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Plon niesiemy...
Niedawno zakończyły się żniwa – dla większości rolników z naszej gminy bardzo udane. 19 września
w Trzebielinie zorganizowane zostało Powiatowo-Gminne Święto Plonów. W czasie dożynek podziękowaliśmy rolnikom za ich pracę.

P

lony są satysfakcjonujące, spodziewaliśmy się niższych z powodu wysokich temperatur i braku obfitych opadów
deszczu od czerwca – mówią rolnicy.
Zgodnie z ludową, chrześcijańską i narodową tradycją u progu
jesieni, po żniwach odbywają się
dożynki – największe w roku
święto rolników, będące ukoronowaniem ich trudu. Uroczystości
rozpoczęły się polową Mszą
Świętą Dziękczynną Za Tegoroczne Plony i Rolników celebrowaną przez proboszcza ks.
Krzysztofa Skrzyniarza.
W uroczystościach wzięli udział
gospodarze dożynek: starosta bytowski Leszek Waszkiewicz, wójt
Tomasz Czechowski, a także
przedstawiciele
samorządów
gminnych naszego powiatu,
władz powiatowych i wojewódzkich, parlamentarzyści, inni zaproszeni goście oraz licznie
mieszkańcy naszego powiatu.
Zaszczytną funkcję starostów
dożynek pełnili w tym roku Katarzyna Gawrońska i Władysław
Szarpak, którzy tradycyjnie prze-

kazali bochny chleba dożynkowego Gospodarzom Dożynek, ci

zaś podzielili się nim z uczestnikami Święta Plonów. ■

Dziękujemy
za lata
pracy!
Po 44 latach pracy w Urzędzie
Gminy Trzebielino pożegnaliśmy
Sekretarz Gminy Danutę Maliszewską odchodząca na zasłużoną emeryturę.
Pani Danuta zawsze była
podporą dla wszystkich pracowników Urzędu. Służyła im pomocą, radą i doświadczeniem.
Niewielu jest ludzi tak oddanych
pracy i dobru samorządu jak
była Pani Danuta.
Nie brakowało ciepłych słów i
życzeń pomyślności, realizacji
planów i radosnych chwil na
nowym etapie życia. ■

( o bsze r n a re l a c j a z d o ż y n e k n a
st r. 4 - 5 )

Rekultywacja
Jeziora
Trzebielińskiego
We wrześniu Gmina Trzebielino
w partnerstwie z Nadleśnictwem
Trzebielino złożyła wniosek do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o dofinansowanie zadania pn. „Rekultywacja Jeziora Trzebielińskiego
wraz z ukierunkowaniem ruchu
turystycznego w rejonie jeziora
Leśnik
i
Trzebielińskiego”.
Wniosek został złożony w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Obecnie czekamy na jego pozytywną weryfikację. ■
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Witaj szkoło!
Uśmiechniętych i pełnych entuzjazmu uczniów szkół naszej gminy 1 września 2015 r. powitały panie dyrektorki wraz z gronem pedagogicznym i pracownikami szkół.

W

roku szkolnym 2015/
2016 do Szkoły Podstawowej w Trzebielinie uczęszczać
będzie 157 uczniów, do Szkoły
Podstawowej w Suchorzu – 169,
a do Gimnazjum w Starkowie
– 102 uczniów.

Szkoły umożliwiają uczniom
uczęszczanie na dodatkowe zajęcia edukacyjne m. in. z języka
polskiego, matematyki,
języka
kaszubskiego,
zajęciach sportowych czy
muzycznych. Zgodnie

z nowymi założeniami Ministerstwa Oświaty pierwszoklasiści
otrzymali darmowe podręczniki.

Szkołom Podstawowym udało
się pozyskać dodatkowe środki
finansowe na zakup książek do
bibliotek szkolnych w ramach
rządowego programu „Książki naszych marzeń” (1 300 zł) oraz dotację z ogólnej subwencji oświatowej na zakup wyposażenia

„Z energią tu rośniemy – tu zmieniamy!”
To budująca nazwa projektu stworzonego przez
grupę koszykarzy i trenerów z UKS „Gladiator”
przy gimnazjum w Starkowie
–
zachęcająca
wszystkich do włączenia
się w cykliczne działania.
Wizją projektu jest wyciągnięcie mieszkańców z domów do
wspólnych wesołych działań. Byłoby niesamowicie, gdyby boiska,
place wypełniły się ludźmi jak za
dawnych czasów. Stworzyliśmy
ciekawą ofertę, aby temu dopomóc.
W każdy czwartek o godz. 17
zapraszamy na zajęcia przy
Ścieżce Zdrowia w Trzebielinie.

