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Nauka przez zabawę
Happening ,, Życie ma się jedno - nie pozwól prowadzić nietrzeźwemu kierowcy” był jednym z głównych
punktów gminnych obchodów Dnia Dziecka, w których oczywiście nie zabrakło zabawy i rekreacja

[Zobaczcie!]
Filmową relację z przedstawienia można obejrzeć w internecie:
https://www.youtube.com/watc
h?v=KitVoyk6AQw.

Dziękujemy
Impreza nie odbyłaby się bez
wsparcia sponsorów: Wojciecha
Domino - Apteka ,, Pod Lwem” w
Trzebielinie, Józefa Romana Zakład Produkcyjno-Usługowy
ze Starkowa, Hurtowni OPTIM w
Miastku, Jarosława Górala - Stacja Paliw „Orlen” w Suchorzu
oraz Banku Spółdzielczego w Bytowie. Serdecznie im dziękujemy
za hojność i wsparcie.

500 +
na plus
Do końca maja wypłacono z
programu 500+ świadczenia dla
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czerwca dzieci i młodzież
ze szkół naszej gminy przeszły
w barwnym korowodzie ulicami Starkowa, Suchorza i Trzebielino. Przemarsz odbył się w asyście policji i straży pożarnej, a transparenty, które
nieśli głosiły ideę trzeźwości kierowców. Happening został połączony z
obchodami Dnia Dziecka, a patronat
objął wójt Gminy Trzebielino Tomasz
Czechowski. Happening miał na celu
promowanie postaw społecznych wa-

żnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
Główna część święta dzieci odbyła
się na boisku sportowym w Trzebielinie. Uczestników powitał wójt Tomasz
Czechowski i kierownik GOPS Joanna
Kmiecik. Potem rozpoczęły się gry i
zabawy sportowe. Organizatorzy
przygotowali wiele atrakcji, m.in. stoiska, gdzie malowano twarze, zaplatano kolorowe warkoczyki, chętni mogli zapoznać się z wyposażeniem

wozu bojowego Ochotniczej Straży
Pożarnej z Trzebielina lub zasiąść za
kierownicą radiowozu policyjnego,
który udostępnili policjanci z posterunku w Kołczygłowach. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również
stoisko edukacyjne wystawione przez
pracowników Nadleśnictwa Trzebielino. Koniec zabawy przyniósł zmagania sportowe - mecz piłki nożnej pomiędzy przedstawicielami samorządu
gminnego i powiatowego kontra

gimnazjaliści, który wygrała drużyna
gimnazjalistów 2:1.
Finałową atrakcją happeningu było przedstawienie pod tytułem:
"Królewna Śnieżka", przygotowane
przez pracowników urzędu gminy,
GOPS, pracowników biblioteki gminnej oraz nauczycieli. Aktorom najlepszy prezent sprawiły gromkie brawa i
uśmiech na twarzach młodych widzów. Na zakończenie wszyscy otrzymali lody. ■

524 dzieci na łączną kwotę
461 034 zł.
Do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej wpłynęło już 305 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia, z czego 15 w formie elektronicznej.
GOPS wydał 264 decyzje przyznające świadczenia i 8 decyzji odmownych z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. ■

Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły
życzymy, aby tegoroczne wakacje były ciepłe i radosne.
Odpoczywajcie w pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie,
nabierajcie sił i „ładujcie akumulatory”,
ale z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Wakacje
tuż, tuż...
24 czerwca odbędzie się uroczyste
zakończenie roku w naszych szkołach.
Zostaną rozdane świadectwa i jak co
roku od wielu lat nagrody Wójta i Ra-

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Grzybowski
oraz radni

Wójt Gminy
Tomasz Czechowski
oraz
pracownicy Urzędu Gminy

dy Gminy dla uczniów za najlepsze
wyniki w nauce. Listę nagrodzonych
umieścimy w kolejnym wydaniu naszej gazety. ■
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70 lat trzebielińskiej straży
W sobotę, 14 maja, obchodziliśmy jubileusz 70-lecia powstania OSP Trzebielino. Z tej okazji junakom uroczyście przekazano
nowy wóz bojowy.

U

roczystość otworzyła
msza święta w intencji
strażaków celebrowana przez proboszcza ks. Krzysztofa Skrzyniarza w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w
Trzebielinie.
Kolejny etap uroczystości odbył się
w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym.
Gospodarzami uroczystego apelu byli
Prezes OSP Sylwester Skonieczka i Naczelnik Henryk Kula wraz ze strażakami
z OSP Trzebielino. Wśród zaproszonych
gości byli m.in. wójt Tomasz Czechowski, przewodniczący Rady Gminy An-

[Podziękowanie]
Zarząd OSP Trzebielino oraz
Wójt Gminy Trzebielino składają
serdeczne podziękowania
Monice Stelmasik, Pawłowi Kos,
Zygmuntowi Skwierawskiemu
oraz uczniom Gimnazjum w Starkowie za wkład artystyczny w Jubileusz 70-lecia OSP Trzebielino.

drzej Grzybowski, wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk, starosta Powiatu Bytowskiego Leszek Waszkiewicz
wraz ze swoim zastępcą Zbigniewem
Batko, wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP druh Wojciech Megier, komendant powiatowy PSP st.
bryg. Lech Chrostowski, zastępca komendanta powiatowego PSP asp. sztab.
Stefan Pituch, komendant powiatowy
policji insp. Andrzej Borzyszkowski,
poczty sztandarowe OSP Dretyń i OSP
Kołczygłowy, radni powiatowi Daniel
Chwarzyński oraz Wojciech Duda,
przedstawiciele Lasów Państwowych,
dyrektorzy szkół oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Trzebielino, radni i sołtysi z terenu Gminy
Trzebielino oraz inni zaproszeni goście
oraz mieszkańcy Gminy Trzebielino.
Podczas uroczystości poświęcono
nowy samochód bojowy, a także przedstawiono rys historyczny powstania OSP
Trzebielino. Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono:
druha Tomasza Czechowskiego i druha

Mariusza Szarka, zaś medalami brązowymi uhonorowano: druhnę Monikę
Staroszak, druha Romana Derbiszewskiego, druha Pawła Jabłońskiego i druha Łukasza Zabrockiego.
Odznaki Strażak Wzorowy otrzymali druhowie: Robert Stawski, Andrzej
Dombrowa, Dominik Marcula, Marek
Stasiński.
Wręczono również podziękowania i
statuetki dla sponsorów: Wójta i Rady
Gminy Trzebielino, Starosty Powiatu Bytowskiego, Komendanta Wojewódzkiego PSP, Komendanta Powiatowego
PSP, Prezesa Zarządu OWZ , Nadleśnictwo Trzebielino, Nadleśnictwo Bobolice,
Gospodarstwo Rolne Ferma Suchorze
Sp. z o.o., Nadleśnictwo Dretyń, Nadleśnictwo Warcino, Nadleśnictwo Miastko, ELWOZ Sp. z o.o., Ser Farm Sp. z o.o.,
OKTAN Brzeski Grzenkowicz Sp. J., Carry Pet Food Sp. z o.o.
Uroczystości zakończył występ artystyczny uczniów Gimnazjum w Starkowie, a po nim zaproszono mieszkańców
na zabawę taneczną. ■

[Odznaczeni poza gminą]
12 maja w PSP w Miastku,podczas uroczystego apelu z okazji Dnia Strażaka, radny Rady Gminy Trzebielino Krzysztof Kula został odznaczony Brązowym Medalem „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” oraz otrzymał awans na
stopień ogniomistrza.
Natomiast 16 maja na zamku w Gniewie, podczas uroczystości obchodów
Wojewódzkiego Dnia Strażaka, najwyższe odznaczenie - Złoty Znak Związku z rąk prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP dha Stanisława Kochanowskiego otrzymał Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej dh Henryk Kula.

