Ciebie”

Szkoła Podstawowa w Trzebie-
linie reprezentowana przez klasę
„0”, klasę II oraz klasę V odegrała
przedstawienia „Bądźmy uważni 
– bądźmy ostrożni”, „Bajki, ba-
jeczki” i „Misja specjalna”. 

Gimnazjum w Starkowie, które
wystawiło dwie grupy teatralne:

klasę IIb i klasę IIa zaprezento-
wało się w spektaklach „W sieci”
oraz „Droga donikąd”.

Młodzi artyści w swoich przed-
stawieniach odzwierciedlali za-
grożenia współczesnego świata,
które dotykają młodzież: pro-
blemy egzystencjalne, przemoc,
narkotyki, alkohol, nikotyna. Po-
ziom przedstawień był  bardzo
wysoki, a przygotowane spek-
takle były pouczające i w cie-
kawy sposób ostrzegały przed
niebezpieczeństwami czekającymi
na młodych ludzi w dzisiejszym
świecie.

Powołane spośród przebyłych
gości jury w składzie: Krystyna
Podraża, Irena Andrys oraz Kata-
rzyna Staroszak przyznało
wszystkim grupom teatralnym dy-
plomy za udział oraz czeki. 

Jury wyróżniło również cztery
najlepsze grupy teatralne: klasę V
Szkoły Podstawowej w Suchorzu,
klasę „0” i klasę III Szkoły Pod-
stawowej w Trzebielinie oraz
klasę IIa Gimnazjum w Starkowie,
które otrzymały dodatkowo dy-
plomy i czeki o wartości 100 zło-
tych. �

Uzależnienie 
na scenie 

XII Przegląd Szkolnych Teatrów Profilaktycznych był dobrą zabawą, wy-
mianą doświadczeń, a przygotowane spektakle skłoniły uczestników do re-

fleksji nad zagrożeniami współczesnego świata.

[w obiektywie aparatu]

Dzień Dziecka
w Broczynie
8 czerwca na placu zabaw w Bro-
czynie zorganizowany został festyn
integracyjny dla mieszkańców 
sołectwa Bożanka. Impreza cieszyła
się dużym zainteresowaniem, zjawiła
się na niej zdecydowana większość
dzieci zamieszkujących sołectwo. 
Sołtys i Rada Sołecka przygotowali
wiele konkurencji, w których naj-
młodsi mogli wygrać przygotowane
upominki. Dla zgromadzonych przy-
gotowane były słodycze, napoje oraz
ciepłe kiełbaski z grilla.

Uśmiechnięty Dzień Dziecka
Przemarsz pochodu pod hasłem „Stop nietrzeźwym kierowcom”, a także gry i zabawy na świeżym powietrzu towarzyszyły gminnym obchodom Dnia Dziecka.
Uczestniczyło w nim około 400 uczniów gminnych szkół.

gromkie brawa i uśmiech na twa-
rzach dzieci.

Dzień Dziecka zakończono
słodkim akcentem – wszyscy
otrzymali lody. 

O zaplecze techniczne zadbał
Zakład Usług Komunalnych 
w Trzebielinie. �

Impreza nie udałaby się bez
wsparcia sponsorów: Pan Piotr
Krupka „OPTIM”, Nadleśnictwo
Trzebielino, Pan Józef Grzenkowicz
i Pan Ryszard Brzeski Stacja Paliw
„Oktan” w Trzebielinie, Pan Jaro-
sław Góral Stacja Paliw „Orlen” w
Suchorzu, Sklep Spożywczo-Prze-
mysłowy Tomasza Zabrockiego 
w Trzebielinie, którym chcieli-
byśmy serdecznie podziękować.

[podziękowania]
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W związku ze zmianami zasad
wypłacania stypendiów szkolnych
przybliżamy najważniejsze aktu-
alne wymagania.

Wniosek o przyznanie stypen-
dium szkolnego składa się jeden
raz w roku – od 17 sierpnia do
15 września w GOPS pok. nr 11.
Składamy jeden wniosek na
wszystkie dzieci w rodzinie.

Wnioski do pobrania w GOPS
pok. nr 11 od sierpnia. Za-
świadczenie o uczęszczaniu do
szkoły składają uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych i pełnoletni
uczniowie uczący się w gimna-
zjum

Stypendium szkolne nie przy-
sługuje uczniom klas zerowych

oraz uczniom nie zamieszkującym
na terenie Gminy Trzebielino.