Spotkania są bardzo różnorodne
i w czasie ich trwania można
uwolnić sporą ilość endorfin,
których niestety nie wyzwolimy
siedząc przed telewizorem czy
komputerem.
W programie mamy:
– zajęcia survivalowe na linach,
– rajd trasą opracowanego
przez nas Questingu „Trzebielińskie perły” do Bąkowa,
– sztafetę na rolkach, hulajnogach,
– zabawy z latawcami dwu–
i czterolinkowymi,
– tor przeszkód,
– gry zespołowe,
– turniej koszykówki, siatkówki
– Biesiadę Zdrowia,

– wyjazd na mecz Czarnych
Słupsk
– ognisko i inne atrakcje.
W ramach projektu udało nam
się
przeprowadzić
aktywne
i bardzo ciekawe sierpniowe
półkolonie letnie w Trzebielinie
dla 15-osobowej grupy sportowców z UKS „Gladiator".
Nasze pomysły i marzenia łatwiej możemy wdrażać w życie
dzięki
grantowi
wygranemu
w Programie Działaj Lokalnie IX
realizowanego przez Fundację
Rozwoju Lokalnego „Parasol”
w wys. 4 840 zł, za który jesteśmy bardzo wdzięczni!
Zapraszamy Ciebie do włączenia się, by wspólnie z energią
wzrastać tutaj i tutaj zmieniać! ■
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dotyczący zmiany umów o dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków
Uprzejmie informujemy, że zmiana umów dla wszystkich odbiorców naszych usług
jest podyktowana restrykcyjnymi wymogami Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Zakład jest zobowiązany do wprowadzenia stosownych zmian
we wzorach umów. Proces ten pozwala również na dokonanie weryfikacji Państwa
danych, które w wielu przypadkach okazują się zupełnie nieaktualne.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o skuteczne zawieranie umów
w nowej formie, a w przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z ZUK.

i pomocy dydaktycznych w wysokości 9 tys. zł.
Warto wspomnieć
również o losach
absolwentów
naszego gimnazjum.
W roku szkolnym 2014/2015 gimnazjum ukończyło 47 uczniów.
Spośród tej liczby 7 osób podjęło
naukę w liceach ogólnokształcących, 26 zdecydowało się na
trud nauki w technikach różnego
typu, mając na względzie zdobycie świadectwa dojrzałości

i zawodu. Natomiast 12 uczniów
kontynuuje naukę w zasadniczych
szkołach zawodowych. Nasi absolwenci najczęściej wybierają
szkołę średnią blisko miejsca
zamieszkania, stąd największym
powodzeniem cieszą się szkoły
w Słupsku.
Z okazji rozpoczętego już nowego roku szkolnego życzymy
wszystkim uczniom sukcesów,
wspaniałych przyjaźni, rozwijania
pasji i zainteresowań. Nauczycielom zaś wiele satysfakcji,
uznania i życzliwości. ■

[w obiektywie]

Rodzinne bieganie
Owocny były weekendowe starty mieszkańców Cetynia Darka Guzowskiego
pracownika Straży Gminnej w Trzebielinie oraz jego syna Denisa.
W sobotę, 12 września, wystartowali w Gdańsku w 53.Biegu Westerplatte
na dystansie 10 km, a w niedzielę również w Gdańsku w I Biegu o Puchar Decatlonu na dystansie około 6 km.
Bieg skończyli z następującymi czasami: Darek 35:14, Denis 35:25, ustanawiając tym samym nowy rekord życiowy. Obaj zajęli w stawce ponad 3900 zawodników 22. i 27. miejsce
Darek dodatkowo zajął II miejsce w swojej kategorii wiekowej. W niedzielę
wystartowali na ciężkiej crossowej trasie w dzielnicy Gdańska – Kiełpinek.
Bieg wygrał Łukasz Wirkus drugą lokatę zajął Damian Wnuk – Kościerzyna,
Darek ukończył bieg na 3 miejscu, minimalnie wygrywając z Denisem, tuż za
nim, bieg ukończył Adam Serocki z Malborka. Trzon biegu stanowili zawodnicy z Talex-Borysław Borzytuchom, zajmując odpowiednio 1, 3 i 4 lokatę.
Jest to klub który na co dzień reprezentują Darek z Denisem.

www.trzebielino.pl
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Ulica gładka jak stół
Na początku września zakończyła się największa inwestycja drogowa w 2015 roku na terenie Gminy
Trzebielino o wartości ponad 730 tys. zł.

Z

aplanowana w tym roku
przebudowa drogi gminnej
na osiedle domków w Trzebielinie
o nieutwardzonej nawierzchni
gruntowej wraz z kanalizacją deszczową, to kontynuacja przebudowy
drogi, której pierwszy etap został
wykonany w 2008 r. Obecnie roboty drogowe przedmiotowej drogi
obejmowały drugi etap o długości
prawie 600 metrów.
Z kostki betonowej wykonano
jezdnię o szerokości 5,5 m
i chodnik o szerokości 2 m. Wykonane zostały zjazdy na posesje,
połączenie z drogą krajową oraz

