WRZESIEŃ 2016

Gminne Święto Plonów
W sobotę, 10 września, na placu przy Orliku w Suchorzu odbyły się Dożynki Gminne 2016. Uroczystości
rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną w kościele parafialnym w Suchorzu celebrowaną przez proboszcza ks. Włodzimierza Malinowskiego.
uroczystościach wzięli udział
gospodarze dożynek: wójt Tomasz Czechowski oraz przewodniczący
Rady Gminy Andrzej Grzybowski, radni
gminni i powiatowi, sołtysi, dyrektorzy
oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, inni zaproszeni goście, a
także licznie przybyli mieszkańcy naszej
gminy.
Zaszczytną funkcję starostów dożynek pełnili w tym roku Dorota Piekarska
i Marcin Łukasiewicz, którzy tradycyjnie
przekazali bochny chleba dożynkowego gospodarzom dożynek, ci zaś podzielili się nim z uczestnikami Święta
Plonów.
Na trzebielińskiej scenie talenty prezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Trzebielinie, Szkoły Podstawowej
w Suchorzu, Gimnazjum w Starkowie.
Swój repertuar przedstawiła także Biblioteka Gminna w Trzebielinie.
Na uczestników Gminnego Święta
Plonów czekało mnóstwo atrakcji. Lokalni twórcy: Justyna Sadyś i Agnieszka
Włodarska prezentowały swoje wyroby artystyczne.
Na stoiskach promocyjnych Biblioteki Gminnej w Trzebielinie, Nadleśnictwa
Trzebielino, sołectw: Starkowo, Poborowo, Suchorze można było znaleźć wiele
ciekawych informacji o codziennym
funkcjonowaniu tych instytucji i atrakcjach. Kusiła oferta stoisk gastronomicznych i handlowych. Ciekawscy pracy
strażaków mogli obejrzeć sprzęt bojowy
prezentowany przez Ochotniczą Straż
Pożarną Trzebielino, która udostępniła
do oglądania swoje pojazdy. Zbigniew
Łuczko na wyjątkowym stoisku zaprezentował swoje ptactwo ozdobne.
Nie lada gratką była bezpłatna degustacja konkursowych wypieków z
twarogiem, grochówkę przygotowaną
przez pracownice Szkoły Podstawowej
w Trzebielinie, leczo przygotowane
przez Klub Kulinarny działający przy Bibliotece Gminnej w Trzebielinie, a także pyszny tort upieczony przez Restaurację Królewską w Suchorzu.
Najmłodszym organizatorzy zapewnili bezpłatne atrakcje: dmuchane zjeżdżalnie, zamki, program animacyjny
KLOWN CYRKOWIEC, malowanie twarzy, zaplatanie warkoczy, pokaz baniek
mydlanych oraz pokaz Ochotniczej Stra-

W

ży Pożarnej. Każda z tych atrakcji cieszyła się ogromnym zainteresowaniem
dzieci.
Natomiast zarówno starsi jak i młodsi uczestnicy dożynek wzięli udział w
warsztatach zumby.
Gwiazdą wieczoru był zespół THE
POSTMAN, który porwał dożynkową
publiczność do zabawy. Parkiet był wciąż pełny, a przeboje Beatlesów i Czerwonych Gitar śpiewała niemal cała publiczność. Zabawa była kontynuowana
do późnych godzin nocnych przy muzyce dyskotekowej.
Ku radości organizatorów dożynki w
Suchorzu zgromadziły bardzo wielu
mieszkańców. ■
Fotorelacja na stronie 6-7

[Dziękujemy! ]
Za aktywny udział w organizacji
tegorocznego Gminnego Święta
Plonów pragniemy złożyć serdeczne podziękowania:
- pani sołtys Suchorza, radzie sołeckiej oraz Pani Dyrektor i pracownikom Biblioteki Gminnej w
Trzebielinie za piękne dekoracje
dożynkowe w Suchorzu,
- dyrektorom, pracownikom szkół
oraz wszystkim dzieciom występującym na scenie,
- kierownikowi oraz pracownikom
Zakładu Usług Komunalnych,
- prezesowi oraz strażakom OSP
Trzebielino.
- sołectwom: Starkowo, Poborowo, Suchorze, Nadleśnictwu
Trzebielino, Bibliotece Gminnej
w Trzebielinie - za przygotowanie stoisk promocyjnych,
- lokalnym twórcom za przyjazd i
przedstawienie swoich prac,
- panu Zbigniewowi Łuczko za
zaprezentowanie swojego ptactwa ozdobnego,
- Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego,
- pani Paulinie Reclaw, Magdalenie Dzierżak oraz Krystynie Michalak za zapewnienie atrakcji
dla dzieci.
- sołtysom i ich licznym pomocnikom za przygotowanie wieńców dożynkowych,
- rolnikom: Panu Władysławowi
Szarpakowi, Panu Jerzemu Tarnowskiemu, Pani Halinie Drobińskiej – za dostarczenie balotów
i snopków.

Dziękujemy także
sponsorom:
Bankowi Spółdzielczemu
w Bytowie,
Firmie Elwoz sp. z o. o.,
państwu Lucynie
i Jarosławowi Góral

[KONKURSY]
Najpiękniejszy wieniec
dożynkowy 2016”,
Podczas uroczystości wręczono
nagrody w konkursie, w którym
zwyciężyło sołectwo Cetyń (bon
o wartości 800 zł), drugie miejsce zajęło sołectwo Suchorze
(bon o wartości 500 zł), trzecie –
sołectwo Starkowo (bon o war-

tości 300 zł). Pozostałe sołectwa:
Bożanka, Objezierze i Miszewo
otrzymały bony o wartości 100
zł.

„Najsmaczniejszy wypiek z
twarogiem w gminie Trzebielino”
Konkurs cieszył się jak zawsze

dużym zainteresowaniem –
wpłynęło aż 19 zgłoszeń. Laureatom wręczono dyplomy i
nagrody rzeczowe.
I miejsce – Stefania Ogińska z
Broczyny, II miejsce - Małgorzata Labuda z Poborowa, III
miejsce –Beata Melchert z Bożanki.

„Piękna Wieś 2016”
W konkursie tym swoje ogrody
zaprezentowało 18 uczestników. I miejsce zajęła Danuta
Zabrocka z Suchorza, II miejsce - Danuta Kamińska z Trzebielina, III miejsce –Andrzej
Sieńko z Bożanki.
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Drogi są teraz jak nowe
Zakończono przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Trzebielino. Była to największa inwestycja drogowa realizowanego na terenie naszej gminy w 2016 roku. Dzięki temu mamy w gminie około 10 kilometrów nowych dróg.

