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Mikołaj
– zwiastun świąt
6 grudnia, o godz. 16,
w sali widowiskowej
przy Bibliotece
Gminnej w Trzebielinie
odbyły się Mikołajki.

N

a ten dzień czekały
dzieci w całej gminie
i wraz z rodzicami,
opiekunami i dziadkami licznie
przybyły do świetlicy. W oczekiwaniu na św. Mikołaja wzięły
udział w grach i zabawach przygotowanych przez animatora
kultury Krystynę Michalak.
Tradycyjnie Mikołaj rozdał
wszystkim dzieciom paczki oraz
wziął udział we wspólnej zabawie. Organizatorami mikołajkowych uroczystości były sołtyski:
Trzebielina – Irena Andrys
i Dolna – Janina Marcula-Kamińska oraz Biblioteka Gminna w Trzebielinie. ■

[uwaga]

Zmiany
w oświacie
W 20 17 ro ku c ze ka j ą n as
p owa ż n e z m i a ny w syste m i e
o ś w i atow y m .
J a k i e to n i es i e ze s o b ą s ku t k i
i j a k g m i n a s i ę d o te g o
p r zyg o tow u j e
– o t y m n a st r. 2 .

Plany na
przyszły
– 2017 rok
■ Nadanie nazw ulic
w miejscowościach Trzebielino,
Zielin, Suchorze
■ Realizacja projektów
podnoszących poziom
nauczania: „Szkoła równych
szans”, „Idę do przedszkola
przez trzebielińskie łąki i pola
wokół jeziora”
■ Przebudowa
nawierzchni drogi, chodników
wraz z budową kanalizacji sanitarno-deszczowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego
w miejscowości Suchorze
■ Remont drogi w miejscowości Dolno we współpracy
z powiatem bytowskim
■ Przebudowa odcinka
ok. 700 m drogi Dolno-Glewnik
■ Będziemy aplikować
o środki z Unii Europejskiej
m.in. na:
– targowisko gminne „Mój
Rynek”
– rewitalizację parku w Trzebielinie
– budowę kanalizacji w miejscowościach gminnych
( N a st r. 4 – 8 p o d s u m ow u j e my
w yd a r ze n i a z m i j a j ą c e g o
– 20 1 6 ro ku )
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Reforma szkolnictwa
– co nas czeka!
W związku ze zmianami wprowadzanymi przez rząd dotyczącymi reformy systemu edukacyjnego przed władzami Gminy Trzebielino
stanęło nie lada wyzwanie, ponieważ to samorząd lokalny zmuszony jest zlikwidować gimnazjum i przeorganizować cały system
szkolny w naszej gminie.
Wójt gminy Trzebielino 30 listopada powołał zespół
konsultacyjny do spraw reorganizacji sieci szkół w Gminie
Trzebielino, który po raz pierwszy zebrał się już 8 grudnia w Urzędzie Gminy Trzebielino.

W Gimnazjum w Starkowie istniejące obecnie klasy
będą wygaszane tak, aby uczęszczający uczniowie mogli
dokończyć swój proces nauki.

Proces wygaszania Gimnazjum

Skład zespołu:
1. Andrzej Grzybowski – przewodniczący Rady
Gminy Trzebielino;
2. Marek Wiśniewski – przewodniczący Komisji
Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Finansów;
3. Jerzy Tarnowski – przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
4. Tomasz Zacholski – przewodniczący Komisji
Rewizyjnej;
5. Józefa Reclaw – przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych;
6. Krzysztof Kula – zastępca Przewodniczącego
Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych;
7. Marcin Łukasiewicz – członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych;
8. Iwona Szczęsna – członek Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych;
9. Irena Gałczyńska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchorzu;
10. Beata Kiedrowska – dyrektor Gimnazjum
w Starkowie;
11. Grażyna Pszeniczna – dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzebielinie;
12. Grażyna Bodnar – sekretarz Gminy.