Powstanie targowisko gminne
Targowisko gminne, parking oraz toaleta ma powstać w Trzebielinie. Samorząd zlecił już wykonanie
projektu zagospodarowania
trzech działek.
- Ta inwestycja ma szansę powstać
na gruntach zlokalizowanych przy Bibliotece Gminnej oraz naprzeciwko bu-

dynku Urzędu Gminy - wyjaśnia wójt.
Miejsce będzie utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej oraz wyposażone w odpływ wody
deszczowej i zadaszone stoiska, które
będą zajmowały połowę powierzchni
handlowej. Jest to kontynuacja szerokiej
koncepcji zagospodarowania terenu,
której pierwszym etapem było uzyska-

nie zezwolenia na lokalizację i budowę
zjazdu z drogi krajowej nr 21 na działkę
nr 60/2. Prace projektowe są obecnie w
fazie opracowania koncepcji zagospodarowania terenu.
Gmina na realizację zadania złoży
wniosek o dofinansowanie na operacje
typu „Inwestycje w targowiska lub
obiekty budowlane przeznaczone na
cele promocji lokalnych produktów” w

ramach „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i
powiązanej infrastruktury” objętych
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

www.trzebielino.pl
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Mamy nowego skarbnika
W Urzędzie Gminy Trzebielino nastąpiła ważna zmiana kadrowa. Po 42
latach pracy na emeryturę odeszła
skarbnik gminy Krystyna Harasiuk. Jej
miejsce zajęła wyłoniona w konkursie Mariola Skwierawska - dotychczasowa główna księgową ZUK Trzebielino.
Krystyna Harasiuk pracę w
Urzędzie Gminy Trzebielino rozpo-

częła ponad 43 lata temu - 1 czerwca
1973 r. i bardzo szybko objęła stanowisko skarbnika gminy. W kwietniu
2016 roku złożyła na ręce wójta wniosek o przejście na emeryturę.
Na kwietniowej sesji Rada Gminy
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie odwołania Krystyny Harasiuk i
przekazania obowiązków skarbnika
gminy Marioli Skwierawskiej.

Nie boję się wyzwań
Rozmowa z Mariolą Skwierawską, skarbnikiem Gminy Trzebielino.
- Ma Pani bogate doświadczenie
zawodowe...
- Rzeczywiście. Moja przygoda z rachunkowością rozpoczęła się w
1987 roku, zaraz po ukończeniu Liceum Ekonomicznego w Słupsku.
Staż i pierwsze lata pracy spędziłam
w dawnym Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Suchorze. Potem nastał czas wielkich zmian i restrukturyzacji i od 01 kwietnia 2001
roku po przekształceniu PGR w
spółkę kapitałową rozpoczęłam pracę w Gospodarstwie Rolnym Ferma
Suchorze Sp. z o.o., gdzie pracowałam do 30 czerwca 2012 roku jako
księgowa.
- Po wielu latach w jednym miejscu zmieniła Pani pracę... Nie bała
się Pani?
- Szczerze, to tak. Uznałam jednak, że
czas na zmiany Tu mój czas zawodowy przyspieszył. Od lipca 2012 roku objęłam stanowisko głównej księgowej w Zakładzie Usług

Komunalnych w Trzebielinie. Natomiast 27 kwietnia 2016 roku otrzymałam powołanie na stanowisko
skarbnika Gminy Trzebielino. To
właśnie w ZUK-u pierwszy raz spotkałam się z rachunkowością budżetową, nie biorąc pod uwagę paru wykładów na studiach, ale to była
czysta teoria. Przyprawiało mnie to o
czasami o ból głowy, ale z perspektywy czasu oceniam, że „taka szkoła”
bardzo przydała mi się do pracy na
stanowisku skarbnika.
- W natłoku pracy znalazła Pani
czas na podnoszenie kwalifikacji.
- Faktycznie, kiedy dzieci stały się już
samodzielne, postanowiłam uzupełnić swoje wykształcenie i w 2011
roku ukończyłam studnia licencjackie na Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku o specjalności zarządzanie finansami. W
tymże też samym roku rozpoczęłam
studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim, które ukończyłam w
2013 roku z tytułem magistra rachunkowości. Lubię się uczyć i poznawać nowe zagadnienia, dlatego
nie wykluczam dalszej edukacji tym

Życzymy stu lat!
1 czerwca 93. urodziny
obchodziła Wanda Zabrocka z Dolna - najstarsza mieszkanka Gminy
Trzebielino.
W imieniu mieszkańców najserdeczniejsze życzenia,
przede
wszystkim zdrowia, złożył Jubilatce
Wójt Gminy. Otrzymała też kwiaty i
słodycze. Mimo osiągniętego tak
szacownego wieku jubilatka cieszy
się dobrym samopoczuciem i pogodnym podejściem do życia i świata.

Jubilatka przyjechała do Trzebielina z rodzicami pod koniec 1945
roku z Lipusza. W 1946 roku wyszła
za mąż za Stanisława Zabrockiego.
Przeżyli razem 66 lat, niestety, mąż
zmarł w 2013 roku. Urodziła sześcioro dzieci. Doczekała się 12 wnucząt i 10 prawnucząt. Obecnie
mieszka na Dolnie z synem Krzysztofem i synową Lidią, którzy zapewniają jej codzienną opiekę. Pani
Wandzie życzymy dalszych długich
lat w dobrym zdrowiu i szczęściu rodzinnym, w poczuciu zadowolenia z
owoców pracowitego życia oraz serdecznej opieki osób najbliższych. ■