I

nwestycja została sfinansowana wspólnie przez
Powiat Bytowski, Gminę Trzebielino
oraz Nadleśnictwo Trzebielino. Realizatorem zadania był Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie, który działając w
imieniu finansujących zorganizował i
przeprowadził postępowanie przetargowe oraz nadzorował wykonanie robót. Inwestycja została podzielona na
dwa odrębne zadania.
Pierwsza inwestycja dotyczyła modernizacji drogi powiatowej z Trzebielina przez Dolno, Bąkowo do granicy powiatu z wyłączeniem miejscowości
Dolno. W ramach prac modernizacyj-

nych ułożono warstwę wyrównawczą i
cienką warstwę ścieralnej z masy mineralno – bitumicznej na długości 4,713
km. Wykonawca ściął również pobocza
i ułożył nową nawierzchnię o szerokości
pół metra po obu stronach całej długości modernizowanego odcinka. Musiał
również oczyścić przydrożne rowy z namułu.
Łączny koszt wykonania wyżej wymienionych robót oraz nadzoru inwestorskiego wyniósł 732 125,00 zł. Inwestorzy
podzieli
się
kosztami
następująco: 266 062,50 zł zapłacił Powiat Bytowski, 266.062,50 zł Gmina
Trzebielino, a 200 000,00 zł – Nadle-

śnictwo Trzebielino. Wykonawca - firma STRABAG - na wykonane roboty
udzielił pięcioletniej gwarancji.
Druga inwestycja dotyczyła modernizacji drogi powiatowej od miejscowości Bożanka do końca miejscowości
Broczyna. W tym przypadku zakres prac
modernizacyjnych polegał na wykonaniu lokalnych poszerzeń jezdni na łukach, ułożeniu warstwy wyrównawczej

i cienkiej warstwy ścieralnej z masy mineralno – bitumicznej na długości 5,200
km. Wzdłuż całego remontowanego
odcinka wykonano po obu stronach
ścinkę poboczy i ułożono nową nawierzchni o szerokości pół metra, a także oczyszczono przydrożne rowy z namułu. Wykonawca zamontował
również na niezabezpieczonych łukach
bariery sprężyste.

Łączny koszt wykonania wyżej wymienionych robót oraz nadzoru inwestorskiego wyniósł 921 001,17 zł, którym
podzielono się następująco: 460 500,59
zł zapłacił Powiat Bytowski, a 460 500,58
zł – Gmina Trzebielino.
I w tym przypadku wykonawca „POL
– DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A.,
udzielił na wykonane roboty pięcioletniej gwarancji. ■

Sukces – 2 mln zł na drogi. Czekamy na więcej!
8 września Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził
listę
zadań
z zakresu „Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych".
W ramach konkursu dotyczącego
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 186 wniosków, w tym 3 złożone przez Gminę
Trzebielino i 1 złożony przez Powiat Bytowski, który jest w planie do realizacji
na terenie Gminy Trzebielino.
Dwie inwestycje: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku
Dolno – Trzebielino" oraz "Przebudo-

wa nawierzchni drogi, chodników wraz
z budową kanalizacji sanitarno- deszczowej oraz przebudowa oświetlenia
drogowego w m. Suchorze gm. Trzebielino" dzięki porozumieniom i planowanej wspólnej realizacji otrzymały po
13 punktów i zajmują kolejno 66 i 67
pozycję, w związku z tym kwalifikują
się do dofinansowania.
Inwestycja powiatowa wyceniona
jest na 420 910,00 zł, a dofinansowanie
ma wynieść 264 546,00 zł. Natomiast inwestycja gminna wyceniona została na
2 772 983,64 zł, z czego dofinansowanie
wyniesie 1 723 271,00 zł
Niestety, kolejne wnioski - "Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w miejscowości Trzebielino" i

[FAKTY]
Województwo Pomorskie na realizację programu ma 21 mln euro, co pozwala na objęcie dofinansowaniem 76 projektów.
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielin na działkach 20/8 i 133"
otrzymały po 12 punktów i zajmują 85.
i 91. miejsca. Na dzień ogłoszenia listy
rankingowej nie daje to... to możliwości
otrzymania dofinansowania. W sumie
21 wniosków otrzymało po 12, a tylko 4
z nich kwalifikują się do dofinansowania.
- Nasze wnioski zajmują odleglejsze
pozycje ze względu na liczbę ludności,
która jest kolejnym kryterium wyboru w

przypadku operacji, które uzyskały równą liczbę punktów. Liczymy jednak na
to, że oszczędności poprzetargowe po-

zwolą na objęcie dofinansowaniem naszych operacji w Trzebielinie i Zielinie ocenia wójt Tomasz Czechowski.

W Trzebielinie wcześniejsze propozycję nazwę ulicy Poznańskiej
zmieniono na Pomorską, Zaciszną na
Ku Słońcu, Świerkową na Sosnową,
Sosnową na Świerkową, Modrzewiową na Cisową, a Lipową na Wiejską.

Z kolei w Suchorzu wcześniej zaproponowaną ulicę Osiedlową zmieniono na Lipową.
Ostateczne propozycje zostaną
przekazane Radzie Gminy, która
będzie odpowiedzialna za podjęcie
kolejnych decyzji w tej sprawie.

Ulice po konsultacjach
Prezentowane dotychczas propozycje zostały przygotowane przez specjalnie powołane w tym celu komisje,
następnie zostały przekazane do zaopiniowania mieszkańcom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, w
lokalnej prasie oraz przedstawione na

zebraniach organizowanych w poszczególnych miejscowościach.
W czasie konsultacji wpłynęło 21
wniosków od mieszkańców gminy.
Wszystkie uwagi dotyczyły przedstawionych propozycji nazw ulic. Komisja,
13 września, podczas spotkania, po roz-

patrzeniu wniosków i ponownym przeanalizowaniu całej dokumentacji, zdecydowała o zmianie sześciu dotychczasowych propozycji w miejscowości
Trzebielino i jednej w miejscowości Suchorze, pozostałe propozycje zostają
bez zmian.
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Telefoniczny przewodnik
po regionie
Gmina Trzebielino przystąpiła do
projektu polegającego na stworzeniu aplikacji mobilnej łączącej funkcje przewodnika turystycznego i nawigacji dla wszystkich typów szlaków.
Pomysłodawcą projektu jest Nadleśnictwo Trzebielino.
Aplikacja będzie dostępna bezpłatnie na urządzenia z systemem Android i iOS. Bazować będzie na mapach Google Maps, na które zostaną
nałożone wszystkie typy szlaków oraz
atrakcje turystyczne poszczególnych
nadleśnictw: Trzebielino, Dretyń,
Miastko, Warcino, Osusznica, Sławno,
Bytów, gmin: Trzebielino, Kępice,

Sławno, Malechowo, Postomino, Darłowo, Lipnica, Studzienice, Tuchomie,
Parchowo, Bytów, Polanów i miast:
Sławno, Darłowo.
Aplikacja oprócz funkcji typowo nawigacyjnych i informacyjnych, także
powiadomi o ciekawych wydarzeniach
organizowanych na terenie swojego
zasięgu. Zasięg aplikacji można zobaczyć na przygotowanej mapie pod adresem: https://goo.gl/Vy2RtM .
Aplikacja nie będzie zawierać reklam. Projektu zostanie sfinansowany
przez wszystkich partnerów biorących
udział w projekcie. Finał prac zaplanowany jest na koniec tego roku. ■