W wersji 3 obwody:

1. SP Trzebielino (dzieci z miejscowości: Trzebielino, Poborowo, Owczary, Dolno, Toczek, Szczyciec, Bąkowo, Glewnik)

W roku szkolnym 2019/2020 nastąpi likwidacja gimnazjum.
Symulacja ilości uczniów w kolejnych latach na
podstawie danych z Urzędu Gminy Trzebielino oraz
szkół

w wersji dwóch obwodów:
1. SP Trzebielino (dzieci z miejscowości: Trzebielino, Poborowo, Owczary, Dolno, Toczek, Szczyciec, Bąkowo, Glewnik, Zieliń, Cetyń)

2. SP Suchorze (dzieci z miejscowości: Suchorze,
Gumieniec, Miszewo, Objezierze, Uliszkowice, Moczydło,
Myślimierz)

W efekcie prac zespołu do dalszych dyskusji przygotowano

dwa rozwiązania
■ wygaszenie Gimnazjum w Starkowie z jednoczesnym utworzeniem trzech obwodów szkół podstawowych w Trzebielinie, Suchorzu i w Starkowie;
■ utworzenie dwóch obwodów szkół podstawowych
zlokalizowanych w Trzebielinie i w Suchorzu z całkowitą
likwidacją gimnazjum w Starkowie.
Aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla dzieci uczęszczających do szkół z naszego terenu, obydwie propozycje zostały rozpatrzone pod kątem ilości dzieci
w poszczególnych oddziałach oraz możliwości realizacji
nowej podstawy programowej przedstawionej przez MEN.
Ważnym aspektem jest uzyskanie pozytywnej opinii
Kuratorium Oświaty, jak również maksymalne zagospodarowanie i zatrudnienie kadry nauczycielskiej oraz
pracowników administracyjnych szkół, a także możliwości finansowe w odniesieniu do subwencji oświatowej. Nie zapomniano o konieczności dalszego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych, które nie są objęte
zmianami w nowej ustawie.
W kolejnym etapie prac zespołu konsultacyjnego przewiduje się spotkania z przedstawicielami kuratorium oraz
rad rodziców z naszych szkół, które pozwolą w optymalny sposób dostosować się do nowej rzeczywistości
i do nowej struktury organizacyjnej szkół.

2. SP Suchorze (dzieci z miejscowości: Suchorze,
Gumieniec, Miszewo, Objezierze, Uliszkowice, Moczydło,
Myślimierz, Starkowo, Starkówko)
3. SP Starkowo (dzieci z miejscowości: Starkowo,
Starkówko, Zieliń, Cetyń)
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Życzymy 100 lat!
Szacownym Jubilatom i Solenizantom życzymy z całego serca pogody ducha i dobrego zdrowia na kolejne długie lata.
5 października 91. urodziny obchodziła Genowefa
Zuba z Trzebielina.

18 listopada swoje jubileuszowe 90. urodziny obchodziła
Antonina Bułaty z Poborowa.

Jubilatka przyjęła wraz z kwiatami i słodyczami najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej
pomyślności i pełnych radości
dni od wójta Tomasza Czachowskiego.
Solenizantka mieszka z wnukiem Markiem i jego rodziną.
Jest pogodna i chętnie opowiada
o przeszłości. Miała pięcioro dzieci, trzy córki i dwóch synów,
z których jeden już nie żyje. Doczekała się 23 wnucząt i 30 prawnucząt. Mąż zmarł w 1982 roku.
Pani Genowefa Zuba urodziła
się 5 października 1925 roku. Do

Delegacja z Urzędu Gminy w Trzebielinie odwiedziła solenizantkę
w poniedziałek, 21 listopada. Jubilatka przyjęła najserdeczniejsze
życzenia od wójta Gminy Tomasza Czechowskiego, który w imieniu
mieszkańców i swoim własnym, złożył jej najserdeczniejsze życzenia,
przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności i pełnych radości
dni. Z okazji jubileuszu otrzymała od gości kwiaty i słodycze.
Szacowna Jubilatka mieszka z synem Józefem i jego rodziną. Jest
pogodna i chętnie opowiada o przeszłości. Miała czworo dzieci, dwie
córki i dwóch synów. Doczekała się 14 wnucząt i 20 prawnucząt
i 5 praprawnucząt.
Jubilatka urodziła się na Mazurach 18 listopada 1926 roku. Była
najmłodsza z pięciorga dzieci. W 1946 roku wraz z siostrą przyjechała
do Barnowa w gm. Kołczygłowy, a w 1947 roku do Poborowa. Tutaj
poznała swojego męża Stanisława Bułaty i w 1948 roku w Kołczygłowach wyszła za mąż. Mąż zmarł w 1980 roku. Całe życie przepracowała prowadząc gospodarstwo rolne. Chociaż przeszła ciężkie chwile w czasie II wojny światowej, to jednak jest pogodna i chętnie
opowiada o przeszłości. Uwielbia czytać, szczególnie książki
o charakterze religijnym.