razem w zakresie finansów publicznych.
- Jak widać nie boi się Pani wyzwań...
- Mogę pochwalić się niemalże 30-letnim stażem pracy, a zdobyte doświadczenie ułatwia mi pracę na stanowisku skarbnika. Wiem, że to
wielka odpowiedzialność i przed
wystartowaniem w konkursie miałam wiele obaw czy sobie poradzę.
Mam też świadomość, że wiele pracy przede mną, gdyż moja poprzedniczka Krysia Harasiuk podniosła poprzeczkę bardzo wysoko,
ale postaram się wypełniać swoje
obowiązki najlepiej jak potrafię. Dotychczas zawsze trafiałam na ludzi
miłych, życzliwych i wyrozumiałych
- za co im serdecznie dziękuję. Po

pierwszych dniach pracy w nowym
środowisku mogę stwierdzić, że
znowu dobrze trafiłam.
- Czego życzyć na nowej drodze
kariery zawodowej...
- Jeżeli chodzi o priorytety budżetowe
gminy to przede wszystkim realizacji zadań zaplanowanych w budżecie na 2016 rok i sprawnej ob-

sługi finansowej realizowanych inwestycji. Gmina w najbliższym czasie spotka się z szeregiem zmian
wymuszonych przez ustawodawcę, chociażby w zakresie centralizacji podatku VAT, dlatego życzyłabym sobie na nowym stanowisku
czytelnych i zrozumiałych przepisów.

Życzymy Pani Krystynie Harasiuk, aby ten wartościowy okres życia na emeryturze stał się dla niej okazją
do odpoczynku, cieszenia się dobrym zdrowiem i optymizmem, radości z wnuków oraz możliwością realizacji własnych pasji i zainteresowań.
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Nazwij swoją
ulicę
Do 31 sierpnia każdy mieszkaniec ma prawo wniesienia swoich uwag do nazwy oraz przebiegu danej ulicy wraz z uzasadnieniem. Chcesz mieć wpływ na
swój adres? Napisz lub przyjdź na konsultacje.

C

[Harmonogram spotkań sołeckich ]
Cetyń
Bożanka
Poborowo
Suchorze
Zielin
Trzebielino
Dolno

20.06 (poniedziałek)
21.06 (wtorek)
30.06 (czwartek)
28.06 (wtorek)
04.07 (poniedziałek)

17.30
16.30
16.30
16.30
17.30

05.07 (wtorek)

16.30

iągły rozwój Gminy
Trzebielino spowodował
konieczność uporządkowania numeracji budynków w trzech najbardziej
rozbudowanych miejscowościach
Gminy. Na zaistniałą sytuację bezpośredni wpływ miały m. in. rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
przekształcenie
gruntów
dotychczas użytkowanych rolniczo w
tereny przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową, powstanie nowych
działek ewidencyjnych poprzez liczne
podziały, a także wzmożone zainteresowanie nabywaniem gruntów na wsi
przez osoby zamieszkujące dotychczas w dużych aglomeracjach miejskich.
Napływające sygnały od mieszkańców, instytucji zajmujących się dostarczaniem przesyłek, służb ratunkowych oraz komunalnych są
potwierdzeniem, że uporządkowanie
numeracji jest procesem niezbędnym
i uzasadnionym.
W celu uporządkowania numeracji w sposób jasny i czytelny niezbędny jest podział miejscowości na ulice.
Ich nazwy oraz planowane przebiegi
zostały zaproponowane przez specjalnie powołane w tym celu komisje
składające się z radnych i sołtysów danych miejscowości. Wstępne projekty
ulic zostały przedstawione na zamieszczonych poniżej mapach. Nazwy
dobrano tak, aby nie powtarzały się w
poszczególnych miejscowościach, odnosiły się do cechy jaką wyróżnia się
dana ulica, unikano nazw obcych, niezgodnych z zasadami języka polskiego, unikano również nazw kontrowersyjnych oraz mających charakter
ośmieszający lub poniżający.
Do końca sierpnia każdy mieszkaniec ma prawo wniesienia swoich
uwag co do nazwy oraz przebiegu danej ulicy wraz z uzasadnieniem, na formularzu, który został przygotowany w
tym właśnie celu. Wypełniony formularz można przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@trzebielino.pl.
Wnioski mieszkańców zostaną rozpatrzone przez komisje, a ostateczna
decyzja dotycząca konkretnych nazw
będzie należała do Rady Gminy Trzebielino. Możliwością do wypowiedzenia się na temat proponowanych
nazw ulic będą także spotkania sołeckie, których harmonogram zamieszczamy. ■
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Razem zadbamy o drogi
Gmina Trzebielino i Powiat Bytowski zawarły dwa porozumienia w celu realizacji kompleksowych rozwiązań w ramach lokalnej infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Trzebielino.
ierwsze z nich dotyczyło realizacji przebudowy nawierzchni
drogi, chodników wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
przebudowy oświetlenia drogowego
w miejscowości Suchorze.
W ramach tego porozumienia

P

[3 120 000]
złotych zainwestują
oba samorządy
w drogi gminy
Trzebielino

Gmina zobowiązała się do przygotowania wniosku o pomoc finansową
na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Są to prace w ramach programu „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w
tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Planowane
koszty inwestycji wynoszą ponad 2
700 000 zł. Powiat Bytowski zobowi-

ązał się do przebudowy drogi powiatowej nr 1175G w miejscowości Suchorze na odcinku o długości 350 metrów.
Drugie porozumienie dotyczyło
przebudowy drogi powiatowej nr
1167G na odcinku Dolno – Trzebielino.
Planowany koszt tej inwestycji to około 420 000 zł, na jej dofinansowanie
Powiat złoży wniosek o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020. Gmina zobowiązała się do przebudowy
skrzyżowania drogi gminnej Dolno –
Glewnik. ■

Kajakowe porozumienie Strategiczne prace
W kwietnia w Miastku zostało zawarte porozumienie pomiędzy gminami
Trzebielino, Miastko i Kępice w celu wspólnego przygotowania projektu pod
nazwą „Pomorskie Szlaki
Kajakowe – wśród dopływów Wieprzy” w ramach
przedsięwzięcia Pomorskie
Szlaki Kajakowe.
Projekt zostanie złożony w konkursie o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata
2014 – 2020, Działanie 8.4 Wsparcie

atrakcyjności walorów dziedzictwa
przyrodniczego.
W samym Trzebielinie można
zwodować kajak korzystając z przyjaznej kajakarzom infrastruktury i
rozpocząć spływ Pokrzywną, która
jest jednym z uroczych dopływów
Wieprzy, nazywanej przez wielu
królową pomorskich rzek. Pokrzywna, Studnica i Wieprza to bogactwo
naturalne tej ziemi, które na pewno
może przyciągnąć wielu turystów.
- Warto zatem jednoczyć siły, aby
ich wypoczynek był atrakcyjniejszy,
a przez to chętniej do nas przyjeżdżali - podsumowuje wójt Tomasz
Czechowski. ■

OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY TRZEBIELINO
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY
NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO
JELCZ / STAR
Więcej informacji na stronie www.trzebielino.pl
oraz http://bip.trzebielino.pl/

Trwają prace nad Strategią
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzebielino na lata 2016-2025.
Podczas pierwszej debaty przedstawiono ramowy harmonogram prac,
wypracowano analizę SWOT, zhierarchizowano główne założenia strategiczne i problemy rozwoju społecznogospodarczego gminy Trzebielino. Na
drugim spotkaniu przedstawiono wyniki ankiet przeprowadzonych wśród
mieszkańców Gminy, a także zaprezentowano wypracowaną wspólnie
analizę SWOT . W spotkaniach uczestniczyli m.in. radni, sołtysi, dyrektorzy

szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy. Kolejnym etapem prac nad Strategią Gminy będzie upublicznienie dokumentu

w celu naniesienia uwag przez mieszkańców przed poddaniem dokumentu pod obrady Rady Gminy Trzebielino. ■
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Dzielnicowy czeka na mieszkańców
Mieszkańcy gminy Trzebielino mają łatwiejszy kontakt z policją! 6 czerwca uroczyście przekazano klucze do Punktu Przyjęć
Dzielnicowego.