dodatkowo w trosce o bezpieczeństwo wykonano dwa progi
zwalniające. Wody opadowe za
pośrednictwem kanalizacji deszczowej zostały odprowadzone do
rzeki Kunicy.
Z myślą o przebudowie pozostałych dróg na tym osiedlu zamontowano dodatkowe studnie
umożliwiające w przyszłości połączenie ich odwodnienia z istniejącą już infrastrukturą. Prace
zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o. z Kobylnicy za
kwotę 732 261,05 zł brutto. ■

szenie emisji pyłu i kurzu oraz
szczotkę talerzową boczną, która
umożliwia podmiatanie spod krawężników.
– Zakup pozwoli efektywnie wykorzystać posiadany ciągnik rolniczy, oszczędzić czas i zapewnić

mieszkańcom wyższą jakość
usług świadczonych przez ZUK
w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy
– ocenia wójt Tomasz Czechowski.
Urządzenie kosztowało 11
800,00 zł netto. ■

Agata już zamiata
25 sierpnia Zakład Usług
Komunalnych w Trzebielinie kupił nową zamiatarkę
typu AGATA ZM1600 przeznaczoną do współpracy
z ciągnikiem rolniczym.
Nowy sprzęt był niezbędny,
ponieważ na terenie gminy systematycznie przybywa utwardzonych dróg, które gmina przekazuje do bieżącego utrzymania
Zakładowi Usług Komunalnych.
Nowy nabytek to odpowiedź na
zwiększoną ilość obowiązków
oraz wnioski zgłaszane przez samych mieszkańców o częstsze
sprzątanie dróg i placów. ZUK
postawił na sprawdzone rozwiązania stosowane od wielu lat

przez zakłady dbające o czystość.
Zamiatarka Agata przeznaczona
jest do utrzymania czystości dróg
komunikacyjnych, placów, parkingów
oraz
utwardzonych
powierzchni drogowych i chodnikowych. Umożliwia zbieranie i usuwanie zanieczyszczeń a po zdemontowaniu kosza i skośnym
ustawieniu podmiatanie na prawą
lub lewą stronę, w sezonie zimowym może być również wykorzystywana do odgarniania śniegu.
Świetnie sprawdza się w oczyszczaniu jezdni z piasku zalegającego wzdłuż krawężników. Zamiatarka zakupiona przez ZUK
wyposażona jest dodatkowo
w układ zraszania co daje zmniej-

Sesja: czas uporządkować ulice
2 września, podczas sesji
Rady Gminy Trzebielino, jednym
z ważniejszych punktów obrad
było stwierdzenie, że trzeba
nadać nazwy ulicom w miejscowościach Trzebielino, Zielin i Suchorze. Jest to pierwszy etap na
długiej drodze do uporządkowania istniejącej numeracji budynków, która jest obecnie nie
do końca jasna – nawet dla samych mieszkańców tych miejscowości.
– Poprzez przyjęcie oświadczenia poznaliśmy opinię Rady
na ten temat. Teraz wiemy, że
wszelkie czynności które zostaną
przez na podjęte nie pójdą na
marne i Rada Gminy podejmie
stosowne uchwały – komentuje
Wójt Tomasz Czechowski.
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[krótko]
Razem
będzie łatwiej
■ Gmina Trzebielino zawarła porozumienie z Powiatem Bytowskim
w sprawie współfinansowania zadania
inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez
modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebielino”.
Modernizacja dróg ma polegać na wyrównaniu istniejącej nawierzchni masą
mineralno – bitumiczną i wbudowaniu
cienkiej warstwy betonu asfaltowego na
gorąco na następujących drogach powiatowych: nr 1175G na odcinku od
drogi krajowej w Suchorzu do granicy
powiatu – w kierunku Mielna na długości 1,7 km; nr 1167G na odcinku
Trzebielino – granica powiatu (przez
Dolno, Bąkowo) na długości 5,8 km;
nr 1169G na odcinku od drogi krajowej
w Bożance przez Broczynę do granicy
powiatu na długości 7,1 km.
Łączna długość dróg planowanych do
modernizacji wynosi 14,6 km.
Wartość inwestycji na podstawie kosztorysu wynosi 3 mln zł.
Gmina Trzebielino zobowiązuje się do
udzielenia dofinansowania w formie
dotacji celowej jako pomoc finansową
na zadanie w wysokości 750.000,00 zł
w 2016 r., co stanowi 50 proc. wartości
wkładu własnego (25 proc. kosztów
ogólnych inwestycji).
Zawarte porozumienie zobowiązuje powiat do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016–2020 do Urzędu
Wojewódzkiego.
Złożone wnioski poddane zostaną ocenie
merytorycznej według wyznaczonych kryteriów przez komisję powołaną przez Wojewodę Pomorskiego. Od pozytywnej
oceny wniosku i przyznania odpowiedniej liczby punktów uzależnione będzie
jego dofinansowanie w ramach Programu, a co za tym idzie realizacja inwestycji.