Miesięczna wysokość dochodu
na osobę w rodzinie ucznia
uprawniająca do ubiegania się 
o stypendium sykolne nie może
być większa niż 456,00 zł. 

Jeżeli rodzina uzyskuje dochody
z kilku źródeł może je wykazać
łącznie w jednym oświadczeniu (w
jednym dokumencie nie wyszcze-
gólniając poszczególnych źródeł).

Wnioskodawca jest zobowią-
zany rozliczyć się z otrzymanego
stypendium szkolnego przedkła-
dając faktury VAT, bądź też ra-
chunki imienne na ojca lub matkę
dziecka z zaznaczeniem imienia
dziecka. �

Stypendia szkolne 
– nowe przepisy 22 czerwca uczniowie

klasy 2a uczestniczyli w
żywej lekcji biologii „Fauna
i flora wokół nas”. 

Gimnazjaliści, pod opieką wy-
chowawcy Małgorzaty Zacholskiej 
i nauczycielki biologii Moniki Czy-
kier-Sokołowskiej, pokonali 15-kilo-
metrową trasę podziwiając piękne
krajobrazy trzebielińskich lasów.
Przy okazji, pod okiem gimnazjal-
nego biologa, uczniowie powtórzyli
i utrwalili podstawowe wiadomości
z biologii. Celem wędrówki było
ognisko zorganizowane przy
współpracy z Nadleśnictwem Trze-
bielino. W leśnej wiacie eduka-
cyjnej czekał na wędrowców le-
śniczy Tomasz Zacholski, który
opowiedział o swojej pracy. �

Żywa lekcja biologii 

– Jak długo jest Pani nauczy-
cielem?
– Nauczycielem jestem od 1992

roku, natomiast funkcję dyrek-
tora pełnię już 11 rok.
– Co skłoniło Panią do objęcia tej

funkcji?
– Nie planowałam tego. Od po-

wstania gimnazjum dyrektorem
był Bogusław Szkwarek, który
był odpowiednią osobą na 
tym stanowisku. Prowadziliśmy
wspólnie wiele przedsięwzięć,
które wpływały na rozwój tej
szkoły. Tak się złożyło, że do-
stał propozycję objęcia stano-
wiska bliżej swojego miejsca
zamieszkania i skorzystał 
z niej. A ja, ze względu na
znajomość realizowanych pro-
jektów, dostałam propozycję
udziału w konkursie.
– Prowadzi Pani obecnie zajęcia 

w szkole? 
– Prowadzę zajęcia rewalidacyjne

z dziećmi niepełnosprawnymi,
obecnie jest to 5 osób, prowa-
dzę również lekcje religii, a do
niedawna uczyłam historii.
– Czy praca dyrektora jest bardzo

absorbująca? 
– Dzisiejszy rozwój techniki

sprawia, że część obowiązków
można przenieść do domu, 
nie jest się wtedy fizycznie 
w miejscu pracy, ale w dal-
szym ciągu poświęca się swój
czas. Do tego dochodzą spo-
tkania i imprezy, w których re-
prezentuję szkołę oraz ciągłe
podnoszenie kwalifikacji. Wybie-

rając funkcję dyrektora trzeba
być gotowym na poświęcenie
większości swojego czasu.
– Jakie cechy powinien posiadać

dobry dyrektor?
– Przede wszystkim cierpliwość 

– ze względu na to, że na co
dzień spotykam się z osobami
mającymi różne nastawienie do
życia i zarazem różne problemy.
Dyrektor powinien również bu-
dzić respekt tak, aby uczniowie
mieli do niego szacunek, a za-
razem się go nie bali.
– Zakończył się rok szkolny, co

uważa Pani za największy sukces
szkoły w tym okresie?
– Nasi uczniowie mieli dużo suk-

cesów w siatkówce i koszy-
kówce, nasza uczennica zajęła
I miejsce w konkursie biolo-
gicznym na szczeblu powia-
towym. Na egzaminie gimna-
zjalnym dwoje uczniów zdobyło
komplet punktów na teście 
z języka angielskiego.
– Jakie plany mają uczniowie 

kończący właśnie naukę w naszym
gimnazjum? Co Pani im radzi, czego
życzy?
– Wszyscy planują dalszą naukę