M

ieszkańcy już od poniedziałku 13 czerwca będą mogli korzystać z pomocy i porady dzielnicowego Roberta Rogoży. Udostępniony
również został telefon służbowy
571 335 141, który będzie czynny poza
godzinami urzędowania dzielnicowego w PPD.
PPD znajduje się w byłej siedzibie
Straży Gminnej i będzie czynny w każdy
poniedziałek, w godzinach od 9 do 12,
w pokoju nr 4.
Podczas spotkania Wójta Gminy
Trzebielino, Komendanta Powiatowego Policji insp. Andrzeja Borzyszkowskiego, dzielnicowego Roberta Rogoży,
zastępcy kierownika komisariatu w Kołczygłowach Pawła Krupki, radnych po-

wiatowych Wojciecha Dudy i Daniela
Chwarzyńskiego podkreślano, że otwarcie punktu było możliwe dzięki bardzo

dobrej współpracy władz samorządowych i Komendy Powiatowej Policji w
Bytowie. ■

Straż Gminna rozwiązana
31 maja przestała istnieć
Straż Gminna. Decyzję o jej
rozwiązaniu podjęto na XIX
Sesji Rady Gminy Trzebielino.
Straż Gminna w Trzebielinie została powołana przez Radę Gminy
Trzebielino 30 grudnia 2009 roku.
Pierwszym komendantem został
Henryk Czarnecki, a później dołączyli do niego dwaj aplikanci - Tomasz
Drobiński i Paweł Wrycza. W pierwszym roku funkcjonowania zatrudnione zostały jeszcze dwie osoby ja-

ko pracownicy administracji. W kolejnym roku na stanowisko strażnika
została przyjęta Beata Czura (Berechowska). W kolejnych latach zatrudnienie administracji zwiększało
się i w pewnym momencie w straży
pracowało nawet 10 osób. Początkowo strażnicy dysponowali tylko jednym pojazdem służbowym, ale w
2013 roku zakupiono kolejny pojazd.
W tym samym roku Henryk Czarnecki przestał być komendantem SG, a
zastąpił go Paweł Wrycza. W 2013 roku zatrudniony został Dariusz Guzowski.

W czasie ponad sześciu lat funkcjonowania strażnicy gminni zajmowali się utrzymaniem ładu, porządku
i bezpieczeństwa na terenie gminy.
Przewozili m.in. osoby nietrzeźwe do
izby wytrzeźwień bądź bezpańskie
psy i koty do schroniska dla zwierząt.
W ramach współpracy z policją
wspólni patrolowali a ze strażą leśną
ok.15 patroli.
Strażnicy zajmowali się również
szeroko pojętą prewencją. W tym zakresie prowadzili pogadanki o bezpieczeństwie w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Plastycznie o zagrożeniach
Na początku maja zostały
rozstrzygnięte dwa konkursy plastyczne dotyczące zagrożeń czyhających na nas
w codziennym życiu. Napłynęło 57 prac, a laureatów
nagrodzono w Urzędzie
Gminy.
Młodzież ze szkół podstawowych
zmierzyła się z dwoma tematami
konkursowymi: „W trosce o nasze
bezpieczeństwo” oraz „Zagrożenia
wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych”.
21 autorów, którzy postanowili
ukazać plastycznie temat bezpieczeństwa, zwróciło uwagę na zachowanie się na drodze, jak unikać pożarów, a także o niebezpiecznych
kąpieliskach.

36 młodych twórców skupiło się
na zagrożeniach wypadkowych w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Ilustrując zagrożenia w gospodarstwach
podkreślali
jak
zachowywać się bezpiecznie wobec
zwierząt gospodarskich, przy pracach
polowych i jak powinno wyglądać
wzorowe gospodarstwo.
Jurorzy podkreślali, że wszystkie
prace były piękne, starannie wykonane i ciekawie ilustrowały przedstawioną tematykę. Niestety, reguły były bezlitosne i należało wyłonić
najlepszych.
Organizatorzy podziękowali dyrektorom szkół za zainteresowanie
dzieci i młodzieży tą trudną, ale
ważną tematyką. Laureatom zostały rozdane nagrody, a Wójt podsumował efekty konkursu i zaprosił

nagrodzonych na słodki poczęstunek.
Konkurs „W trosce o nasze bezpieczeństwo”:
Grupa I (uczniowie klas 1-3 SP): I Szymon Rogaczewski, II - Marika Staroszak, III - Zuzanna Pirowicz
Grupa II (uczniowie klas 4 – 6 SP):
I - Seweryn Sibiński, II - Nikodem Staroszak, III - Wiktoria Sztobnicka
Konkurs „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych”:
Grupa I (uczniowie klas 1 -3 SP): I
- Nikola Lupa, II - Kacper Windorpski,
III - Zuzanna Bieńkowska
Grupa II (uczniowie klas 4-6 SP): I
- Filip Kozłowski, II - Kacper Szmejda,
III - Seweryn Sibiński ■