[14,6]
kilometrów dróg
zaplanowano
do remontu

Teraz czas
na dach

Ze względu na koszty, które są
nieuniknione, prace nad tym
zagadnieniem zaplanowano na
przyszły rok. Niezbędne będzie
powołanie komisji, które zaopi-

niują nazwy, wybierze sposób
oznakowania ulic i omówi te
sprawy z mieszkańcami.
– Prace nie będą realizowanie
w pośpiechu, konsultacje z miesz-

kańcami planujemy przeprowadzić w sposób rzetelny tak, aby
jak największa liczba zainteresowanych mogła zgłosić swoje
uwagi – zapewnia wójt. ■

■ Zakończył się pierwszy etap zadaszenia trybun nad centrum sportowo
rekreacyjnym w Trzebielinie.
Etap ten obejmował m.in. wykonanie
robót przygotowawczych, roboty
ziemne; przygotowanie i montaż zbrojenia, a także wykonanie stop fundamentowych; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej stop fundamentowych.
Kolejny etap prac ma zostać zakończony
w styczniu przyszłego roku.
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Podziękowali

W sobotę 19 września w Centrum Sportowo-Rekreacyjny
2015. Uroczystości rozpoczęły się polową Mszą Świętą Dz
przez proboszcza ks. Krzysztofa Skrzyniarza.

D

ożynki w Trzebielinie zgromadziły bardzo wielu mieszkańców nie tylko naszej, ale także
innych gmin powiatu bytowskiego.
W uroczystościach wzięli udział gospodarze dożynek: starosta bytowski
Leszek Waszkiewicz, wójt Tomasz
Czechowski, a także przedstawiciele
samorządów gminnych naszego powiatu, władz powiatowych i wojewódzkich, parlamentarzyści, inni zaproszeni goście i licznie mieszkańcy
naszego powiatu.
Zaszczytną funkcję starostów dożynek pełnili w tym roku Katarzyna
Gawrońska i Władysław Szarpak,
którzy tradycyjnie przekazali bochny
chleba dożynkowego Gospodarzom
Dożynek, ci zaś podzielili się nim
z uczestnikami Święta Plonów.
W trakcie uroczystości zostały
wręczone odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawic-

Najlepsze ciasto
Wójt Tomasz Czechowski wręczając
dyplomy i nagrody rzeczowe w Dożynkowym Konkursie na „Najsmaczniejszy wypiek ze śliwkami w gminie
Trzebielino” zauważył, że po raz trzeci
konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a tradycyjny wypiek ciast
wciąż nie odchodzi w zapomnienie.
I miejsce – Martyna Grzegorczyk
z Trzebielina,
II miejsce – Halina Drobińska z Miszewa,
III miejsce – Aleksandra Bieńkowska
z Poborowa.

kiego na wniosek Starosty Bytowskiego.
Odznaczenia otrzymali rolnicy: Jan
Pituch z Grzmiącej, Tadeusz Wenta
z Parchowa, Zenon Begedza z Jerzkowic, Jerzy Kadylak z Gumieńca,
Jan Szpynda z Gostkowa.
Wręczono ponadto nagrody w konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2015”
– etapie powiatowym. W powiatowym
konkursie na najpiękniejszy wieniec
zwyciężyła Rzepnica, przed Półcznem
i Żukówkiem.
Na trzebielińskiej scenie talenty prezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Trzebielinie, Gimnazjum
w Starkowie, Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Miastku. Gościliśmy także chór „Złoty Kłos” z Bytowa i zespół „Modraki” z Parchowa.
Na uczestników Powiatowo-Gminnego Święta Plonów czekało mnóstwo
atrakcji. Na stoiskach naszych lokalnych twórców: Michała Piechowskiego
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iśmy za plony

Najpiękniejszy wieniec
W gminnym konkursie na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy 2015”
zwyciężyło Suchorze (bon o wartości 800 zł), drugie miejsce zajęło
sołectwo Cetyń (500 zł), trzecie
– Starkowo (300 zł).
Wyróżnienia otrzymały sołectwa
Zielin i Objezierze.
Pozostałe sołectwa: Trzebielino
i Dolno, Poborowo, Bożanka otrzymały bony o wartości 150 zł.