INFORMACJE

Piękna wieś
w gminie
Trzebielino
W tym roku, po kilkuletniej przerwie, odbył się konkurs „Piękna Wieś
2016” w Gminie Trzebielino. I spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy zgłosili do konkursu 18 ogrodów.
miejsce I Danuta Zabrocka z Suchorza

miejsce II
- Danuta Kamińska z Trzebielina

Mapa zasięgu aplikacji

Budują betonową drogę
Na początku września rozpoczęła się modernizacja
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cetyniu.
W ramach inwestycji planuje się
przebudowę drogi na długości 600
metrów. Wykonawca położy nawierzchnię z płyt żelbetowych typu
IOMB ułożonych na podsypce piaskowej. Płyty zostaną ułożone śladowo. będą dwa tory o szerokości
jednego metra z pasem między pły-

tami o szerokości 0,80 m. Na zjazdach i przejazdach przez jezdnię
płyty zostaną ułożone na pełnej szerokości. Wykonane zostaną pobocza
o szerokości 1 m każde oraz zostaną
odtworzone rowy poprzez oczyszczenie ich z namułu.
Wartość inwestycji wraz z nadzorem wynosi 137 370, 41 zł, z czego
91 441,41 zł pochodzi ze środków
własnych, a 45 929 to dofinansowania Województwa Pomorskiego z
budżetu związanego z wyłączeniem
gruntów rolnych z produkcji. ■
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miejsce III
- Andrzej Sieńko z Bożanki

W

swoich założeniach
konkurs jest zachętą do dbania estetykę ogrodu,
zabudowy oraz warunków higieniczno-sanitarnych gospodarstw.
Ogród stanowi integralną część gospodarstwa, stąd też jednym z kryteriów oceny był stan gospodarstwa, jego estetyka i wykorzystanie
elementów proekologicznych.
Powołana Komisja konkursowa
oceniając zgłoszone posesje miała
do dyspozycji ujednolicone kryteria,
dzięki którym mogła bardzo indywidualnie podejść do oceny.
- Przy dokonywaniu oceny w poszczególnych kategoriach konkursowych ocenialiśmy m.in. różnorodność nasadzeń, połączenie ich
poprzez zastosowanie tzw. zmianowania, czyli na miejsce wcześniej
schodzących z grządek sadzenie innych, mających późniejszy termin
wegetacji. Ważne było również połączenie kwiatów, warzyw, a także
krzewów oraz drzew ozdobnych i
owocowych w jedną spójną całość.
Takie właśnie elementy pozwalają
na stworzenie ciekawych ogrodów podkreśla Grażyna Pańczyk, przewodnicząca komisji konkursowej.
Nie bez znaczenia przy ocenie
końcowej była troska o ochronę środowiska. Zwracano zatem uwagę na
obecność urządzeń do kompostowania odpadów roślinnych, sporządzanie preparatów roślinnych do
ochrony upraw, które z powodzeniem stosowane są w uprawie po
odpowiednim przerobieniu, pojemników do gromadzenia wody deszczowej.
- Te wszystkie elementy były brane pod uwagę w ocenie i pozwoliło
na wyłonienie lidera konkursu. Dbałość o zagospodarowanie terenu nie
tylko z przodu posesji , a także z tyłu, gdzie teren nie jest widoczny od
strony ulicy, zadecydowała o uhonorowaniu danej posesji - podsumowuje przewodnicząca jury. ■
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Szkoła równych szans
Ponad 798 tys. zł otrzymaliśmy na rozwój jakości edukacji w gminie Trzebielino. Pieniądze przeznaczone będą na dodatkowe zajęcia
i wyposażenie pracowni we wszystkich szkołach na terenie gminy.

8

września Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny merytorycznej
największego
konkursu
pod
względem kwoty przeznaczonej na
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Trzebielino znalazła się wśród 111 beneficjentów otrzymujących dofinansowanie
na realizację projektu edukacyjnego
”Szkoła równych szans”.
Całkowita wartość projektu wynosi 840 340,49 zł, z czego dofinansowanie to 798 323,47 zł. Okres realizacji
obejmuje rok szkolny 2016/2017 i dotyczy wszystkich trzech szkół naszej
gminy. Projekt realizowany będzie w
partnerstwie z firmą Best English-Angielski dla Dzieci z Tuchomia.
- Zapewnienie wysokiej jakości
edukacji na poziomie podstawowym i
gimnazjalnym jest jednym z priorytetowych działań naszej gminy - podkreśla wójt Tomasz Czechowski. - Złożenie projektu poprzedziła diagnozy
edukacji gminnej, co pozwoliło trafnie
i kompleksowo wskazać potrzeby
uczniów, nauczycieli oraz szkół - dodaje.
Wyniki analizy przełożyły się na zakres wsparcia, które obejmować

będzie przygotowanie do dalszych
etapów kształcenia i poruszania się na
rynku pracy, rozwijanie kreatywności i
innowacyjności wśród uczniów, a także doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli.
Zajęcia dla uczniów zaplanowane w ramach projektu to między
innymi: zajęcia z nauk ścisłych i języka
angielskiego z wykorzystaniem technik pamięci, zajęcia wspomagające naukę zapamiętywania i uczenia się, la-

boratorium przyrody, robotyki, grafiki
komputerowej, półkolonie naukowe,
zajęcia wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne,
socjoterapeutyczne.
Dofinansowanie przeznaczone zostanie również na wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć
edukacyjnych przy wykorzystaniu
technologii informacyjno-komunikacyjnych. ■

Reformy szkolnictwa
[opinie]
Grażyna Pszeniczna, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Trzebielinie
im. Sportowców Polskich:
- Obecnie trudno jest ocenić decyzję o wygaszaniu gimnazjów. Czekam na szczegółowe informacje dotyczące
reformy.
Szkoła
Podstawowa w Trzebielinie była
wcześniej szkołą 8-klasową i myślę,

[SONDA]
Uczniowie SP Suchorze w większości opowiadają się za zmianami
(75 proc. uczniów klasy VI), ale
część z nich (9 osób) chciałaby, aby
7 i 8 klasa były kontynuowane w
Starkowie.
■ Karol:
- Jak zostaniemy w Suchorzu, to w szkole będzie
nas za dużo. Nie chcę tłoku w szatni i na stołówce. Dobrze chociaż, że ci co zaczęli gimnazjum mogą je skończyć, a nie wracać do podstawówki…

że w przyszłości też sobie poradzimy. Nauczyciele posiadają kwalifikacje do pracy z uczniami w 7 i 8
klasie, a szkoła wyposażona jest w
odpowiednią bazę.
Irena Gałczyńska, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu:
- W odniesieniu do planowanej
reformy szkolnictwa przez MEN nasza szkoła jest w stanie sprostać no-

■ Wiktor:
- W gimnazjum jest więcej trudnych zachowań (palenie papierosów, próby picia alkoholu), a w podstawówce tego nie ma. Lepiej, że skończymy ośmioletnią szkołę.
■ Agata:
- Ja uważam, że w gimnazjum będzie lepiej, bo
tam nie będzie małych dzieci, które ciągle
krzyczą i biegają. Chcemy poznać nowych nauczycieli, bo słyszeliśmy, że w gimnazjum też są
fajni.
■ Wypowiedź grupowa (8 uczniów):
- Dojeżdżając do Starkowa dużo czasu marno-