[Zarejestrowane
wykroczenia:]
2010 rok – 5 595
2011 rok – 8 109
2012 rok – 13 333
2013 rok – 18 050
2014 rok – 14 941
2015 rok – 10 144
Nie ma mowy jednak o braku ciągłości w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie gminy. Dotychczasowe zadania przejmie policja.
Sprawy niezakończone są przekazywane do Komendy pPowiatowej Policji w Bytowie.
Do ściągnięcia należności pozo-

staje jeszcze m.in. około 1300 mandatów.Trwają też rozmowy na temat
przejęcia fotoradaru stacjonarnego
w Suchorzu przez inspekcję transportu drogowego. ■
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Bajkowa parada w Trzebielinie
Biblioteka inspiruje?! Oczywiście. Udowodnili to bibliotekarze i uczniowie organizując korowód bajkowych postaci, który przeszedł ulicami Trzebielina.
Parada Bajkowych i Literackich
Postaci była sposobem, wymyślonym przez Bibliotekę Gminną w
Trzebielinie i Szkołę Podstawową w
Trzebielinie, na włączenie się do
ogólnopolskiej akcji Tydzień Bibliotek, przebiegającej pod hasłem „Biblioteka inspiruje”. Przy dźwiękach
muzyki, w bajkowych strojach, z
transparentami propagującymi czytanie książek, przedszkolaki i uczniowie podstawówki oraz bibliotekarze
i nauczyciele przemaszerowali ulicami miejscowości. W korowodzie
wędrowali Kubuś Puchatek, Czerwony Kapturek, Kopciuszek, Smer-

fetka, Harry Potter, Hermiona, Wilk,
Ania z Zielonego Wzgórza, Pippi Pończoszanka i wiele innych postaci.
Dzieci dotarły do sali widowiskowej
przy bibliotece, gdzie czekały na nie
kolejne atrakcje: konkurs na najciekawsze przebranie, słodki poczęstunek, rymowane zagadki oraz prezentacje poszczególnych grup
zachęcające do czytania książek.
Tomasz Czechowski, wójt gminy
Trzebielino wierszowanym utworem
„Czy to bajka, czy nie bajka” oficjalnie otworzył Bajkowo-Literacką Krainę.
W konkursie na bajkowe przebranie wzięło udział 42 uczestników.
Gdy jurorzy obradowali uczniowie i
przedszkolaki zaprezentowali hasła
zachęcające do czytania książek oraz
w scenkach przypomnieli opowieści, baśnie i bajki i ich bohaterów.
Komisja przyznała w kategorii
przedszkolnej I miejsce Lenie Limanowskiej (Smerfetka), I wyróżnienie
Natanowi Jedleckiemu (Młynarczyk),
II wyróżnienie Igorowi Brodnickiemu (Papa Smerf )i Adamowi Beger
(krasnoludek Gapcio), w szkolnej kategorii wiekowej I miejsce Hannie
Grabowskiej ( Hermiona), wyróżnienie Krzysztofowi Nowakowi (Gandalf
Biały).
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe
dyplomy, oraz nagrody książkowe i inne
upominki, zaś wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali czekolady. ■

Dla wszystkich, którzy byli kreatywni, odważni i pracowici, by wystąpić w ciekawym stroju kierujemy jeszcze raz
wielkie słowa uznania i podziwu!

Smaczne pisanie UWAGA! Biblioteka na wakacje
W związku z sezonem wakacyjnym
zmieniają się godziny pracy Biblioteki
Gminnej w Trzebielinie.
Od 1 lipca do 31 sierpnia biblioteka
będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Anna Balcerzak, autorka książek kulinarnych, spotkała się w połowie maja
z czytelnikami w Bibliotece Gminnej w
Trzebielinie oraz w filii bibliotecznej w
Suchorzu. Pani Anna opowiadała o swojej książce, w której umieszczone są po-

trawy na różne okoliczności i którą można było zakupić podczas spotkania. Autorka, udowodniła, że nie tylko pisze o
potrawach, ale także je przygotowuje przywiozła ciasto oraz swojski chleb i
smalec, który czytelnicy degustowali. ■

W lipcu świetlice wiejskie będą nieczynne (oprócz świetlicy w Starkowie).
W sierpniu świetlice pracują w stałych godzinach.
12 sierpnia w Bibliotece Gminnej
odbędzie się II Konkurs na Bukiet Zielny.

Od 16 sierpnia rozpocznie się realizacja programu z fundacji rozwoju
lokalnego Parasol pt. „Miłosna historia
ukryta w starej fotografii.”
W ostatnim tygodniu sierpnia Biblioteka zaprasza na Gminny Rajd Kończący Wakacje. ■
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ZUK ma już 10 lat !
30 maja 2006 roku, na mocy uchwały Rady Gminy w Trzebielinie, powołano do życia Zakład Usług Komunalnych. - Działalność jednostki potwierdziła słuszność tej decyzji - ocenił wójt.
unkcję tworzenia struktur powierzono Stanisławowi Dymińskiemu, który został pierwszym
kierownikiem ZUK. Początki funkcjonowania były trudne i skromne. Zaczynano
od podstawowych narzędzi i samochodu dostawczego marki ŻUK. Obecnie
Zakład dysponuje już coraz lepszym zapleczem sprzętowym, m.in. VW T5, dwoma citroenami, ciągnikiem rolniczym,
urządzeniem wysokociśnieniowym do
czyszczenia kanalizacji, beczką aseniza-

F

[Życzenia]
Dziesiąta rocznica działalności
Zakładu Usług Komunalnych w
Trzebielinie to przede wszystkim
czas na podziękowania i życzenia wszelkiej pomyślności dla
wszystkich byłych i obecnych
pracowników tego zakładu.

cyjną, niestacjonarnym agregatem
prądotwórczym, przyczepą rolniczą. W
magazynach jest też spora ilość drobniejszego sprzętu m.in. kosiarka bijakowa, zamiatarka, pług do odśnieżania
oraz inny sprzęt typu kosy spalinowe,
traktorek, pilarki itp., które służą do utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy. Załoga liczy obecnie 12 osób.
27 maja ZUK zmienił swoją siedzibę
i obecnie mieści w budynku Trzebielino
33 (w miejscu po zlikwidowanej Straży
Gminnej)
- Od samego początku byłem wielkim orędownikiem powołania do życia
własnego, gminnego zakładu komunalnego, który w pierwszej kolejności
przejąłby nadzór nad gminną infrastrukturą wodno-kanalizacyjną umożliwiając tym samym zrezygnowanie z dalszej współpracy z firmą zewnętrzną, do
której wszyscy mieliśmy wiele zastrzeżeń.

Po 10 latach można bez wątpliwości stwierdzić, że była to dobra decyzja - ocenia Tomasz Czechowski,
wójt gminy Trzebielino. Dziś nasz zakład wykonuje , oprócz zadań z dziedziny wodno-kanalizacyjnej, wiele innych obowiązków, takich jak:
gospodarka mieszkaniowa, opieka

nad placami zabaw, przystankami,
boiskami wiejskimi i innymi tzw. terenami zielonymi. Wykonują także
bieżące remonty dróg oraz budynków gminnych. Możliwości zakładu z
roku na rok zwiększają się dzięki coraz
lepszemu wyposażaniu w profesjonalny sprzęt.