ym w Trzebielinie odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne
ziękczynną Za Tegoroczne Plony i Rolników celebrowaną
z Uliszkowic, Justyny Sadyś i Mariusza
Adamiec z Suchorza, można było
obejrzeć ich artystyczne wytwory. Swój
dorobek prezentowały na stoiska promocyjnych instytucje i stowarzyszenia:
Biblioteka Gminna w Trzebielinie, Nadleśnictwo Trzebielino, Lokalna Grupa
Rybacka „Pojezierze Bytowskie”, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
Koło Gospodyń Wiejskich w Trzebielinie, sołectwa Trzebielino i Starkowo.
Wyjątkowe wrażenie wywołał pokaz
rzeźbiarstwa w drewnie na żywo
w wykonaniu Marka Piotrowskiego.
A chętni na przejażdżkę na żywym
zwierzęciu mogli skorzystać z oferty
jazdy na koniu lub kucyku Zagrody
„Koń i Woda” z Bąkowa.
Bogata oferta stoisk gastronomicznych i handlowych zadowoliła najbardziej wybrednych, a uczestnicy dożynek mogli bezpłatnie degustować
konkursowe wypieki ze śliwkami. Nie
zabrakło również ekspozycji sprzętu,
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który zaprezentowała Ochotnicza Straż
Pożarna Trzebielino udostępniając
swoje wozy strażackie i sprzęt ratowniczo-gaśniczy, a Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie zademonstrował ciągnik i zamiatarkę.
Najmłodszym organizatorzy zapewnili bezpłatne atrakcje: dmuchane zjeżdżalnie, zamki, program animacyjny
Klown Cyrkowiec, które cieszyły
ogromnym zainteresowaniem dzieciaków. Ruchu nie zabrakło i starszym uczestnikom, bo warsztaty
zumby, cieszyły się dużym zainteresowaniem młodszych i tych trochę
starszych uczestników imprezy.
Gwiazda disco polo – zespół MILANO rozgrzał uczestników imprezy
do czerwoności. Parkiet był wciąż
pełny, a wpadające w ucho przeboje
MILANO śpiewała niemal cała publiczność. Zabawę do późnych godzin nocnych kontynuowaliśmy przy
muzyce DJ-a. ■

[podziękowania]
Za aktywny udział w organizacji tegorocznego Powiatowo-Gminnego Święta
Plonów organizatorzy składają serdeczne podziękowania:
– Starostwu Powiatowemu w Bytowie,
– Zakładowi Usług Komunalnych w Trzebielinie,
– Bibliotece Gminnej, Nadleśnictwu Trzebielino, Lokalnej Grupie Rybackiej
„Pojezierze Bytowskie”, Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego,
Kołu Gospodyń Wiejskich w Trzebielinie, sołectwom: Trzebielino i Starkowo
– za przygotowanie stoisk promocyjnych,
– lokalnym twórcom za przyjazd i przedstawienie swoich prac,
– artystom za wspaniałe występy wokalne, muzyczne, taneczne, aktorskie,
– sołtysom i ich licznym pomocnikom za przygotowanie wieńców dożynkowych,
– Janinie i Agnieszce Kochel, Danucie Ogińskiej, Irenie Andrys za piękne
dekoracje dożynkowe w Trzebielinie,
– Robertowi Skwierawskiemu i Adamowi Pszenicznemu – za dostarczenie
balotów i snopków.
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„Lalka” czytana na głosy
W sobotnie popołudnie, 5 września, w sali widowiskowej w Trzebielinie odbyło się Narodowe Czytanie.
Na deskach sceny trzebielińskiej fragmenty „Lalki” Bolesława Prusa czytali przedstawiciele władz i
instytucji oraz czytelnicy i przyjaciele biblioteki. Całość przedsięwzięcia koordynowała Biblioteka
Gminna w Trzebielinie.

Z

ebranych powitała Krystyna Podraża, dyrektor
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie,
a następnie głos zabrał Łukasz
Ruszkowski – animator kultury,
który przedstawił osobę Bolesława
Prusa, jego życie i dorobek pisarski.
Inwencja czytających i odgrywane przez nich postaci w strojach z epoki, a także piękna scenografia przedstawiająca pokój
w starej arystokratycznej kamienicy z końca lat 70. XIX wieku
sprawiły, że znów z uwagą śledziliśmy losy Wokulskiego, Łęckiej, Rzeckiego i innych bohaterów stworzonych w powieści
przez Bolesława Prusa.
W przerwach pomiędzy czytaniem kolejnych odcinków „Lalki”
Iwona Szczęsna-bibliotekarka przybliżała dodatkowe informacje na
temat powieści.Drugą część spotkania wypełniły miłe rozmowy na
temat czytanej powieści i innych
wielkich dzieł polskiej literatury,
a także wspomnienia o aktorach,
którzy stworzyli niezapomniane role
w filmie i serialu „Lalka”. Był także

konkurs dla publiczności. Pytania
dotyczyły ekranizacji powieści,
a nagrody trafiły do Moniki Stelmasik, Ewy Kozieł i Haliny Drobińskiej. Wydarzeniu towarzyszyła
wystawa lalek Tilda wykonanych
przez Justynę Sadyś z Suchorza,
która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Każdy przyniesiony
tego dnia egzemplarz „Lalki” Bolesława Prusa został ostemplowany
okolicznościową pieczęcią przygotowaną przez kancelarię prezydenta RP.

Podziękowania
Dziękujemy wszystkim osobom,

które wzięły udział w Narodowym
Czytaniu. Dziękujemy za dbałość
o rozwój czytelnictwa i za wybór
takiej prostej czystej przyjemności
i formy spędzenia wolnego czasu
jaką jest niewątpliwie czytanie.
Dziękujemy
osobom,
które
wsparły akcję i pomogły w jej realizacji. Dziękujemy wszystkim
mieszkańcom, miłośnikom polskiej
literatury za obecność.