Nauka się opłaca

wemu zadaniu. Szkoła dysponuje
odpowiednią bazą dydaktyczną i
jest w stanie pomieścić dwa następne roczniki. W sprawie realizacji
podstawy programowej nie jestem
w stanie się wypowiedzieć, ponieważ brak mi informacji na ten temat. Z doniesień prasowych dotyczących
ramowych
planów
nauczania wynika, że nasza szkoła
obecnie nie posiada specjalisty do
nauczania chemii, fizyki, biologii.

walibyśmy na dojazdy. Teraz jadę z Gumieńca i za
chwilę jestem w Suchorzu. Jeśli miałbym dojechać do Starkowa, to w Suchorzu muszę wysiąść
i poczekać na drugi autobus jadący do gimnazjum. Starkowo jest na uboczu i rodzice jadąc na
wywiadówkę muszą mieć samochód, bo nie dojadą żadnym autobusem. Czasami jeździmy do
dentysty, czy do lekarza. Będąc tutaj mogę
zwolnić się po trzech lekcjach i jechać z mamą
autobusem do lekarza. Z gimnazjum bez samochodu ciężko się wydostać.
ROZMAWIAŁA:
MAGDALENA DZIENDZIELA-KOZINA,
PEDAGOG SZKOLNY

24 czerwca, podczas uroczystych apeli, uczniowie i nauczyciele szkół z
gminy Trzebielino zakończyli rok szkolny 2015/2016. Były podziękowania,
nagrody, dyplomy i przede wszystkim wyczekiwane przez wszystkich świadectwa szkolne. Jak co roku uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w
nauce otrzymali stypendia przyznawane przez Wójta oraz Radę Gminy
Trzebielino.
Wysokość stypendiów to kwoty od 250 do 300 zł. Dodatkowo samorząd
podarował absolwentom gimnazjum paszporty nastolatka, które mogą
okazać się przydatnym poradnikiem przy przekraczaniu granicy dorosłości.
Lista osób, które otrzymały stypendium Wójta i Rady Gminy Trzebielino
za najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2015/2016:

Szkoła Podstawowa w Trzebielinie:
1. Sztobnicka Wiktoria
klasa VI
2. Sibiński Seweryn
klasa V
3. Lipka Filip
klasa VI

średnia ocen 5,92
średnia ocen 5,42
średnia ocen 5,23

Szkoła Podstawowa w Suchorzu:
1. Mączak Kamil
klasa VI
2. Żerebna Julia
klasa IV
3. Szewczyk Sylwia
klasa IV

średnia ocen 5,55
średnia ocen 5,46
średnia ocen 5,31

Gimnazjum w Starkowie:
1. Jedlecki Mikołaj
2. Zacholski Piotr
3. Maja Krefta

średnia ocen 5,16
średnia ocen 5,12
średnia ocen 5,10

klasa IIIb
klasa IIb
klasaIIIb

www.trzebielino.pl
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[SONDA]

[w obiektywie]

WALCZYŁY
JAK
GLADIATORZY!

Zapytaliśmy uczniów Szkoły
Podstawowej im. Sportowców
Polskich w Trzebielinie, co sądzą
na temat reformy oświaty. Czy
chcą iść do gimnazjum, czy kontynuować naukę w szkole podstawowej.

3 września odbył się turniej
piłki
koszykowej
dziewcząt w Słupsku. Drużyna UKS Gladiator zajęła
pierwsze miejsce.

1. Wolę iść do siódmej i ósmej klasy, gdyż
uważam, że tak będzie lepiej dla mnie. Nauka
będzie trwała krócej o rok i myślę, że będzie mi
łatwiej przebrnąć przez te lata nauki.
2.Chciałbym pozostać w szkole podstawowej, ponieważ tu mam kolegów i koleżanki, których już
znam. Również tu są nauczyciele, którzy uczą nas
już od pierwszej klasy. Gdybyśmy pozostali w
"podstawówce", bylibyśmy pierwszą klasą, która
nie poszłaby do gimnazjum i przez trzy lata bylibyśmy najstarszą klasą w szkole. Bez gimnazjum
nauka będzie trwała rok krócej i szybciej
będziemy mogli sobie wybrać szkołę, do której
chcemy pójść w przyszłości.
3. Wybrałbym szkołę podstawową, gdyż tutaj już
wszystkich znam: kolegów i nauczycieli.
Teraz mam bliżej do szkoły i nie musiałbym dojeżdżać i wcześniej wstawać, a także tracić czasu
na dojazdy.

[xxxxx]
Wśród 10 uczniów VI klasy 6
opowiedziało się za pójściem
do gimnazjum, 4 za kontynuowaniem nauki w szkole podstawowej, jedna osoba poszła
by do zupełnie innego gimnazjum.

Pierwszy dzwonek na lekcje
To koniec wakacyjnej laby. 1 września zaczął się nowy rok szkolny 2016/2017.
W szkołach podległych Gminie Trzebielino naukę rozpoczęło około 440 uczniów. Wszystkim uczniom życzymy sukcesów w zdobywaniu
wiedzy i kolejnych umiejętności nauce, nauczycielom życzymy pozytywnej energii, jakże potrzebnej do urzeczywistniania kolejnych
ambitnych zamierzeń i realizacji często niełatwych przedsięwzięć, a rodzicom – spokojnego roku szkolnego .

[opinia]

Czy zmiany w szkole są konieczne?!
"Zmiana"- słowo to stało się ostatnio bardzo popularne w polityce i w
naszym życiu społecznym. Niewątpliwie trudno wyobrazić sobie rozwój zarówno jednostki, jak i społeczeństwa bez dokonywania zmian.
Zanim jednak zdecydujemy się na
wprowadzenie zmiany należy zadać
dwa podstawowe pytania: dlaczego? i po co? Pani minister edukacji w
odpowiedzi na pierwsze pytanie
stwierdza, że gimnazja się nie sprawdziły , nie wyrównują szans edukacyjnych, ciągła zmiana otoczenia nie
sprzyja ciągłości edukacji i rozbija
wspólnotę, co nie sprzyja rozwijaniu
poczucia odpowiedzialności.
Dodaje również, że czytelnictwo
załamało się na poziomie gimnazjalnym. Celem wprowadzonej reformy
edukacji ma być dobrze wyedukowany, przygotowany do rynku pracy
młody człowiek. Będzie to możliwe,
według Pani minister, tylko przy czteroletnim liceum, które przygotuje
do poważnej matury i zapewni osobisty rozwój młodego człowieka.
Zarzuty odnośnie gimnazjów
obecnie wydają się zupełnie bez-
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podstawne. Można je odnieść do początkowego okresu ich funkcjonowania, kiedy to zgromadzenie uczniów w najtrudniejszym wieku
stanowiło rzeczywiście wielkie wyzwanie dla nauczycieli, którzy podjęli to wyzwanie - uczestniczyli w wielu szkoleniach, poznając różne
sposoby rozwiązywania problemów
w relacjach z nastolatkami; doskonalili również swój warsztat metodyczny.
Na efekty zmian strukturalnych
trzeba czekać latami, nie widać ich z
dnia na dzień czy nawet z roku na
rok. I takie efekty stały się już wyraźnie widoczne w 2012 roku. Polscy
gimnazjaliści w międzynarodowych
badaniach umiejętności i wiedzy piętnastolatków przeprowadzonych
przez PISA osiągnęli jeden z najlepszych wyników na świecie, jeśli chodzi o przyrost uczniów z najlepszymi
wynikami. W roku 2000 (początek
gimnazjów w Polsce) wyniki polskich
uczniów z umiejętności czytania ze
zrozumieniem, rozwiązywania problemów matematycznych i przyrodniczych kształtowały się poniżej śred-