Dziś już nikt z nas nie wyobraża sobie
możliwości dobrego i sprawnego funkcjonowania gminy bez naszego ZUK-u.
Zaangażowanie i odpowiedzialne
traktowanie swoich obowiązków przez
załogę ZUK-u zasługuje na nasze podziękowanie i pozwala patrzeć z optymizmem w przyszłość. ■

Zarobią na koszeniu poboczy dróg
W maju Zakład Usług Komunalnych dzięki dotacji z
Gminy Trzebielino kupił nową kosiarkę bijakową. Koszt
maszyny to ponad 17 tys.
zł.
Kosiarka bijakowa, lekka stosowana do ciągników. Przeznaczona jest
do koszenia terenu o zróżnicowanym
ukształtowaniu powierzchni, a także
występowaniu różnorodnego materiału ścinanego. Dzięki temu można
ją wykorzystać w różnorodny spo-

sób. Władze ZUK zapewniają, że poza pracami na rzecz gminnego samorządu jest możliwość przyjmowania zleceń z zewnątrz i zarabiania.
Dzięki czemu urządzenie powinno
się dość szybko zamortyzować.
Pierwsze zlecenia już są. Gmina Trzebielino podpisała porozumienie na
wykaszanie poboczy przy drogach
powiatowych. Dzięki temu ZUK
będzie mógł w pełni wykorzystać
możliwości kosiarki oraz pozyskać
dodatkowe środki finansowe na bieżącą działalność. ■

TERMINY WYPŁAT

GOPS TRZEBIELINO
NOWE USŁUGI

Dodatki
mieszkaniowe

Zasiłki
stałe

Świadczenia
rodzinne

Świadczenie
wychowawcze
500+

Czerwiec

09.06

28.06

29.06

24.06

Lipiec

07.07

27.07

28.07

25.07

Sierpień

04.08

24.08

25.08

22.08

Wrzesień

08.09

27.09

28.09

23.09

Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie rozpoczął świadczenie usług w zakresie:

• opróżniania zbiorników bezodpływowych,
• realizacji przyłączy wodociągowych,
• przyłączy kanalizacji sanitarnej,
• czyszczenia kanalizacji urządzeniem wysokociśnieniowym KanRo.
Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Zakładu lub pod nr telefonu
59 842 74 58.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

www.trzebielino.pl
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Czysta wieś, czysta gmina
22 kwietnia, we wszystkich sołectwach gminy Trzebielino pracowicie obchodzono Międzynarodowy Dzień Ziemi, sprzątając okoliczne tereny. Zebrano
ponad 200 worków śmieci!
akcji wzięli udział mieszkańcy, nauczyciele i uczniowie
szkół podstawowych w Trzebielinie i
Suchorzu oraz gimnazjum w Starkowie, a także pracownicy Biblioteki
Gminnej.
Zebrane w worki śmieci odbierali
pracownicy Zakładu Usług Komunalnych. W sprawnym przeprowadzeniu
sprzątania pomagało również Nadleśnictwo Trzebielino. Paweł Zygowski z
nadleśnictwa wyjaśnił dzieciom i dorosłym biorącym udział w akcji jak ważne jest utrzymanie czystości nie tylko
w naszym najbliższym otoczeniu, a także w lasach. Przekazał również upo-

W

minki wszystkim dzieciom biorącym
udział w sprzątaniu. Akcja jest wspólną
lekcją ochrony środowiska , prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a także inicjuje działania,
dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Uczestnicy zapowiedzieli, że będą co roku kontynuować akcję, ponieważ ilość
zebranych odpadów przyczyniła się do
poprawy czystości otoczenia, w którym
żyjemy.
U wielu pojawiał się też smutna refleksja, że śmieci te muszą w dużej mierze wyrzucać mieszkańcy naszej gminy. ■

[Ekologiczny dzień ]
W Suchorzu, 22 kwietnia, z okazji Dnia Ziemi odbył się
przemarsz uczniów ulicami miejscowości. Uczniowie
nieśli plakaty zachęcające do sortowania śmieci i dbałości o najbliższe środowisko. Następnie uczniowie rozjechali się do poszczególnych miejscowości, by zbierać
śmieci. Uczniowie klasy piątej na zaproszenie Koła Łowieckiego "Hubertus" udali się w okolicę Objezierza.
Tam odbyła się lekcja przyrody, podczas której dzieci
dowiedziały się na czym polega myślistwo, poznały
słownictwo związane z gwarą myśliwską, a także sygnały myśliwskie na różne okazje. Zaobserwowały sarny w naturalnym środowisku i najważniejsze - nauczyły
się sadzić drzewa. Posadziły jarzębiny, jabłonie i śliwy.
Pod drzewkami umieściły informacje kto, kiedy i z jakiej okazji posadził dane drzewo. Nadały im też imiona.
Wszystkim podobała się taka żywa lekcja przyrody.

Łowili prezenty na Dzień Dziecka
5 czerwca, z okazji Dnia
Dziecka, na Zalewie Bronowieckim odbyły się coroczne zawody wędkarskie organizowane przez koło
RYBOGRYF Trzebielino.

Dla młodych adeptów wędkarstwa była to nie lada gratka. Do
udziału w zawodach zgłosiło się 16
uczestników - dwie dziewczyny:, Paulina Gazdecka, Nikola Gadomska oraz
14 chłpców: Adam Beger, Krzysztof
Nowak, Mateusz Bodnar, Szymon Beger, Michał Stefanek, Szymon Stefanek, Alan Kowalski, Mateusz Chojnacki, Nikodem Staroszak, Mateusz
Beger, Damian Gadomski, Maciek
Dąbrowa, Piotr Zacholski i Michał Zacholski.
Młodzi zawodnicy musieli wykazać się nie tylko cierpliwością, ale i
sprytem. Z pewnością przydały się
również rady dorosłego taty, wujka
lub dziadka, którzy znają niejedną
technikę i mają swoje sposoby na
złowienie ryby. Bezapelacyjnym zwycięzcą zawodów został 6-letni Adaś
Beger, który z pomocą dziadka złowił
prawie kilogramowego lina. Drugie
miejsce zajęła Nikola Gadomska, a
trzecie Szymon Beger.