Fragmenty czytali wcielając
się kolejno w postaci:
Grażyna Bodnar – sekretarz
gminy (narrator), Ksiądz Krzysztof
Skrzyniarz (Radca), Maciej Kropi-

Przez lasy z telefonem
W celu szerszego udostępnienia dla turystyki istniejących
tras rowerowych, jak i utworzenia nowych na terenach
jeszcze nie odkrytych, ośmiu
partnerów rozpoczęło prace
w celu zebrania wszystkich informacji w jednym miejscu. Do

Wyniki
referendum
w gminie
6 września odbyło się ogólnokrajowe referendum.
Obok przedstawiamy jego
wyniki w gminie Trzebielino.
Jak widać idea referendalna
nie zyskała aprobaty
w naszym społeczeństwie.

projektu
przystąpiły
nadleśnictwa: Trzebielino, Dretyń,
Miastko, Warcino oraz gminy:
Trzebielino, Miastko, Koczała
i Kępice. Głównym celem projektu jest zebranie informacji
i stworzenie mobilnej aplikacji
na smartfony umożliwiającej ro-

werzyście poznanie całego regionu za pomocą jednego narzędzia. Pomysłodawcą projektu
jest Krzysztof Połczynski z Nadleśnictwa Trzebielino.
Aplikacja będzie posiadać
między
innymi
następujące
funkcje:

[krótko]
Szatnia gotowa
dla uczniów
■ Szatnia w Szkole Podstawowej w
Suchorzu od dawna wymagała remontu. Zawilgotniałe ściany i brak wentylacji, a także zalecenia sanepidu były
głównym powodem starań o generalne
zmiany.
Prace rozpoczęły się w wakacje, a zakończyły się 23 września 2015 r. Dzieci zostawią teraz odzież wierzchnią w wentylowanej, odmalowanej i wyposażonej w
nowe boksy szatni.
Wymieniona została także podłoga.
Koszt remontu wyniósł około 16 tysięcy
złotych i pokryty został z budżetu
gminy.

Godna
postawa

dłowski – nauczyciel (Deklewski),
Katarzyna Staroszak – emerytowana bibliotekarka i wolontariuszka
(narrator), Ewa Kozieł – radna (narrator), Józefa Reclaw – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Spraw Socjalnych (Florentyna), Honorata Jankowska
– nauczycielka (Izabela Łęcka),
Tomasz Czechowski – Wójt Gminy
Trzebielino (narrator), Danuta Kubiak – nauczycielka (narrator), Tomasz Czechowski – Wójt Gminy
Trzebielino (Wokulski), Jan Kotowski – czytelnik (Wirski), Monika
Stelmasik – radna (Rzecki). ■

■ 19 września Straż Gminna w Trzebielinie przyjęła zgłoszenie znalezienia
bezpańskiego psa w Starkowie.
Postawą godną naśladowania wykazał
się sołtys Piotr Krefta, który zaopiekował
się tymczasowo psem, a później znalazł
mu dom.
Straż Gminna pomogła w przewiezieniu
psa do nowego właściciela, którym została sołtys sołectwa Dolno Janina Marcula-Kamińska.
Postawa wyżej wymienionych osób
jest godna naśladowania, Straż
Gminna zachęca do adopcji bezpańskich zwierząt. ■

– mapę z naniesionymi wszystkimi trasami rowerowymi znajdującymi się na terenie działalności
partnerów,
– możliwość wyznaczenie trasy
bez względu na granice gmin
czy nadleśnictw,
– informacje o wszystkich ciekawych miejscach znajdujących
się na wybranej trasie i w jej
bezpośrednim sąsiedztwie,

– powiadomienia informujące
o ciekawych wydarzeniach organizowanych przez partnerów projektu.
Planuje się również wyznaczenie nowych tras w taki
sposób, aby można było łączyć
już istniejące trasy w jeden przejazd. Jest to pierwszy tego typu
projekt realizowany w województwie pomorskim. ■

Ogłoszenie
o wypłacie
świadczeń
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o terminach wypłat świadczeń:
■ Dodatki mieszkaniowe
wypłacane będą: 8 października, 9 listopada, 9 grudnia
■ Zasiłki stałe
wypłacane będą: 26 października, 26 listopada, 18 grudnia
■ Świadczenia rodzinne
wypłacane będą: 27 października, 27 listopada, 21 grudnia.

www.trzebielino.pl
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Gimnazjalistów
sposób na nudę
W tym roku szkolnym, podobnie jak w poprzednich, uczniowie gimnazjum będą rozwijali swoje kompetencje pracy w grupie
i skutecznego komunikowania się, wybierając temat projektu.