w szkołach ponadgimnazjal-
nych, zdecydowana większość
wybrała szkoły w Słupsku – ze
względu na połączenia komu-
nikacyjne. Nasi absolwenci wy-
brali różne kierunki kształcenia.
Z upływem czasu widać, że
coraz chętniej wybierane są
szkoły zawodowe, a to z pew-
nością dlatego, że dają kon-

kretny zawód i praktyczne przy-
gotowanie do przyszłej pracy.
– Czy planuje Pani wprowadzić ja-

kieś zmiany po wakacjach?
– Żadnych rewolucyjnych zmian

nie planujemy. Jedyną nowo-
ścią będą darmowe podręcz-
niki i zeszyty ćwiczeń dla
uczniów klas I. Będzie to 
z pewnością ulga dla wielu
domowych budżetów. W pierw-
szym roku działania nowego
systemu z pewnością wszyscy
będą zadowoleni, mamy nato-
miast pewne obawy przed tym
jak będzie wyglądało przeka-
zywanie książek dla kolejnych
roczników, każdy z kompletów
ma planowo wystarczyć dla 
3 roczników uczniów. 

– Czy szkoła jest miejscem bez-
piecznym?
– Czasem zdarzają się drobne

kontuzje, ale są one związane
głównie z zajęciami wycho-
wania fizycznego, generalnie
nie dochodzi u nas do sytuacji
niebezpiecznych. Z pewnością
wpływają na to działania przez
nas wprowadzone. Preferujemy
„monitoring naturalny” – sta-
ramy się, aby w czasie przerw
nie było miejsc bez nadzoru
nauczyciela lub pracownika
obsługi. Nie ma u nas bójek,
czy palenia papierosów,
uczniowie są pod opieką do
zamknięcia drzwi w autobusie.
Dodatkowo, w czasie nieobec-
ności ucznia na zajęciach,

kontaktujemy się z rodzicami 
w celu wyjaśnienia przyczyn
nieobecności. Podobnie jest 
w sytuacji, gdy uczeń do-
starcza nam zwolnienie z zajęć
wychowania fizycznego.
– Jakie działania podjęte przez

Gminę w ostatnim okresie wpłynęły na
poprawę jakości pracy szkoły?
– Dzięki dużemu zaangażowaniu

urzędu gminy w ostatnim czasie
zostały wymienione okna, dach,
wykonano docieplenie i wymie-
niono piec, dzięki temu warunki
pracy i nauki znacznie się po-
prawiły, szkoła stała się bar-
dziej estetyczna, a ogrzewanie
tańsze. Marzy się nam jeszcze
pełnowymiarowe boisko do piłki
nożnej wraz z zapleczem do
lekkiej atletyki, mamy chętnych
do uprawiania różnych dyscy-
plin, ale nie mamy gdzie 
trenować. Myślimy również 
o siłowni zewnętrznej, która 
byłaby także dostępna dla oko-
licznych mieszkańców. 
– Co chciałby Pani zrobić w naszej

szkole mając nieograniczone możli-
wości finansowe?
– Musimy unowocześnić system

informatyczny, potrzebujemy
sali do języków obcych z pro-
fesjonalnym sprzętem, stwo-
rzyłabym pracownię chemiczną
z odciągiem, aby nauczyciele
mogli przeprowadzać praw-
dziwe doświadczenia, obecnie
uczniowie oglądają filmy in-
struktażowe.
– Dziękuję za rozmowę.

Jestem dumna z uczniów
Rozmowa z BEATĄ KIEDROWSKĄ, dyrektorem Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie.
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W V edycji konkursu „Spo-
łecznie aktywni”, organizo-
wanego przez Lokalną
Grupę Działania Wrze-
ciono, doceniono prace
dwóch grup z naszej
gminy.

Na konkursu wpłynęło 9 wnio-
sków, w tym 4 z naszej gminy.
Organizatorzy przeznaczyli 5300
zł na nagrody dla pięciu najlep-
szych grup. Pierwsze miejsce 
i 1300 złotych zdobyła Rada 
Sołecka w Miszewie za projekt
„Baw się tańcem”, w ramach

którego został zorganizowany
Gminny Przegląd Zespołów 
Tanecznych i wyjazd dzieci do
Teatru Nowego w Słupsku na
spektakl muzyczny. Zostały też
przeprowadzone zajęcia ta-
neczne przygotowujące uczest-
ników do przeglądu oraz zajęcia
z zumby.