1 grudnia 92. urodziny obchodziła Marianna Beger
z Trzebielina.

Trzebielina przyjeżdżała dwukrotnie – najpierw z siostrą i jej rodziną, a później z mężem i dwójką

dzieci. Przed osiedleniem w Trzebielinie mieszkała w Bielanach
pod Radomiem.

26
września
swoje jubileuszowe 90. urodziny
obchodziła Genowefa Filipak
z Bożanki. Kilka
dni później jej
mąż, Jan, miał
swoje 92. urodziny.

W tym dniu wójt Gminy wręczył
jubilatce kwiaty i słodycze oraz
złożył jej najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności.
Marianna Beger urodziła się
w Kliczkowie koło Wiela. Miała
dwóch braci i jedną siostrę, która
też mieszka w Trzebielinie. Na
tereny gminy Trzebielino przyjechała w grudniu 1945 roku
z rodzicami. W 1947 roku wyszła
za mąż za Walentego Beger.
Pracowali prowadząc gospodarstwo rolne. Mąż zmarł w 2000
roku.
Pani Marianna urodziła 7 dzieci (4 synów i 3 córki), doczekała
się 17 wnucząt i 26 prawnucząt.
Obecnie mieszka z synem Józefem. Jest pogodna, i uśmiechnięta.

Solenizantkę
odwiedziła trzyosobowa
delegacja
Urzędu
Gminy
w Trzebielinie wywołując uśmiech radości u Jubilatki. Wójt
Gminy w imieniu mieszkańców i swoim własnym, złożył Jubilatce
najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowia. Otrzymała też
kwiaty i słodycze. Jubilatka cieszy się dobrym samopoczuciem
i pogodnym podejściem do życia.
Pani Genowefa urodziła się 26 września 1926 roku w miejscowości Stradzew koło Kutna. Do Bożanki przyjechała w 1945 roku,
w czerwcu 1946 wyszła za mąż. W tym roku przypadła też w jej życiu
równie wspaniała rocznica – 70 lat małżeństwa.
Jubilatka urodziła pięcioro dzieci dwóch synów i trzy córki. Doczekała się 9 wnucząt i 6 prawnucząt. Mieszka z mężem i synem. Na
co dzień opiekę nad nią i jej mężem sprawuje córka Mirosława
i wnuczki.

*

*

*

W poniedziałek, 21 listopada, wójt Gminy Trzebielino Tomasz
Czechowski, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Monika Staroszak oraz
sekretarz Grażyna Bodnar odwiedzili Jana Filipiak z Bożanki, który
18 listopada obchodził swoje 92. urodziny.
Goście złożyli szanownemu solenizantowi najserdeczniejsze życzenia wielu lat życia w zdrowiu i samych szczęśliwych chwil w otoczeniu najbliższych oraz obdarowali słodkim upominkiem i kwiatami. Przez
kilkadziesiąt lat był sołtysem i radnym. Sprawował też funkcję opiekuna społecznego. Nadal jest pogodnym i otwartym człowiekiem. Żywo
interesuje się sprawami codziennymi i na każdy temat ma swoje
zdanie.
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Kalendarium wydarzeń

2016

STYCZEŃ
Jesteśmy w związku
Gmina Trzebielino stała się członkiem
Związku Gmin Pomorskich.

W podziękowaniu
dla sołtysów
■ W czwartek 21 stycznia br. w sali posiedzeń
Urzędu Gminy Trzebielino Wójt Pan Tomasz
Czechowski spotkał się z sołtysami. W trakcie
spotkania Wójt w podziękowaniu za całoroczną pracę wręczył sołtysom dyplomy i upominki. Podczas zebrania omówiono bieżące
problemy oraz planowane inwestycje, które
mają poprawić jakość życia mieszkańców. Na
koniec Wójt życzył wszystkim zgromadzonym
wytrwałości, satysfakcji z codziennej pracy
oraz sukcesów w realizacji przyszłych zamierzeń.