niej, a w roku 2012 Polska zajęła 6.
miejsce w Europie.
Odnosząc się do naszego podwórka, można również dostrzec postępujący wzrost wyników nauczania, o
czym świadczą egzaminy gimnazjalne.W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszego gimnazjum znaleźli się
w czołówce w powiecie, jeśli chodzi o
wiedzę i umiejętności, np. z matematyki drugie miejsce, język niemiecki pierwsze miejsce.
Warto dodać, że takie osiągnięcie
wynika z edukacyjnej wartości dodanej, czyli świadczy o tym, że w ciągu
tylko trzech lat udało się nadrobić zaległości ze szkół podstawowych i jeszcze na dobrym poziomie zrealizować
program gimnazjum. Taka sytuacja
przeczy słowom Pani minister, która
twierdzi, że gimnazjum nie wyrównuje szans edukacyjnych
Nie można też zapomnieć o aspekcie wychowawczym. Uczniowie klas
pierwszych naszej szkoły stwarzają
wiele problemów: trudno ich zdyscyplinować, początkowo na lekcjach są
wybuchowi, często aroganccy. Sprawiają wrażenie jakby nie znali pod-

stawowych zasad funkcjonowania w
społeczności szkolnej. Dzięki cierpliwości, stosowaniu odpowiednich metod wychowawczych udaje się nauczycielom gimnazjum zmienić ten
stan. Na dalszym etapie kształcenia w
naszej szkole uczniowie ci nie sprawiają kłopotów wychowawczych.
Przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności może odbywać się
bez większych zakłóceń.
Znów można zaprzeczyć słowom
Pani minister, przynajmniej w odniesieniu do naszego gimnazjum, że
szkoła tego szczebla nie radzi sobie z
problemami nastolatków. Więcej problemów wychowawczych i bezradności nauczycieli obserwujemy w
szkołach podstawowych.
Chaos, dezorganizacja - REWOLUCJA (bo jak określić zmianę, która jest
wprowadzana w tak błyskawicznym
sposób?). Czy zmiana szyldów na budynku szkoły lub pozostanie w tym
samym budynku uczniów przez 8 lat
zmieni polską młodzież ? Czyli o co
tak naprawdę chodzi?
BEATA KIEDROWSKA,
DYREKTOR GIMNAZJUM W STARKOWIE

Dziewczęta otrzymały zaproszenie na te zawody. Mecze
były rozgrywane w hali Gryfii.
Nasze Gladiatorki pojechały na
zawody w nowym składzie, ponieważ kilka dziewcząt ukończyło już gimnazjum, ale do
naszej szkoły przybyły nowe
uczennice, które chcą szlifować
talenty koszykarskie.
Młode koszykarki, wsparte
przez bardziej doświadczone
koleżanki z klas II i III, wypadły
nadspodziewanie dobrze. W
pierwszym meczu pokonały
drużynę z Koszalina, by później
odnieść efektowne zwycięstwo
nad odwiecznym rywalem ze
Słupska. Efekt tych zwycięstw
to I miejsce i piękny puchar.
Dla młodych zawodniczek
ten sukces to znak, że ciężko
trenując można pokonać każdego - nawet drużyny z dużej
miejscowości. Dla starszych
dziewcząt to sygnał, że ich kariera koszykarska może dalej się
rozwijać. Część ich koleżanek
zakończyło już gimnazjum w
Starkowie i walczy teraz w kategorii szkół średnich.
W naszym gimnazjum trenują także chłopcy. Cieszy fakt, że
na pierwszych treningach pojawiło się sporo pierwszoklasistów. Wierzymy, że poprzez
sport uda nam się wzmocnić ich
hart ducha, nabiorą wiary w siebie i w pożyteczny sposób wyładowują swoją energię.
Przed nami teraz sporo pracy
ciężkich treningów, ale mamy
nadzieje, że przetrwamy ten
czas i w przyszłości dostarczymy jeszcze dumy dla naszego
Gimnazjum. ■
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Gminne święto

Tradycyjnie podczas uroczystości wręczono nagrody
w konkursie na ”Najpiękniejszy wieniec dożynkowy
2016” w którym zwyciężyło sołectwo Cetyń (bon o
wartości 800 zł), drugie miejsce zajęło sołectwo Suchorze (bon o wartości 500 zł), trzecie – sołectwo
Starkowo (bon o wartości 300 zł). Pozostałe sołectwa:
Bożanka, Objezierze i Miszewo otrzymały bony o wartości 100 zł.

Na trzebie

www.trzebielino.pl
wrzesień 2016 r.

o plonów 2016

FOTORELACJA
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Ciasta nagrodzone w dożynkowym konkursie na najsmaczniejszy wypiek z twarogiem w gminie trzebielino

I miejsce – Pani Stefania Ogińska z Broczyny,

II miejsce – Pani Małgorzata Labuda z Poborowa,

III miejsce – Pani Beata Melchert z Bożanki.

elińskiej scenie talenty prezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Trzebielinie, Szkoły Podstawowej w Suchorzu, Gimnazjum w Starkowie. Swój repertuar przedstawiła także Biblioteka Gminna w Trzebielinie.
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Małżeńskie jubileusze w Trzebielinie

Złote, żelazne i kamienne
Pary małżeńskie o wieloletnim pożyciu otrzymały z rąk wójta medale przyznane przez Prezydenta RP. Przyznaje się je parom obchodzącym co najmniej złote gody.

Diamentowa para
6 lipca uroczyście udekorowano medalami za długoletnie pożycie małżeńskie Helenę i Edwarda Roman ze
Starkowa, którzy wzięli ślub
60 lat temu.
Dekoracji dokonano w mieszkaniu jubilatów w otoczeniu członków
rodziny.
- Cieszę się, że możemy się spotkać i porozmawiać z tak godnymi
jubilatami. Życzę wam, abyście cieszyli się dobrym zdrowiem i byli zadowoleni. Żeby wasze dzieci, wnuki i
wasi najbliżsi byli dla was tylko przyczyną radości. Życzę wam także, żebyście byli szczęśliwi i cały czas spotykali w życiu dobrych i serdecznych
ludzi. Jesteśmy dla was pełni podziwu, że tyle lat razem przetrwaliście i
jesteście chlubnym przykładem dla
młodych ludzi - powiedział wójt gminy.