Do naszej gminy trafiło również
jedno z wyróżnień. Zdobyli je „Lo-
kalni” z Suchorza za projekt „Tu
urodzeni – tu zakorzenieni”, który
miał na celu podtrzymywanie po-
czucia tożsamości i identyfikacji 
z miejscem zamieszkania oraz

kształtowanie umiejętności do-
strzegania piękna miejscowości
Suchorze, jej zabytków, architek-
tury, walorów krajobrazowych po-
przez działania artystyczno-pla-
styczne. 

Celem ogłoszonego konkursu
było pobudzenie aktywności lo-
kalnej poprzez wspieranie reali-
zacji pomysłów inicjujących
współpracę mieszkańców na
rzecz dobra wspólnego. Był on
prowadzony z myślą o grupach
nieformalnych, które podejmują
wysiłek, aby w ich społeczno-
ściach żyło się lepiej. �

Nasza aktywność doceniona [krótko]
Natura uzdrawia człowieka 
� W czwartek, 25 czerwca, odbyło się
trzecie spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki, na którym rozmawiano 
o książkach Stefanii Korżawskiej, która
zajmuje się właściwościami leczni-
czymi ziół oraz zdrowym odżywianiem. 
Uczestnicy dyskusji zastanawiali się,
czy działania człowieka niszczące przy-
rodę – stosowanie chemii i zanieczysz-
czanie środowiska, mogą obrócić się
przeciwko niemu. Przyznali rację au-
torce, że nasz świat zmierza w stronę
chemii, która wkrada się na nasze pola,
łąki i do domów. Stąd też choroby,
alergie i słabe zdrowie. Kanwą do dys-
kusji był fragment filmu „Zdarzenie”, 
w którym przyroda buntuje się prze-

ciwko człowiekowi, rośliny i drzewa ata-
kują ludzi przez wypuszczanie halucy-
nogennych toksyn w powietrze, w wy-
niku czego ludzie odbierają sobie życie.
Członkowie DKK uznali, że przyroda wy-
maga od człowieka pokory, a zdrowie
każdego z nas leży w naszych rękach.
Rozmawiano o właściwościach kaszy
jaglanej, o tym jak ważne jest jedzenie
ciepłych zup i nieprzetworzonych 
posiłków. 
Członkowie Dyskusyjnego Klubu 
Książki zapraszają do urokliwego świata
ziół Stefanii Korżawskiej – w książkach
pisarki znaleźć można przepisy na na-
pary, preparaty ziołowe i dania, które
pomogą wrócić wszystkim na drogę
zdrowia. 

15 czerwca z sześciu
punktów: sprzed 

Biblioteki Gminnej w Trzebielinie,
sprzed Filii bibliotecznej w Su-
chorzu i czterech świetlic wiej-
skich (Zielina, Cetynia, Objezierza,
Miszewa) wystartowali bibliote-
karze, czytelnicy, miłośnicy ksią-
żek i rowerów. Na rowery
wsiadło 60 osób – starszych 
i młodszych. 

Biblioteka Gminna w Trzebie-
linie i Filia biblioteczna w Su-
chorzu włączyły się do tej ogól-
nopolskiej akcji już po raz
czwarty. Jej celem jest promo-
wanie bibliotek i czytelnictwa, in-
tegracja środowiska bibliotekar-
skiego, walka ze stereotypowym
postrzeganiem bibliotekarza, kre-
owanie pozytywnego wizerunku
zawodu oraz propagowanie ro-
weru jako środka lokomocji. 

Uczestnicy założyli pomarań-
czowe elementy stroju charakte-
ryzujące akcję oraz otrzymali cho-
rągiewki i plakietki z logo akcji.
Metą rajdu była świetlica wiejska

w Poborowie, gdzie wszystkich
uczestników powitała dyrektor 
biblioteki Krystyna Podraża. 

W programie rajdu bibliote-
karka Iwona Szczęsna zaplano-
wała zabawy i konkursy zwią-
zane z książką m.in. czytanie
fragmentów książek w celu od-
gadnięcia autora i tytułu oraz
konkurencje sportowe i zręczno-
ściowe. Uczestnicy rajdu wzięli
udział we wspólnym tworzeniu
okrzyków, których tematem była
książka, biblioteka lub rower. Wy-
nikiem tzw. burzy mózgów były
następujące „odjazdowe okrzyki”:

„Biblioteka, rower, książka i za-
bawa jest niewąska!”, „Książka 
i dwa koła i zabawa jest we-
soła!”, „Odjazdowa biblioteka na
każdego czytelnika czeka!”, „Bi-
bliotekarz na rowerze zawsze 
z sobą książkę bierze!”, „Czytel-
niku na rowerze – reszta 
z Ciebie przykład bierze!”.