LUTY
Zadaszenie trybun
zakończone!
■ Zakończono budowę zadaszenia trybun w Centrum
Sportowo Rekreacyjnym w Trzebielinie. Koszt robót
budowlanych to 111 391,21 zł.
Projekt obejmował m.in.: wykonanie robót przygotowawczych, przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej
oraz żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej stóp fundamentowych,
wykonanie konstrukcji stalowej zadaszenia oraz wykonanie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem. Inwestycja została zrealizowana w odpowiedzi na wielokrotne
prośby kibiców oraz członków Klubu Sportowego
„Diament” Trzebielino

Nowy wóz bojowy
naszej OSP
■ Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebielinie doczekała się
nowego pojazdu bojowego. Dzięki staraniom Wójta Gminy
Trzebielino, Rady Gminy Trzebielino oraz całej jednostki
OSP w sobotę 20.02.2016 r. do remizy zawitał nowy członek strażackiej rodziny – MAN TGM 18.340 4×4 BB. Wóz
kosztował 656 640,00 zł.
Pojazd zakupiono z dotacji finansowej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz dzięki wsparciu finansowemu: Urzędu Gminy Trzebielino, Starostwa Powiatowego w Bytowie, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Oddział Wojewódzki w Gdańsku, Nadleśnictwa Trzebielino, Bobolice, Dretyń, Warcino i Miastko, Gospodarstwa
Rolnego w Suchorzu, Sołectwa Trzebielino i Dolno,a także
Państwa Lucyny i Jarosława Góral.
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MARZEC
Nowy Zarząd OSP Trzebielino
■ W tym roku dobiegła końca kadencja
zarządu i komisji rewizyjnej, a w związku
z tym, że w trakcie zebrania przyjęto nowy
statut, który został ujednolicony do wzorcowego statutu obowiązującego na terenie
całego powiatu bytowskiego, została
wszczęta procedura wyborcza oraz powołano stosowne komisje.
W wyniku głosowania wybrano skład nowego zarządu, który po ukonstytuowaniu
prezentuje się w następujący sposób:
PREZES – dh Sylwester Skonieczka
WICEPREZES-NACZELNIK – dh Henryk
Kula
II WICEPREZES – dh Mariusz Szarek

Z-CA NACZELNIKA – dh Maciej
Żuchowski
SEKRETARZ – dh Paweł Jabłoński
SKARBNIK – dh Monika Staroszak
CZŁONEK ZARZĄDU – dh Robert
Skwierawski
W skład komisji rewizyjnej OSP Trzebielino,
która będzie nadzorowała pracę i funkcjonowanie zarządu weszli:
PRZEWODNICZĄCY – dh Roman Derbiszewski
WICEPRZEWODNICZĄCY – dh Dariusz
Stawski
CZŁONEK KOMISJI – dh Patryk Omelański

KWIECIEŃ
Zjazd przy Bibliotece Gminnej
gotowy
■ Zakończyła się realizacja inwestycji polegającej na budowie zjazdu z drogi krajowej nr 21 w km 24+445 na działkę nr 60/2
w miejscowości Trzebielino oraz utwardzeniu działki nr 60/2 w miejscowości
Trzebielino.
Inwestycja w swoim zakresie obejmowała
rozbiórkę istniejącego chodnika i wykonanie zjazdu z kostki betonowej o długości
33,5 mb i szerokości 5,0 m zakończonego skosem 1:1. Zjazd został odwodniony
poprzez nadanie odpowiednich spadków

poprzecznych i podłużnych sprowadzając
wody opadowe do wpustów ulicznych,
które są włączone do istniejącej kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji wykonano niwelację pozostałej części działki
60/2 usuwając przy tym pozostałości
dawnych fundamentów, zakrzaczenia oraz
pnie wyciętych wcześniej drzew.
Dodatkowo na zlecenie Biblioteki Gminnej
w Trzebielinie zostały wykonane nasadzenia krzewów ozdobnych, które znacząco
ożywiły zagospodarowany teren.

Zawarliśmy porozumienie
z Powiatem Bytowskim

Powstaje projekt
„Pomorskie szlaki kajakowe”
■ W dniu 12 kwietnia 2016 roku 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.