- Jesteście wzorem dla młodszych
pokoleń, dajecie świadectwo, że przysięga małżeńska, mówiąca o zachowaniu miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej to nie są puste słowa – mówił
Wójt Gminy Trzebielino Tomasz Czechowski.
Przypieczętowaniem prawdy o
wzorze ich małżeństwa dla innych był
akt dekoracji Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie.
Małżeństwa, które otrzymały medale to: Janina i Stanisław Matyszewscy z
Trzebielina, świętujący złote gody, czyli 50 lat pożycia małżeńskiego, Leokadia
i Franciszek Rożek z Cetynia – małżonkowie z 61 stażem małżeńskim.Specjalnie wyróżniono małżeństwo z jeszcze dłuższym stażem - Genowefę i Jana

Filipiak z Bożanki obchodzących kamienne gody (70. rocznica ślubu),
Uroczystość uświetnił występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Trzebielinie przygotowany przez nauczycielkę Panią Ewę Surma.
Państwu Teodozji i Józefowi Kuligowskim z Objezierza, parze świętującej 65-lecie pożycia małżeńskiego, a
więc i żelazne gody, która ze względu
na stan zdrowia nie mogła przybyć na
uroczystość, medale i okolicznościowe
życzenia zostały wręczone w miejscu
zamieszkania.
Pary małżeńskie uhonorowano pamiątkowymi dyplomami i kwiatami.
Każda rocznica ślubu to uroczystość pełna wzruszeń i wspomnień, jeśli
zaś jest to rocznica pięćdziesiąta bądź

Jubileusz pani Janiny
Janinie Żukowskiej, mieszkance
Suchorza składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji wspaniałego jubileuszu 90. urodzin. Życząc wszelkiej pomyślności oraz kolejnych lat
życia w zdrowiu, a także samych
szczęśliwych chwil w gronie najbliższych, wójt Gminy Tomasz Czechowski przekazał na ręce Czcigodnej Jubilatki list gratulacyjny, bukiet
kwiatów oraz słodycze.
Jubilatka urodziła się 6 lipca 1926
roku. W 1973 roku przybyła do Suchorza. W miejscowym zakładzie rolnym pracowała jako księgowa.
Otrzymała mieszkanie i „zapuściła
korzenie”. Ma dwie córki - Ewę i Iwo-

nę. Ewa mieszka w Słupsku i dojeżdża do mamy, zapewniając jej opiekę. Natomiast z młodszą córką, Iwoną, która mieszka w USA, szacowna
jubilatka codziennie wspólnie rozwiązuje krzyżówki przez telefon. Ma
jedną wnuczkę i jednego prawnuka.
Cieszy się doskonałym zdrowiem,
jest sprawna i tryska humorem. Życzymy jej dużo zdrowia, świetnej
kondycji i radości z życia, a także
……200 lat!
W tym roku wszystkim Jubilatom,
którzy ukończyli 90 lat i więcej, a jest
ich w naszej gminie 17 osób, władze
Trzebielina złożą życzenia.
■

sześćdziesiąta to nabiera ona szczególnego znaczenia nie tylko dla samych par małżeńskich, ale także dla
całego społeczeństwa. Dostojnym Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności, dobrego
zdrowia i następnych rocznic. ■

[xxxxx]
Medal za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie – odznaczenie przyznawane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej parom obchodzącym złote gody lub
większe. Medale takie przyznawane są tylko jeden raz w okresie trwania małżeństwa.

[xxxxx]
Zapraszamy wszystkie pary obchodzące jubileusze 50-lecia i
więcej pożycia małżeńskiego,
które nie otrzymały medali do
składania wniosków na rok 2017
w USC Trzebielino (pok. nr 7).
W trakcie spotkania nie zabrakło
też wspomnień i rozmów o wspólnie
przebytej przez nich drodze życia. Po
60 latach trwania małżeństwa małżonkowie mogą śmiało powiedzieć,
że dokonali wówczas trafnego wyboru, bo przecież należą do tych nielicznych, którym dzięki Opatrzności,
ale też wzajemnej miłości oraz szacunkowi, zrozumieniu i poświęceniu,
pokonując trudności dnia codziennego, udało się doczekać Diamentowych Godów. Doczekali się 4 dzieci (2 córek i 2 synów), 10 wnucząt, a
także 2 prawnuków. ■
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Życzymy 100 lat!
19 września Jan Kruk z Cetynia, najstarszy mieszkaniec naszej gminy, obchodził swoje 96. urodziny.
Wójt Gminy Trzebielino Tomasz
Czechowski, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Monika Staroszak oraz
sekretarz Grażyna Bodnar odwiedzili Jubilata i złożyli najserdeczniejsze
życzenia wielu lat życia w zdrowiu i
samych szczęśliwych chwil w otoczeniu najbliższych oraz obdarowali
słodkim upominkiem i kwiatami.
Jubilat jest jednym z pierwszych
osiedleńców terenów naszej gminy.
Urodził się 19 września 1920 roku w
Dąbrówce Warszawskiej. W 1926 roku wraz z rodzicami wyjechał na Białoruś, a w 1940 roku deportowany
był na Syberię. Uczestniczył w wal-

kach o wyzwolenie Warszawy i Zachodniego Pomorza. Do Cetynia
przyjechał w lutym 1946 roku i przez
ponad 30 lat był sołtysem tej miejscowości. Przez wiele lat był również
radnym powiatowym. Związek małżeński zawarł w kwietniu 1946 roku. Z żoną Zofią przeżyli razem ponad 60 lat. Urodziło im się 6 synów i
doczekali się 11 wnuków i 10 prawnuków. Niestety, od 7 lat jest
wdowcem. Mieszka sam, ale na co
dzień opiekuje się nim syn Adam
oraz wnuczki Renata i Marzena. Mimo upływu lat najstarszy mieszkaniec gminy jest pogodnym i otwartym człowiekiem. Żywo interesuje
się sprawami codziennymi.
Szacownemu jubilatowi życzymy z
całego serca dobrego zdrowia i pogody ducha na kolejne długie lata.■

Ocalmy od zapomnienia
Aktywni - grupa działająca przy Bibliotece Gminnej w Trzebielinie realizuje projekt pod nazwą ,,Miłosna historia
ukryta w starej fotografii”.
- Odwiedzamy pary małżeńskie z
terenu gminy Trzebielino, które opowiadają nam historię swego poznania
i zakochania, dzielą się z nami swymi
wspomnieniami, pokazują ślubne fotografie. Chcemy w ten sposób ocalić
od zapomnienia historie pojedynczych osób, składające się na historię
naszej gminy. Jesteśmy pod pełnym
wrażeniem optymizmu, zapału i
przede wszystkim zaangażowania się
naszych uczestników. Dziękujemy im
za to!- mówią członkinie grupy Aktywni.
Przed grupą jeszcze praca nad redakcją tekstów ze sporządzonych pod-

czas spotkań notatek, wywołanie zdjęć i
wykonanie pamiątkowej kroniki. Finał
projektu zaplanowany jest na 26 listopada 2016 roku. W Sali widowiskowej
przy Bibliotece Gminnej w Trzebielinie
odbędzie się wtedy wystawa ślubnych
fotografii, spektakl „Wesele kurpiowskie”
w wykonaniu zespołu Klęcinianki z
Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach.
- Chcemy żeby wernisaż wystawy był
momentem wyjątkowego spotkania,
dlatego już dziś zapraszamy na niego
bohaterów fotografii, ale też ich bliskich,
znajomych i wszystkich mieszkańców
gminy Trzebielino- dodają Aktywne.
Na realizację projektu grupa otrzymała dofinansowanie 5000 złotych z
Fundacji Rozwoju Lokalnego „Parasol” w
Bytowie. ■