W rajdzie uczestniczyły rów-
nież dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Trzebielinie, dla
których przygotowane zostały
zabawy z chustą animacyjną.
Oprócz tego dla wszystkich
przygotowane zostały kiełbaski 
i napoje. �

Odjazdowy bibliotekarz
60 osób uczestniczyło w rajdzie zorganizowanym w ramach akcji „Odjazdowy bibliotekarz”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom, w tym sołtysom, 
pracownikom świetlic wiejskich,
szkolnej bibliotece przy Szkole
Podstawowej w Trzebielinie 
oraz Tomaszowi Czechowskiemu 
– wójtowi Gminy Trzebielino za
włączenie się do akcji.

[podziękowania]
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W sezonie 2014/2015 juniorzy
E1 Diament Trzebielino grali
mecze turniejowe z drużynami
Start Miastko, U–2 Bytów, Czarna
Dąbrówka. W rundzie wiosennej
drużyna zagrała 12 meczy: 2
zwycięstwa, 3 remisy, 7 porażek
oraz zdobyła 12 bramek.

Na pozycji bramkarza gra Mar-
celi Pertek, obrońcy: Damian
Bąkowski, Aleksandra Grabowska,
Róża Jazowska, Konrad Kwasi-
groch, Seweryn Sibiński, pomoc-

nicy: Anna Beger, Oskar Rut-
kowski, Krystian Wirkus, Kacper
Szmarkieta, oraz napastnik Filip
Lipka.

Jako jedyna drużyna w grupie
w swoim podstawowym składzie
miała 3 dziewcząt, które grały
bardzo dobrze. Trenerem drużyny
jest Andrzej Labuda.

Zapraszamy wszystkich chęt-
nych – rocznik 2003 oraz młod-
szych do zapisywania się do dru-
żyny (zapisy u trenera). �

W Diamencie grają też
dziewczyny 

Gladiatorzy spotykają się
cyklicznie w sali gimna-

stycznej, aby ciężko trenować i
następnie startować w różnych
konkurencjach. W ostatnich la-
tach ukierunkowaliśmy się na
piłkę koszykową i skok wzwyż
tworząc swoistą kuźnię talentów.

„Gladiatorzy” – w roku
2014/2015 zdobyli :

– I m-ce w finale powiatowym
koszykówki chłopców spośród
wszystkich gimnazjów powiatu by-
towskiego,

– III m-ce w półfinałach wo-
jewódzkich w koszykówce
chłopców,

– IV m-ce w rozgrywkach ma-
kroregionalnych (najlepsze dru-
żyny woj. pomorskiego i warmi-
ńsko-mazurskiego) w ramach
ogólnopolskiego konkursu Ba-
sketmanii – kategoria chłopców,

– II m-ce w powiecie bytow-

skim w koszykówce dziewcząt,
– I m-ce w Turnieju o Puchar

Wójta w Kobylnicy w koszykówce
dziewcząt

– I m-ce w Turnieju o Puchar
Dyrektora w Dębnicy Kaszubskiej
w koszykówce dziewcząt,

– II m-ce w Turnieju upamięt-
niającym 100 rocznicę ur. Broni-
sława Kostkowskiego na hali
Gryfii w Słupsku w koszykówce
dziewcząt,

– IV m-ce w rozgrywkach ma-
kroregionalnych (najlepsze dru-
żyny woj. Pomorskiego i Warmiń-
sko-Mazurskiego w ramach ogól-
nopolskiego konkursu Basketmanii
– kategoria dziewcząt,

– I m-ce w konkursie Grand
Prix Skoku wzwyż w Bytowie Ja-
kuba Malinowskiego,

– III m-ce w Grand Prix Skoku
wzwyż w Bytowie Pawła Psze-
nicznego,

– I m-ce w powiecie Bytowskim
w skoku wzwyż w Chojnicach,

– II m-ce w Międzywoje-
wódzkim Konkursie Skoku Wzwyż
w Skórczu-kategoria młodzików
Jakub Malinowski,

– II m-ce w Międzywoje-
wódzkim Konkursie Skoku Wzwyż
w Skórczu-kategoria junior Seba-
stian Golczyk,

– Finalista Gimnazjady Woje-
wódzkiej w skoku wzwyż-Jakub
Malinowski.