Wszystkim małym wędkarzom
wręczono atrakcyjne nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Trzebielino, Koło RYBOGRYF Trzebielino,
Nadleśnictwo Trzebielino, Rajmunda
Chwarzyńskiego, Tomasza Zabrockiego, Zarząd Główny PZW oraz Sołectwo Trzebielino. ■
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Konflikt pokoleń w Trzebielinie
W kwietniu w Bibliotece Gminnej w Trzebielinie na scenie pojawili się młodzi aktorzy uczestnicy III Wojewódzkiego Konkursu Teatrów Gimnazjalnych
FARSA. Widownia była pełna -nagradzając gromkimi brawami teatralne zmagania młodzieży z naszego województwa.
ażda zgłoszona amatorska
grupa teatralna miała za zadanie przygotować przedstawienie
komediowe zgodne z hasłem tegorocznego konkursu, który brzmiał: „Konflikt pokoleń”. Problem znany od pokoleń i chyba najdowcipniej ukazany w
słynnym komediowym serialu z lat 60.
"Wojna domowa". Do rywalizacji w konkursie stanęło pięć grup teatralnych. Jury musiało zmierzyć się z bardzo trudnym zadaniem, ponieważ wszystkie
zespoły prezentowały wysoki poziom
swoich umiejętności. Nie tylko scenicznych , ale także dramatycznych.
Występy młodych artystów oceniało trzyosobowe jury: Magdalena
Radziszewska – nauczycielka jeż. polskiego w Liceum w Miastku, prowadząca teatr młodzieżowy w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w
Miastku; Grażyna Jamniak – wicedyrektor Powiatowego Młodzieżowego
Domu Kultury w Miastku, gdzie pro-
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wadzi również sekcję kabaretu „Szpilki”; Anna Pietrzak - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej.
Na sali zasiedli również zaproszeni
goście, m.in. Wójt Gminy Trzebielino
Tomasz Czechowski, Przewodniczący
Rady Gminy Andrzej Grzybowski, radni, sołtysi, pracownicy Biblioteki Gminnej, sponsorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice.
Pierwsze miejsce w III Wojewódzkim Konkursie Teatrów Gimnazjalnych „Farsa” zajęła grupa „Zaczarowani” ze Starkowa przygotowana
przez Monikę Czykier-Sokłowską. Zaprezentowała ona wyjątkowe przedstawienie „Każde pokolenie ma własny czas, bo trwa w każdym z nas”.
Drugie miejsce przypadło przygotowanej przez Olgę Kuklińską grupie
„Bezimienni” z Łubna, która wystąpiła
z przedstawieniem „Pokoleniowa retro opowieść”.

Trzecie miejsce trafiło do grupy z
Dretynia. Zespół „Fantastyczna dziewiątka” przygotowany przez Gabrielę
Drabik wystawił spektakl „My i oni”.
Miejsce czwarte zajęła grupa
„Kurtyna” z gimnazjum w Dretyniu,
która wraz z opiekunką Ewą Wadas
przygotowała przedstawienie „Filon
i Laura”.
Piąte miejsce zajął przygotowany
przez Jarosława Gresztę kabaret „Leśni Skauci” z Leśnic, który zaprezentował spektakl „Bajki dla niegrzecznych dzieci”.
Nagrodę za najlepszą kreację aktorską III Wojewódzkiego Konkursu
Teatrów Gimnazjalnych zdobył kabaret „Leśni skauci” z Leśnic, a wyróżnienia otrzymali: Daria Welzandt
z Gimnazjum w Starkowie oraz Magdalena Borowska z ZS w Łubnie.
Dzięki sponsorom każdy uczestnik tegorocznego konkursu otrzymał
nagrodę rzeczową. Poza tym wszyst-

[Dziękujemy]
Konkurs nie odbyłby się bez
wsparcia finansowego i organizacyjnego Tomasza Czechowskiego,
wójta gminy Trzebielino. Podziękowania kierowane są również
do sponsorów fundujących nagrody dla zespołów teatralnych oraz
dla najlepszych i wyróżnionych
młodych aktorów: prezes firmy
Łąccy z Kołczygłów; Krzysztof Załuska Nadleśniczy Nadleśnictwa
Trzebielino; Karolina Jedlecka; Lucyna i Jarosław Góralowie; Wojciech Duda (radny powiatu bytowskiego, który przekazał nagrodę
specjalną od wicewojewody pomorskiego Mariusza Łuczyka)

Egzamin gimnazjalny
za nami - czekamy
na wyniki
Przez trzy dni - od 18 do 20 kwietnia - uczniowie klas trzecich gimnazjów sprawdzali swoją wiedzę. Najpierw w części humanistycznej
obejmującej historię, WOS i język
polski. Następnego dnia przyszła kolej na część matematyczno-przyrodnicza, czyli matematykę i przedmioty
przyrodnicze: chemia, geografia, bio-

logia, fizyka. Ostatniego dnia weryfikowali swoje umiejętności lingwistyczne. Do egzaminu językowego
przystąpiło31 gimnazjalistów - jęz.
angielski zdawało 18 gimnazjalistów,
zaś jęz. niemiecki 13 gimnazjalistów.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego
szkoła otrzyma 17 czerwca. Trzymamy kciuki ■

kie grupy teatralne otrzymały pamiątkowe dyplomy lub statuetki. Zespoły, które zajęły pierwsze trzy
miejsca, otrzymały nagrodę dodatkową ufundowaną przez Wicewojewodę Pomorskiego Mariusza Łuczy-

ka. Cenne nagrody rzeczowe trafiły
także do najlepszych aktorów.
III Wojewódzki Konkursu Teatrów Gimnazjalnych FARSA zorganizowały Izabela Łazuga i Anna Kowalczyk. ■

www.trzebielino.pl
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W SZKOLE I NIE TYLKO

Sukcesy pod koszem
Gladiatorzy ze Starkowa - koszykarze i koszykarki - uplasowali się w ścisłym finale wojewódzkim w
koszykówce.
ziewczęta z UKS ,,Gladiator”
przy gimnazjum w Starkowie przeszły najpierw eliminacje rejonowe, powiatowe, dostały się do
półfinałów wojewódzkich, aby
wreszcie dołączyć do ścisłego Finału
Wojewódzkiego w piłce koszykowej.
Pierwszy raz w sportowej historii naszej
szkoły udało się zajść tak wysoko w dyscyplinie drużynowej!
- Dziewczęta zawdzięczają to dzięki
wytężonej pracy na treningach - podkreśla trener Tomasz Kubiak.
Na turnieju finałowym, który odbył
się w Kartuzach 20 maja, dziewczęta ze
Starkowa były jedyną reprezentacją
szkoły wiejskiej, co już przed startem
budziło niemałą sensację. Walka o medale była bardzo zacięta i ostatecznie

D

nasze "Gladiatorki" zajęły IV. miejsce.
Przed nami uplasowały się gimnazja z
Gdyni, Gdańska i Kartuz. Za sobą zostawiliśmy drużyny z Starogardu Gdańskiego i Kwidzynia.
- W tegorocznej Gimnazjadzie doszliśmy wysoko, ponieważ pomogło
nam uczestnictwo w Lidze Międzywojewódzkiej, gdzie nasze dziewczęta mogły nabywać doświadczenia rywalizując z drużynami z czterech województw
- mówi trener UKS „Gladiator".
Sukcesy w koszykówce osiągnęła także drużyna chłopców, która wygrała
mistrzostwa powiatu bytowskiego, a w
półfinałach wojewódzkich zajęła II mce pokonując zespoły z Człuchowa i Ustki, ustępując jedynie drużynie Czarnych
Słupsk.