■ Gmina Trzebielino i Powiat Bytowski zawarły dwa porozumienia w celu realizacji
kompleksowych rozwiązań w ramach lokalnej infrastruktury drogowej na obszarze
Gminy Trzebielino.
Pierwsze z nich dotyczyło realizacji zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi, chodników wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa oświetlenia
drogowego w miejscowości Suchorze Gmina Trzebielino. Drugie porozumienie dotyczyło
Przebudowy drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno – Trzebielino.
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MAJ
70-lecie OSP
Trzebielino
■ W sobotę 14 maja br. odbył się Jubileusz
70-lecia OSP Trzebielino oraz przekazanie
nowo zakupionego wozu bojowego. 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 Trzebielino Andrzej 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

Przebudowa
drogi
na Dolno

Asp. Sztab. Stefan Pituch, Komendant Powiatowy Policji Insp. Andrzej Borzyszkowski,
Poczty Sztandarowe OSP Dretyń i OSP
Kołczygłowy, Radni Powiatowi Daniel Chwarzyński oraz Wojciech Duda, przedstawicie-

le Lasów Państwowych, Dyrektorzy Szkół
oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych
Gminy Trzebielino, Radni i Sołtysi z terenu
Gminy Trzebielino, inni zaproszeni goście
oraz mieszkańcy Gminy Trzebielino.

■ Z początkiem maja tego roku
Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie przekazał firmie STRABAG
Spółka z o.o. z Pruszkowa plac
budowy dla inwestycji pn. Przebudowa i modernizacja drogi
powiatowej nr 1167G.
Inwestycja swym zakresem obejmuje przebudowę skrzyżowania
drogi powiatowej z drogą krajową
nr 21 na odcinku 90 m oraz odcinek drogi od końca miejscowości
Dolno do granicy Powiatu Bytowskiego o długości 4,623 km.

CZERWIEC
Punkt przyjęć dzielnicowego
Stypendia dla najlepszych
■ 6 czerwca 2016 roku
nastąpiło uroczyste przekazanie kluczy do Punktu
Przyjęć
Dzielnicowego,
który znajduje się w byłej
siedzibie Straży Gminnej.
Podczas spotkania obecni
byli Wójt Gminy Trzebielino,
Komendant Powiatowy Policji insp. Andrzej Borzyszkowski, Dzielnicowy Robert
Rogoża, zastępca kierownika komisariatu w Kołczygłowach Paweł Krupka,
Radni powiatowi Wojciech
Duda i Daniel Chwarzyński
oraz Kierownik Zakładu
Usług Komunalnych Arkadiusz Kukliński.Punkt Przyjęć Dzielnicowego został

utworzony dzięki bardzo
dobrej współpracy władz
samorządowych
Gminy
Trzebielino i Komendy
Powiatowej Policji w Bytowie. Jest on czynny
w
każdy
poniedziałek
w godzinach od 9:00 do

12:00 w pokoju nr. 4.
Mieszkańcy mogą korzystać
z pomocy i porady Dzielnicowego Roberta Rogoży.
Udostępnionyzostał telefon
służbowy 571 335 141
czynny poza godzinami
urzędowania dzielnicowego.

■ 24 czerwca 2016 r.,
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.

LIPIEC
Letni Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta
■ W niedzielę 10 lipca 2016 roku na orliku w Suchorzu odbyła się 3 edycja Turnieju
o Puchar Wójta Gminy Trzebielino. Do turnieju przystąpiło 6 drużyn.
Pierwsze miejsce i puchar ufundowany przez Wójta Gminy Trzebielino
zdobyła drużyna z Zielina. Natomiast kolejne zespoły zostały sklasyfikowane na
następujących pozycjach:
2 miejsce – Poborowo
3 – Suchorze
4 – Kołczygłówki
5 – Trzebielino
6 – Objezierze

www.trzebielino.pl
grudzień 2016 r.
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SIERPIEŃ
Zakończono przebudowę dróg
powiatowych
■ Zakończyła się realizacja największego zadania inwestycyjnego realizowanego na terenie naszej gminy w 2016 roku pn. Przebudowa dróg powiatowych na terenie
Gminy Trzebielino. Inwestycja 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.

WRZESIEŃ
Gminne
Święto
Plonów

Umowa na przebudowę drogi
w Suchorzu!