Członkowie klubu wzięli udział
również w licznych ciekawych ak-
cjach, m.in.:

– opracowali rymowany Qu-
esting-produkt turystyczny pro-
mujący Gminę Trzebielino, który
zajął I miejsce w konkursie LGD
Wrzeciono – za wygrane 1 400 zł
zakupiono bilard dla gimnazjum; 

– opracowali projekt „Kargule,
Pawlaki i Starkowiaki” – wy-
różnienie w konkursie LGD Wrze-
ciono – za nagrodę 400 zł zaku-
pili wieżę audio; 

– Gladiatorzy wraz z sołectwem
Trzebielino powołali grupę niefor-
malną Młodzieżówka– Rozwojówka,
której udało się pozyskać dotację
na realizację działań sportowo-re-
kreacyjnych z Fundacji Parasol – 4
680 zł na projekt pt. „Tu z energią
rośniemy – tu zmieniamy!”.

W sierpniu zaplanowaliśmy re-
alizację półkolonii letnich dla na-
szych Gladiatorów. 

Wszystkich chętnych, którzy
chcą włączyć się w nasze szeregi
– zapraszamy już od nowego
roku szkolnego w gimnazjum.

PREZES UKS ,,GLADIATOR”
– TOMASZ KUBIAK

Sezon pełen sukcesów
Uczniowski Klub Sportowy „GLADIATOR”, czyli m.in. nasze drużyny koszykarskie dziewcząt i chłopców oraz skoczkowie wzwyż
w roku szkolnym 2014/2015 odnieśli wiele sukcesów. 

Więcej 
zwycięstw!

Diament Trzebielino w sezonie
2014/2015 zajął 8 miejsce, czyli 
w środku tabeli, z dorobkiem 
44 punktów. W tym było 13 zwy-
cięstw, 12 porażek i 5 remisów.
Okres przygotowawczy do sezonu
2015/2016 Diament rozpoczął 14
lipca. Nasi piłkarze swój pierwszy
po przerwie sparing rozegrają 18
lipca z zespołem Wiktorii Słupsk.
Następnie 25 lipca zagrają z
Białym Borem, 1 sierpnia z Ob-
jazdą Wybrzeże oraz 8 sierpnia z
Gryfem Polanów. �
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W okresie wakacyjnym od 1
lipca do 31 sierpnia ulegają
zmianie godziny otwarcia bibliotek
w naszej gminie:

Biblioteka Gminna 
w Trzebielinie:

Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek 8.00 – 16.00
Środa 7.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 16.00
Piątek 8.00 – 16.00

Filia w Suchorzu:
Poniedziałek 7.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 16.00
Środa 8.00 – 16.00
Czwartek 8.00 – 16.00
Piątek 8.00 – 16.00

[uwaga]
[w obiektywie]

Aktywne gospodynie
7 czerwca mieszkanki gminy Trzebielino uczestniczyły w XXIV Targach Rolno-
Przemysłowych i Pomorskiej Wojewódzkiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych
w Lubaniu. Wyjazd był okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk 
z funkcjonującymi w innych gminach kołami gospodyń wiejskich. Samorząd
Trzebielina pokrył koszty wynajmu autokarów. Zachęcamy do aktywności 
i tworzenia kół gospodyń wiejskich!

[w obiektywie]

Samorządowcy pobiegli
5 lipca roku odbył się XX Ogólnopolski Bieg Samorządowy Bursztyn Jaro-
sławca. Reprezentacja Urzędu Gminy w składzie Beata Berechowska, Ilona
Melchert, Karolina Zaręba, Magdalena Gąsiorowska, Dariusz Guzowski oraz
Krzysztof Kula zajęła III miejsce. Pierwsze miejsce przypadło Radzie Lęborka,
II zajął Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. W kategorii Open 
Dariusz Guzowski zajął III miejsce. W biegu wzięli udział samorządowcy 
z całego kraju. Bieg ukończyło 109 zawodników.