DANUTA KUBIAK
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Wysoko
mierzy
Kuba Malinowski - uczeń Gimnazjum w Starkowie zastał wicemistrzem wojewódzkim w skoku wzwyż
podczas Wojewódzkiej Gimnazjady
Lekkoatletycznej w Chojnicach. Zawody odbyły się 24 maja na tamtejszym stadionie lekkoatletycznym. Kubie udało się pokonać wysokość 183
cm nad poprzeczką. Wrócił szczęśliwy ze srebrnym medalem, przynosząc
chlubę swojej szkole i klubowi UKS
„Gladiator”.
- Brawo dla Kuby za sukces i talent,
oraz dla trenera Tomka Kubiaka za pasję i wytrwałość w poszukiwaniu i szlifowaniu takich talentów - ocenia wójt
gminy Tomasz Czechowski. ■

Czuje rytm

Gminny Dzień Kaszubski
17 maja w Bibliotece Gminnej w Trzebielinie odbył się
Gminny Dzień Kaszubski.
Uczniowie szkół z naszej gminy
wraz z opiekunami przygotowali program artystyczny. Gimnazjum wystawiło wywodzący się z wierzeń prasłowiańskich spektakl "Ścinanie kani
(Scynanié kani)". Jest to sąd nad kanią
(ptakiem), która symbolizuje grzechy
popełnione przez mieszkańców wsi.
Po procesie i symbolicznej egzekucji
ludzie czują się oczyszczeni z wszelkich popełnionych grzechów. Warto
przypomnieć, że dzień ten był dla Słowian świętem miłości.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w
Suchorzu recytowali po kaszubsku
wiersz Juliana Tuwima " Kòtulk (Kotek)" oraz zaśpiewali "Kaszubskie nuty" i "Kaszubskie jeziora".
Natomiast uczniowie SP Trzebielino zaprezentowali w programie zabawy taneczne oraz wykonali na sce-

nie tańce: Kowal, Szewc i Mareszka.
Widzowie mieli też okazję zobaczyć
na czym polegały dawne gry: "Jeden,
dwa...", "Kòsy, kòsy", "Sztërë meszë",
"Na bębenku", "Moj tata kupił kòzą",
"Nuty kaszubskie".

[W skrócie]

czekolady dla wszystkich występujących w podzięce za kultywowanie
tradycji przodków. Zdaniem wszystkich widzów przedstwienia były bardzo udane. Powtórzymy je zapewne
za rok. ■

Nauka pływania

odbył się Wojewódzki Półfinał Wielkiej Ligi Czytelników. Naszą Szkołę
reprezentowali: Marika Staroszak,
Michał Zacholski, Wiktoria Sztobnicka, Martyna Warsińska i Seweryn Sibiński. Dzieci oprócz pisania testu
zwiedzały bibliotekę. Najbardziej
podobała się im "sala staroci".

■ Po raz trzeci uczniowie SP w Suchorzu przystąpili do programu organizowanego przez WOPR "Nauka
pływania". Tym razem bierze w nim
udział grupa 30 uczniów z klasy drugiej i trzeciej. Dzieci są już po pierwszych zajęciach. Wszystkim bardzo się
podobało. Jak zawsze była nauka, ale
również czas na zabawę.

Ortografia bez tajemnic
■ Uczennica klasy III „b” Gimnazjum w
Starkowie - Izabela Perzyńska- zajęła I
miejsce w Międzyszkolnym Konkursie
Ortograficznym, który odbył się w ZS
w Łubnie. W zmaganiach ortograficznych Iza nie miała sobie równych, pokonała rówieśników ze szkół w Łubnie,
Tuchomiu i z Kramarzyn. Osiągnięcie
Izy cieszy nas niezmiernie, ponieważ
zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego,
że dbałość o poprawność językową

Cała impreza odbyła się przy
wsparciu sołectw Trzebielino, Starkowo i Miszewo, dzięki którym widzowie i młodzi artyści mieli okazję skosztować pysznych ciast.
Sołectwo Trzebielino ufundowało

wśród młodzieży nie jest pierwszorzędną wartością. Mamy nadzieję, że
sukces Izy zachęci pozostałych uczniów do dbałości o mowę ojczystą.

Wielka Liga Czytelników
■ W kwietniu w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Słupsku

Konkurs Piosenki
Wojskowej I Patriotycznej
■ W maju odbył się Konkurs Piosenki Wojskowej i Patriotycznej w Koczale. W konkursie wzięli udział

W V Wojewódzkim Konkursie Piosenki "RYTM I MELODIA", który odbył się w Damnie, Natalia Wieczorek
zajęła II miejsce. Uczennica klasy I
Gimnazjum w Starkowie zaśpiewała
utwór Natalii Kukulskiej "Dłoń". Zaśpiewała i swoim głosem zachwyciła szacowne jury. Bardzo się cieszymy i serdecznie gratulujemy, życząc
jej kolejnych sukcesów wokalnych!
Do konkursu przygotował Natalię
Wiesław Mijewski, klarnecista Filharmonii w Słupsku. W przygotowaniach pomagał Mariusz Bartczak, nauczyciel historii, który pełnił również
rolę opiekuna uczennicy w czasie samego konkursu. ■

uczniowie SP Trzebielino: Martyna
Warsińska i Paweł Rubin z klasy
szóstej. Konkurs cieszył się dużym
uznaniem publiczności, jego uczestnicy zaśpiewali dwie piosenki konkursowe podlegające ocenie jury. W
konkursie nie przewidziano podziału
na grupy wiekowe. Tak więc uczestnikami były dzieci, jak dorośli. Nasi
reprezentanci dobrze się zaprezentowali. Martyna Warsińska uzyskała
wyróżnienie i nagrodę pieniężną w
kwocie 100 zł. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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asza galeria miała bardzo pozytywny oddźwięk wśród mieszkańców. Wiele osób
rozpoznało siebie i swoich bliskich na zdjęciach i z sentymentem wspominało
dawne czasy. Jedną z takich osób jest uwidoczniona na zdjęciu Irena Czapiewska, która w roku 1973 zawierała związek małżeński. Opowiedziała nam
o tamtym wydarzeniu.
- Skąd dowiedziała się Pani o zdjęciach?
- O zdjęciach dowiedziałam się zupełnie przypadkowo. Po publikacji gazety rozpoznali mnie znajomi i poinformowali mnie o fakcie, iż „stałam się medialna”. Byłam mile zaskoczona.
- Jakie miała Pani odczucia po przeczytaniu artykułu i odnalezieniu siebie na zdjęciach?
- Po przeczytaniu artykułu miałam bardzo pozytywne odczucia. Przywołał miłe wspomnienia.
- Jak wspomina Pani tamten dzień i tamte lata?
- To był jeden z najszczęśliwszych dni mojego życia. Generalnie tamte lata, siedemdziesiąte, wspominam z sentymentem i łezką w oku. To były dobre lata – byłam młodą, szczęśliwą mężatką, żyło się łatwiej, a ciężka praca na roli była doceniana – o czym świadczy chociażby tytuł wzorowego
rolnika. Miło było powspominać te minione chwile. Uważam, że publikacja takich kart z kroniki to ciekawy i trafiony pomysł.
Zamieszczamy kolejne strony naszej Kroniki i zachęcamy do dzielenia się z nami odczuciami po obejrzeniu zdjęć.