BIBLIOTEKA
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZEBIELINIE INFORMUJE,
że od 1 sierpnia 2016r. w pok. nr 17 są przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
XXX
Od 1 września 2016r. są przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy
Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek
rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza
kwoty 764,00 zł
XXX
Od 1 listopada 2016r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosić będzie:
1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
XXX
Wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2016r, wynosić będzie:
1. dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
- do 5. roku życia – 90 zł,
- powyżej 5. roku życia –110 zł,
2. dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości,
w której znajduje się szkoła – 113 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła –69 zł
3. dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł
4. dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka –193 zł, jednak nie więcej niż 386 zł na wszystkie
dzieci.
XXX
Gminny Ośrodek Pomocy w Trzebielinie, informuje że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych poszerzony został katalog dochodów nieopodatkowanych o kwoty otrzymane z tytułu ulgi prorodzinnej w części dotyczącej zwrotu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Zatem kwota wynikająca z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. otrzymana w
2015 r. będzie wliczona do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń
z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017.
W związku z uruchomieniem od dnia 1 stycznia 2016r. przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej usługi, polegającej na automatycznym udostępnianiu informacji o dochodach osób
ubiegających się o świadczenia rodzinne i alimentacyjne, prosimy o niedostarczanie zaświadczeń o dochodach z Urzędu Skarbowego.

Narodowe Czytanie
W Trzebielinie 3 września, w ramach
piątej edycji akcji „Narodowego Czytania”, czytano „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.
Wybrane fragmenty można było
usłyszeć w sali widowiskowej przy Bibliotece Gminnej w Trzebielinie. Biblioteka do wspólnego czytania zaprosiła czytelników, ludzi kultury i
nauki, samorządowców oraz młodzież:
Ewę Kozieł, Justynę Sadyś, Krystynę Michalak, Katarzynę Pszeniczną i Mariusza Bartczaka. W przerwach pomiędzy
czytanymi przez lektorów fragmentami
powieści Mariusz Bartczak prezentował, zawarte w prywatnych listach pisarza, inspiracje, wyznania i przeżycia
związane z pracą nad powieścią. Dzięki
specjalnej aranżacji sali i interpretacji
lektorów słuchacze bez trudu mogli się
przenieść w czasy starożytnego Rzymu,
przeżyć jeszcze raz dzieje miłości Mar-

ka Winicjusza i Ligii, poznać początki,
rodzącego się za czasów cesarza Nerona, chrześcijaństwa oraz odświeżyć sylwetki bohaterów. Przypieczętowaniem
spotkania było składanie okolicznościowego stempla nadesłanego z Kan-

celarii Prezydenta RP na przyniesionych
egzemplarzach „Quo vadis" oraz smakowanie maślanych ciasteczek w kształcie ryby. Nad całością czytelniczego
przedsięwzięcia czuwała Iwona
Szczęsna.■
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Finał akcji „Sprzątanie świata - Polska 2016”

Pomogliśmy posprzątać świat
Młodzież w Polsce od wielu lat, w trzeci weekend września, wraz z setkami tysięcy wolontariuszy, którym zależy na ochronie
środowiska, prowadzi działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling.
Takie działanie i w tym roku na terenie gminy Trzebielino prowadziły szkoły podstawowe w Suchorzu i Trzebielinie
oraz Gimnazjum w Starkowie. Uczniowie
szkół w ramach zajęć szkolnych sprzątali okolice swoich miejscowości.
Działaniom tym towarzyszyła też inna akcja, która była hasłem tegorocznych działań: „Podaj dalej… drugie życie
odpadów”,
która
była
przeprowadzona w szkole podstawowej w Trzebielinie. Uczniowie tej szkoły
przynosili do szkoły zabawki, pluszaki i
książki, którymi się wymieniali między
sobą.

„Sprzątanie Świata - Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne.
Zgodnie z opinią akcja taka jest dla samorządów dobrym narzędziem w pro-

wadzeniu działalności w zakresie gospodarki odpadami, a dla placówek
oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej. ■

[xxxxx]
„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na
rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii.
To wspólna lekcja poszanowania środowiska. Celem akcji jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki
którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
W ruchu tym uczestniczą wolontariusze z ponad czterdziestu krajów na
całym świecie.

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY
Segregowanie odpadów jest obowiązkiem każdego z nas. Podstawową zasadą dotyczącą segregowanych przez nas opakowań jest – ZGNIATANIE. Dzięki temu zmniejszamy ich objętość i więcej ich się zmieści w pojemniku. Dlatego dla przypomnienia przedstawimy listę odpadów, które powinny się znaleźć w pojemnikach przeznaczonych
do zbiórki oraz których nie należy do nich wrzucać:

NIE WYRZUCAMY do pojemników w sposób bezmyślny również innych odpadów, a takie sytuacje niestety mają miejsce. Zdarza się, że w koszach znajdujemy zużyte pieluchy, resztki posiłków, złożone przy koszach opony czy inne odpady komunalne. W taki sposób oszukujemy samych siebie, a ponadto wydajemy nasze pieniądze na opłacenie sztabu osób segregujących „wysegregowane” przez nas odpady.
Przypominamy, że pozostałe odpady, których nie należy wyrzucać do pojemników na odpady segregowane, umieszczamy w przydomowych pojemnikach do odpadów zmieszanych.

www.trzebielino.pl
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3. Letni Turniej o Puchar Wójta
10 lipca na orliku w Suchorzu odbyła się 3. edycja Turnieju o Puchar Wójta Gminy
Trzebielino. Do turnieju
przystąpiło 6 drużyn.
Drużyna gospodarzy - Suchorze
wystąpiła w składzie (Damian Dworak, Robert Sibiński, Dominik Kiełbasa,
Michał Reclaw, Wiktor Wysiński, Patryk Dworak, Robert Rogoża).
Objezierze reprezentowali: Michał
Milewski, Mariusz Milewski, Mariusz
Wilimowicz , Przemyslaw Stanek, Łukasz Zefert, Patryk Gryga, Kamil Gryga,
Zbigniew Kosmela, Jarosław Biłuński.