4 lipca w Płotowie odbył się 
II Bieg i Marsz Nordic Walking 
o Puchar Komendanta Powiato-
wego Policji w Bytowie. W okolicy
Góry Siemierzyckiej, w trudnych
warunkach atmosferycznych oraz
na trudnej siedmiokilometrowej
trasie, zmagało się około 150 za-
wodników. W pierwszym Marszu

Nordic Walking wzięły udział
mieszkanki Gminy Trzebielino: 
Jolanta Guzowska, Beata Bere-
chowska oraz Katarzyna Gawroń-
ska. W kategorii Najlepszy Poli-
cjant Dariusz Guzowski zajął 
I miejsce otrzymując puchar 
z rąk Komendanta Powiatowego
Policji w Bytowie. �

Weekend sportowy Prace modernizacyjne
obejmowały montaż nowych

zbiorników, wymianę instalacji ste-
rowniczej, montaż armatury wraz
z nowymi pompami, ogrodzenie
oraz utwardzenie nawierzchni. 

Nowe pompy z otwartym wir-
nikiem typu WORTEX zapewnią

większą bezawaryjność i mniejsze
koszty eksploatacji. Ponadto
wszystkie obiekty zostały objęte
nowoczesnym monitoringiem po-
zwalającym zdalnie kontrolować
pracę przepompowni i doko-
nywać zmian w ustawieniach jej
pracy bez obecności na obiekcie.

Projekt nadzorował Zakład Usług
Komunalnych w Trzebielinie, in-
westycja została dofinansowana
ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. Prace realizowała firma
ECOL-UNICON Sp. z o.o. z Gdań-
ska za kwotę 339 478,33 zł. �

[inwestycje]

Zmodernizowane
przepompownie
W czerwcu zakończył się remont trzech przepompowni ścieków na terenie
gminy Trzebielino. Inwestycja kosztowała prawie 340 tys. zł. 



Rajd Psikus
� 29 maja odbyła się XV edycja rajdu
„Psikus”. Dużym zainteresowaniem
uczniów cieszyła się trasa rajdu oraz
ciekawe pytania na poszczególnych
punktach, które poszerzyły wiedzę
uczestników o naszej gminie. Uczniowie
otrzymali wspaniałe nagrody oraz ak-

tywnie spędzili czas wolny.

Projekt matematyczny
� Na początku czerwca odbyło się
podsumowanie działań klas szkolnych,
zerówki i przedszkola w projekcie” Ma-
tematyka jest wszędzie” realizowanym
w Szkole Podstawowej w Trzebielinie.

Uczniowie przygotowali plakaty, tabele
oraz punkty działań matematycznych.
Sami przygotowali gry planszowe, zgro-
madzili zagadki matematyczne, posługi-
wali się klockami matematycznymi.
Uczniowie zorganizowali „sklep wielo-
branżowy”, w którym bawiąc się wyko-
rzystywali matematykę w praktyce.

12 INFORMACJE www.trzebielino.pl 
lipiec 2015 r.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

I N F O R M U J E
o terminach wypłat świadczeń. 

Dodatki mieszkaniowe 
� wypłacane będą: 9 lipca, 6 sierpnia, 9 września.

Zasiłki stałe
� wypłacane będą: 27 lipca, 26 sierpnia, 24 września.

Świadczenia rodzinne
� wypłacane będą: 28 lipca, 27 sierpnia, 25 września.

[szkolne życie]

Strona internetowa Gminy
Trzebielino, istniejąca od
2006 roku, zyskała nowy
wygląd. Jest też bardziej
funkcjonalna. 

Technologie, które w czasie jej
tworzenia były wykorzystywane są
już przestarzałe, a co za tym
idzie niekompatybilne z większo-
ścią przeglądarek. Strona inter-
netowa nie spełniała także wy-
magań wyznaczonych instytucjom

publicznym w zakresie dostoso-
wania użytkowanych systemów 
teleinformacyjnych – dostępności
dla osób niepełnosprawnych.

Obecnie nowa strona interne-
towa pozwala na zwiększenia 
i zmniejszenia czcionki, dostępna

jest też wersja dla słabo wi-
dzących. Łatwiej także odszukać
informacje. Nowa zoptymalizo-
wana baza danych pozwala na
szybszy przesył informacji między
serwerem a użytkownikiem.

Nowa strona internetowa jest
przystosowana także do urządzeń
mobilnych, umożliwia również we-
jście do serwisów Facebook 
i youtube. �
Zapraszamy do odwiedzania nowej
strony www.trzebielino.pl!

www.trzebielino.pl zaprasza 

26 czerwca odbyło 
się walne zebranie
Członków Stowarzy-
szenia Lokalna Grupa
Rybacka „Pojezierze
Bytowskie”. Zatwier-
dzono sprawozdania
funkcjonowania sto-
warzyszenia za rok
ubiegły oraz powołano
władze na kolejną ka-
dencję. 