U

czniowie, którzy wybiorą projekt „Jak wyrazić moją szkołę za pomocą
liczb?” będą obliczali, mierzyli,
ważyli, szacowali i przedstawiali
dane
liczbowe
wyrażające
np.wspólną wagę wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły,
ilość okien i ich powierzchnię
oraz ilość płynu potrzebną do ich
umycia. To tylko kilka zagadnień,
inne zostaną wskazane przez
uczniów tak, aby zintegrować
wiedzę szkolną i pozaszkolną poprzez proces doświadczania i aktywnego działania.
Grupa uczestnicząca w projekcie „Zaplątani” będzie starała
się odpowiedzieć na pytanie: czy
schludna fryzura idzie w parze
z elegancją i czy nadąża za modą?
Dzięki temu zgromadzą wiedzę na

temat włosów, ich pielęgnacji
i tego, co wpływa na ich kondycję.
Uczestnicy projektu „Różowa
wstążeczka” dowiedzą się o profilaktyce chorób nowotworowych
z naciskiem na raka piersi. Projekt
realizowany jest co roku z wykorzystaniem różnych ciekawych form
prezentacji. Zamierzeniem projektu
jest uświadomienie młodzieży, że
warto dbać o własne zdrowie i korzystać z badań profilaktycznych.
W tym roku będzie realizowany
również projekt rozwijający zainteresowanie młodzieży tańcem.
Uczniowie będą mogli inspirować
się tańcem podczas zajęć zumby
oraz łączyć różne style taneczne
w układzie choreograficznym,
przygotowującym młodzież do
występów
przed
widownią
szkolną i pozaszkolną. ■

Śmieciom „nie”
Od 18 do 20 września trwał
22. finał ogólnopolskiej akcji
Sprzątanie Świata. Społeczność
lokalna czynnie włączyła się do
tej akcji – szczególnie uczniowie
Szkół Podstawowych w Trzebielinie i Suchorzu oraz Gimnazjum
w Starkowie, którzy przeszli przez

Inkubator
demokracji

miejscowości
naszej
gminy
oczyszczając je ze śmieci, lokalizowali też dzikie wysypiska.
Tradycyjnie już, jak w latach
poprzednich, do akcji włączyła
się firma, która zajmuje się wywozem odpadów na terenie
gminy Trzebielino – podarowała

Gimnazjum w Starkowie
przystąpiło do 5 edycji
ogólnopolskiej akcji „Samorządy mają głos”.

worki do zbiórki odpadów
i odebrała je zwiezione wcześniej
przez Zakład Usług Komunalnych
w Trzebielinie na PSZOK. Urząd
Gminy w trosce o bezpieczeństwo uczestników akcji zakupił
wszystkim rękawiczki gumowe.
Ilość zebranych odpadów
skłania do refleksji jak ważne jest,
aby na co dzień każdy mieszkaniec naszej gminy dbał o czy-

Gimnazjalne warsztaty ekologiczne
17 września gimnazjaliści wzięli
udział w warsztatach ekologicznych połączonych z akcją
Sprzątania Świata. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia
było Gimnazjum w Starkowie oraz

Nadleśnictwo Trzebielino. O godzinie 10 pracownik nadleśnictwa, Krzysztof Połczynski,
wygłosił krótką prelekcję o zasadach zachowania się w lesie
oraz segregacji śmieci, po czym

gimnazjaliści udali się do lokalnego rezerwatu przyrody. Podczas spaceru uczniowie zbierali
rozrzucone przy drodze śmieci
i zapoznawali się z pięknem naszych lokalnych terenów. Spacer

stość otoczenia. Wystarczy rozejrzeć się dookoła i poinformować
odpowiednie osoby w Urzędzie
Gminy, gdzie są dzikie wysypiska
odpadów, czy gdzieś na poboczu
zalegają śmieci, czy brakuje
koszy na śmieci, czy i jakich brakuje pojemników do segregacji
odpadów. To tak niewiele, a tak
wiele może zmienić w naszym
otoczeniu! ■

zakończył się na placu zabaw
w Zielinie, gdzie na uczniów czekało już rozpalone ognisko. Tam,
gimnazjaliści nie tylko piekli kiełbaski, ale także uczestniczyli
konkursach, podczas których dowiedzieli się wiele o lesie i ekologii. ■

Jak co roku organizują demokratyczne wybory do Samorządu
Uczniowskiego, tym razem jednak
byli wspierani przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej.
Głównym celem jest organizacja szkolnego dnia wyborów,
które odbędą się 30 września,
a poprzedzone były m.in. szkolną
kampanią wyborcza (ruszyła
pełną parą 14 września i trwała
do 28 września), kampanią informacyjno-profrekwencyjną, debatą
wyborczą między kandydatami
(25 września), lekcjami wychowawczymi o samorządności i demokracji.
W tym roku szkolnym zgłosiło
się dwóch kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Szkolnego: Daria Welzandt (klasa IIIA)
i Maciej Kotowski (klasa IIIA).
Kampania wyborcza zapełniła
korytarze szkolne plakatami i ulotkami, kandydaci tworzyli programy i, jak to w polityce bywa,
prześcigali się w pomysłach
i obietnicach. ■
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Straż gminna ostrzega
piratów drogowych

[w obiektywie]

Mammobus w Trzebielinie
W Trzebielinie, na początku sierpnia, zatrzymał się mammobus. Kilkadziesiąt
mieszkanek naszej gminy skorzystało z bezpłatnych badań mammograficznych
w ramach projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” LUX
MED Diagnostyka. Główny cel projektu to zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów piersi w Polsce, a celem bezpośrednim – poprawa dostępności i jakości usług medycznych (mobilnych
badań mammograficznych) w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych.