W drużynie Zielina wystąpili: Mateusz Grzybek, Artur Grzybek, Rafał
Kępa, Patryk Kępa, Sebastian Tylka,
Daniel Tylka, Michał Dydyna, Andrzej
Terefenko.
Zespół Trzebielina tworzyli: Dawid
Korniak, Mateusz Łazuga, Paweł Pszeniczny, Kuba Ostaszewski, Kacper
Jach, Marcin Grzywacz, Rafał Malinowski, Kuba Korniak, Jacek Janicki.
Barw Poborowa bronili Mateusz Jaszul, Leszek Wilk, Mateusz Wyka, Kuba
Kozieł, Artur Rowiński, Arnold Piechowski.
Zespół Kołczygłówek tworzyli: Kamil Duda, Adam Kierzk, Filip Rożek,

ZUK jest samodzielny
1 lipca roku Zakład Usług
Komunalnych
podpisał
umowę leasingu koparko-ładowarki KOMATSU. Wartość maszyny 98 tys. zł. Spłacać ją będziemy przez 60
miesięcy.
Leasing okazał się najlepszą formą ze względu na ograniczone środki finansowe spółki. Kupno sprzętu
pozwoliło spółce na rezygnację z

usług zewnętrznych. Zaoszczędzone
pieniądze pozwalają na opłacenie rat
leasingowych, a dodatkowo możemy praktycznie natychmiast przystępować do usuwania awarii.
Ponadto ZUK rozszerzył swoją
ofertę usług w zakresie realizacji
przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców
gminy Trzebielino. Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych do
współpracy ■

Wojciech Adamczyk, Kamil Burczyński, Grzegorz Bitner, Mateusz Konkel, Ireneusz Meyer.
Drużyny zostały podzielone na
dwie grupy. Mecze trwały 2 x 7 minut,
a prowadził je sędzia ze Słupska. Poziom rozgrywek był wysoki, ponieważ
niektórzy zawodnicy na co dzień grają w lidze okręgowej: Diament Trzebielino, GKS Kołczygłowy, Dolina Gałąźnia Wielka.
Pogoda sprzyjała i nie zawiedli kibice, dzięki czemu atmosfera była
wspaniała.
Nie zabrakło w tym dniu słodyczy i
zimnych napoi ufundowanych przez

Ostatnia wycieczka
W czerwcu klasa III a pod okiem nauczycielek spędziła beztrosko czas w
ośrodku kolonijnym „Fiord” w Smołdzińskim Lesie. To była ostatnia wspólna wycieczka gimnazjalistów.
zasięgu ręki znajdowały się
boiska do piłki siatkowej,
koszykowej, nożnej, sala tanecznotreningowa, sala dyskotekowa, mogliśmy pograć w tenisa stołowego,
poskakać na trampolinach lub po
prostu posiedzieć razem i porozmawiać. Popołudnie spędziliśmy na
długim spacerze brzegiem morza.
W drugim dniu naszej wycieczki
wydmy w Słowińskim Parku Narodowym - największym w Europie pasie ruchomych piasków. Prawdziwa
piaszczysta pustynia znajdująca się
na wąskiej mierzei pomiędzy Morzem Bałtyckim a Jeziorem Łeb-

W

Jesienny piłkarski puchar
11 września na boisku sportowym
w Poborowie odbył się I Jesienny Turniej o Puchar Wójta Gminy Trzebielino,
którego pomysłodawcą był radny i nowo wybrany sołtys Andrzej Labuda
wraz z radą sołecką.Rywalizacja ma boisku była wyrówna i fair play. Po ci-

ężkich zmaganiach wygrała drużyna z
Zielinia, drugie miejsce zajęła drużyna
z Cetynia, trzecie – drużyna z Objezierza, poza podium znalazły się drużyny
z Poborowa i Trzebielina.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!! ■

sołtysów Suchorza i Trzebielina. Opiekunem medycznym był Jerzy Bodnar,
zaplecze sędziowskie i techniczne zapewnił Antoni Dydyna - prezes GKS
Diament, a pomysłodawcą i opiekunem merytorycznym był Łukasz Rogoza - animator sportowy przy Szkole
Podstawowej w Suchorzu.
Pierwsze miejsce i puchar ufundowany przez Wójta Gminy Trzebielino
zdobyła drużyna z Zielina. Następni
byli: Poborowo, Suchorze, Kołczygłówki, Trzebielino, Objezierze.
Wszystkie zespoły biorące udział
w turnieju otrzymały pamiątkowe dyplomy. ■

do woliery orła bielika oraz na platformę widokową.
W trzecim dniu po obiedzie udaliśmy się do skansenu w Klukach.

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
jest odwzorowaniem dawnego układu wsi i gdy przechadzaliśmy się pomiędzy chałupami, w cieniu starych
drzew, rzeczywiście mieliśmy wrażenie, że cofnęliśmy się w czasie.
Wieczorem mieliśmy ognisko i
wspólną z innymi mieszkańcami
pensjonatu dyskotekę. Oczywiście,
nie chcemy się chwalić, ale to dzięki
nam, zabawa była przednia!
Ostatnia wspólna wycieczka pozostanie wszystkim na pewno długo
w pamięci.
MAŁGORZATA ZACHOLSKA

sko. Wiatr sprawia, że wydmy przemieszczają się i osiągają wysokość
kilkudziesięciu metrów. Największe
zmiany w krajobrazie zachodzą jesienią i wiosną podczas sztormów
na Bałtyku. Nie pobłądziliśmy, nie
zasypało nas i trochę zmęczeni, ale
zadowoleni przebrnęliśmy przez te
piachy i w końcu dotarliśmy do latarni morskiej w Czołpinie. Po obiedzie pełni wrażeń wypożyczyliśmy
rowery, a nasze panie w odblaskowych kamizelkach asekurowały nas
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radycyjnie już przedstawiamy galerię zdjęć i wspomnień z Kroniki gminy Trzebielino, która
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród Czytelników. Takie zbiory wraz z opisami stanowią cenne źródło informacji dla kolejnych pokoleń, jak również archiwizują emocje, dokumentują ułamki chwil, o których próżno by szukać informacji w podręcznikach
i opracowaniach historycznych.

PÓŁTORA TYSIĄCA MAŁŻEŃSTW
Swoimi odczuciami po obejrzeniu zdjęć z ostatniego wydania naszej gazety podzieliła się Leonarda Zoppa, długoletni kierownik Stanu Cywilnego w Trzebielinie:
Jak wspomina Pani udzielanie pierwszych ślubów w Urzędzie Gminy?
- Pierwszy ślub udzielany przeze mnie odbył się 20 kwietnia 1974 roku. Był to ślub Krystyny Szelewa i Zygmunta Pałubickiego. Początki były bardzo ciężkie, ponieważ udzielałam nawet 6-7 ślubów
w każdą sobotę. W sumie udzieliłam ok. 1,5 tysiąca ślubów.
Jakie uczucia towarzyszyły tamtym chwilom?
-Były to bardzo uroczyste chwile, które sprawiały mi wiele satysfakcji, choć nie ukrywam że trochę się
denerwowałam. Do każdego ślubu podchodziłam z szacunkiem i powagą, wszystko praktycznie zależało od pary młodej, jeśli nie byli zdenerwowani to i mi to łatwiej przychodziło. Ale najtrudniejsze
były śluby udzielane swoim koleżankom z pracy. Wtedy denerwowałam się najbardziej.
Zapraszamy do obejrzenia kolejnych stron naszej Kroniki i zachęcamy do dzielenia się wspomnieniami,
a także własnymi zdjęciami z tamtych chwil.