W tajnym głosowaniu po
raz kolejny na prezesa wy-

brano Władysława Pędziwiatra,
dwóch wiceprezesów, sekretarza

i skarbnika. Wójt Tomasz Cze-
chowski objął funkcję wicepre-
zesa. Wybrany został także 
17-osobowy komitet, który będzie
wybierał projekty do dofinanso-
wania w ramach wdrażania Lo-
kalnej Strategii Rozwoju Obszarów
Rybackich. 

Nasza gmina należy do LGR
Pojezierze Bytowskie od 2009
roku. 

Zapraszamy wszystkie zainte-
resowane podmioty do wykorzy-
stywania środków przeznaczo-
nych na rozwój udostępnianych
przez LGR w nowej perspektywie
finansowej. Zachęcamy również
wszystkich do członkostwa w tym
stowarzyszeniu, ponieważ umo-

żliwia to realny wpływ na kie-
runek działania LGR i to w jaki
sposób zostaną zagospodaro-
wane unijne fundusze przezna-
czone dla naszego terenu. Człon-
kostwo daje dostęp do bieżących
informacji o dofinansowaniu 
z pierwszej ręki i pomoc przy
składaniu wniosku. �

„Pojezierze Bytowskie”
wybrało władze

Treningi 
na orliku

Przypominamy, że na orliku 
w Suchorzu odbywają się treningi
z animatorem sportu – Łukaszem
Rogozą: 

� poniedziałek, wtorek,
czwartek: godz.16-20
� środa: godz. 12:30-20
� piątek
zajęcia nie odbywają się
� sobota, niedziela: 
godz. 14-19.
Zapraszamy!

[komunikat]

Odbierz akcyzę
Producentów rolnych, którzy są

posiadaczami lub współposiada-
czami gruntów rolnych położo-
nych na terenie gminy Trzebielino,
zapraszamy do składania wnio-
sków o zwrot podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystanego do
produkcji. 

Składać je należy w terminie
od 3 do 31 sierpnia wraz z fak-
turami VAT stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego do
produkcji rolnej w okresie od 1 do
31 lipca 2015 r.

Wnioski są dostępne w pokoju
nr 13 Urzędu Gminy Trzebielino
oraz na stronie www.bip.trzebie-
lino.pl w zakładce druki do po-
brania.

Wypłata zwrotu podatku akcy-
zowego nastąpi przelewem na 
rachunek bankowy podany we

wniosku w terminie 1-31 paździer-
nika 2015 r. 

Limit ilości oleju napędowego
na 1 ha użytków rolnych w 2015
roku – 86 l

Stawka zwrotu podatku za 1 litr
oleju napędowego w 2015 roku 
– 0,95 zł

Limit zwrotu podatku akcyzo-
wego na 1 ha użytków rolnych 
w 2015 roku – 81,70 zł. �

 

Trzebielinie
Trzebielino 7a

77-235 Trzebielino

Biblioteka Gminy
Trzebielino Filia w

Suchorzu
Suchorze 30
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Challenge Broczyna
Broczyna 11
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Komorowski
61,12 65,91 96,15

Duda
Andrzej Sebastian

38,88 34,09 3,85
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Wybory prezydenta 2015 

W naszej gminie zdecydo-
wanie wygrał urzędujący
prezydent. 

W drugiej turze głosowaniu 
w wyborach Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej 24 maja
uprawnionych do głosowania 
w Gminie Trzebielino było 2941
osób. Udział w głosowaniu wzięły
1253 osoby, które oddały 1239
głosów ważnych. 

Frekwencja wyniosła 42,60
proc. i była znacznie niższa od

ogólnej w kraju. 
Szczegółowy rozkład głosów 

w podziale na obwody do głoso-
wania przedstawia poniższa ta-
bela. 

W Urzędzie Gminy w Trzebie-
linie 61,12 proc. zagłosowało na
Bronisława Komorowskiego (38,78
na Andrzeja Dudę), w Bibliotece
w Suchorzu – 65,91 proc. 
na B. Komorowskiego, a 343,09
na A. Dudę, zaś w Broczynie  
– 96,15 proc. na B. Komorow-
skiego, a 3,85 na A. Dudę. �

U nas wygrał 
Komorowski