Nowe kryteria
dochodowe
do świadczeń
rodzinnych
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmienia się kryterium dochodowe oraz wysokość świadczeń rodzinnych.
Zmiany obowiązywać będą w okresie zasiłkowym
2015/2016, tj. od 1 listopada 2015 r.

Kryterium dochodowe
O tym, czy zasiłek przysługuje, decyduje m.in.
kryterium dochodowe. Chodzi o dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę: dochody każdego członka
rodziny należy dodać, ich sumę podzielić przez
liczbę miesięcy, w których zostały one osiągnięte
a następnie podzielić przez liczbę osób w rodzinie.
Od 1.11.2015 r. wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego została podniesiona do wysokości:
● kryterium ogólne – 674 zł,
● kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł,
Kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
wynoszącego 1 922 zł na osobę, pozostanie
bez zmian.

Kwota zasiłku rodzinnego
Zasiłek rodzinny jest podstawowym świadczeniem rodzinnym. Począwszy od 1 listopada 2015
r. wynosi:
● 89 zł na dziecko w wieku 0-5 lat
● 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5 r.ż.
do 18 r.ż.
● 129 zł na dziecko pow. 18 r.ż.

Straż Gminna ujawniła wykroczenie w miejscowości Zielin.
Sfotografowany pojazd poruszał się z prędkością 204
km/h. Straż Gminna apeluje
o zachowanie szczególnej ostrożności w terenie zabudowanym
i przestrzegania obowiązujących
przepisów.
Ustawa Prawo o ruchu drogowym wskazuje dopuszczalną
prędkość obowiązującą na drogach w obszarze zabudowanym:
dopuszczalna prędkość pojazdu
w godzinach 5-23 wynosi 50
km/h, a w godzinach 23-5 – 60
km/h.
Niestosowanie się do ograniczeń prędkości określonych
ustawą lub znakiem drogowym
jest zagrożone grzywną. Jej wysokość zależna jest od przekroczenia, jakiego dopuścił się kierujący pojazdem. Zasady te
określa taryfikator mandatów.

ZMIENIAJĄ SIĘ TAKŻE KWOTY NIEKTÓRYCH
DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO:
– wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 185,00 zł
miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż
370,00 zł na wszystkie dzieci;
– wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z
tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 90,00 zł miesięcznie na trzecie i
na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

O ile wysokość mandatu, zależy w pewnym zakresie od
uznania funkcjonariusza Policji
(biorąc pod uwagę okoliczności
może wymierzyć grzywnę w jej
dolnej lub górnej granicy), o tyle
liczba punktów karnych jest zawsze stała i nie podlega dyskusji. ■

Szukasz
pracy?
Zdobądź
prawo jazdy!
Powiatowy Urząd Pracy
w Bytowie zaprasza osoby
bezrobotne, które nie
ukończyły 30. roku życia
zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji na
szkolenie: prawo jazdy kat.
C+E z kwalifikacją wstępną
przyspieszoną.
Chętni mogą zgłaszać się osobiście do doradców zawodowych:
– budynek przy ul. Młyńskiej 8,
Powiatowego Urzędu Pracy w
Bytowie
– lub Filia w Miastku przy ul.
Sikorskiego 1, pok. 23 i 24).
Szkolenia finansowane są z
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ■

Pomoc społeczna
– więcej
świadczeniobiorców
Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r. Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uza-

– wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z
tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi:
a) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do
ukończenia 5. roku życia,
b) 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
– wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z
tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania wynosi:
a) 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku
z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub
szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły
podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka
lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
b) 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku
z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w
przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej,
a także szkoły artystycznej, w której realizowany
jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

leżnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych
świadczeń.
Nowe kryteria dochodowe uprawniające od października 2015 r. do świadczeń
z pomocy społecznej to:
● dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł (wzrost o 92 zł),
● dla osoby w rodzinie – 514 zł (wzrost o 58 zł).
Podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre świadczenia, a o 38 zł zwiększy się
kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:
● kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie
z 1 647 zł na 1 722 zł;
● minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy
się z 531 zł na 606 zł;
● maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł na 1 335 zł;
● maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
● wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250
zł na 288zł.
Nowe kryterium dochodowe tj. kwota 514 zł dotyczy również stypendiów szkolnych i obowiązywać będzie również od października.