■ W sobotę 10 września
br. na placu przy Orliku
w Suchorzu odbyły się
Dożynki Gminne 2016.

I Jesienny Turniej o Puchar Wójta
■ Dnia 11.09.2016 r. o godz.
14:00 na boisku sportowym
w
Poborowie
odbył
się
I Jesienny Turniej o Puchar
Wójta Gminy Trzebielino. Po
ciężkich zmaganiach wygrała
drużyna z Zielinia, drugie miejsce zajęła drużyna z Cetynia,
trzecie – drużyna z Objezierza,
poza podium znalazły się
drużyny z Poborowa i Trzebielina.

■ W dniu 28 września 2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa
Pomorskiego a Gminą Trzebielino została zawarta umowa o przyznaniu
pomocy na realizację operacji pn. Przebudowa nawierzchni drogi, chodników wraz z budową kanalizacji sanit. deszczowej oraz przebudowa
oświetlenia drogowego w m. Suchorze gm. Trzebielino. Zadanie dotyczy
przebudowy drogi w Suchorzu zlokalizowanej na działkach 229/1, 250,
11/14, 13/10, 13/48, 13/28 i 251. Swym zakresem obejmuje przebudowę
nawierzchni drogi, budowę chodników i przebudowę oświetlenia ulicznego
na drodze wewnętrznej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową.
Planowane koszty operacji wynoszą 2 730 003,98 zł, przyznana pomoc
wynosi 1 723 271,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych.
Pomoc jest przyznana z kwoty dostępnej dla Województwa Pomorskiego na operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Przebudowa nawierzchni drogi, chodników wraz
z budową kanalizacji sanit. deszczowej oraz przebudowa oświetlenia
drogowego w m. Suchorze gm. Trzebielino współfinansowana jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:
Poprawa dostępności do obiektów sportowych w Suchorzu poprzez przebudowę nawierzchni drogi, budowę chodników i przebudowę oświetlenia ulicznego na odcinku 1,053 km w miejscowości Suchorze.

PAŹDZIERNIK
Droga w Cetyniu gotowa
■ Zakończyła się realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń”.
W ramach inwestycji wykonano modernizację odcinka drogi gminnej w miejscowości Cetyń o długości 600 mb zlokalizowanego na działkach nr 118
i 121. Przebudowa polegała na wykonaniu
nawierzchni z płyt żelbetowych typu IOMB o wymiarach 100x75x12,5 typ C ułożonych na podsypce
piaskowej gr 10 cm. Płyty zostały ułożone śladowo

2 x 1,0 m z pasem między płytami o szerokości
0,80 m.
Zadanie inwestycyjne zostało wykonane przez
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Cygert Julita
z Gowidlina za kwotę 134 670,41 zł.
Wartość zadania wraz z nadzorem wynosi 137 370,
41 zł, z czego 91 441,41 zł pochodzi ze środków
własnych, a 45 929,00 zł z dofinansowania ze środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
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LISTOPAD
Wnioski o zagospodarowanie terenu
w Miszewie, Cetyniu i Starkowie
■ W porozumieniu z Gminą Trzebielino
Stowarzyszenie Rozwiń Skrzydła w Starkowie
złożyło wnioski do Lokalnej Grupy Działania
Partnerstwo Dorzecze Słupi o dofinansowanie realizacji zadań polegających na rekreacyjnym zagospodarowaniu przestrzeni
publicznej poprzez utworzenie dziewięciu
miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej
w Cetyniu wraz z wymianą ogrodzenia terenu świetlicy a także dostarczenie i montaż
elementów siłowni zewnętrznej na placu przy
Gimnazjum w Starkowie. Ponadto stowarzy-

szenie złożyło wniosek o dofinansowanie
realizacji zadania polegającego na rekreacyjnym zagospodarowaniu przestrzeni publicznej poprzez utworzenie dziewięciu miejsc
postojowych przy świetlicy wiejskiej w Miszewie wraz z ławkami i koszem na śmieci.
Rozstrzygniecie wyników konkursu nastąpi
w lutym 2017 r. Koszty realizacji przedsięwzięć wynoszą 171 354,81 zł z czego dofinansowanie wynosi 167 859,00 zł. Jeżeli
wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie to
prace planuje się rozpocząć w lipcu 2017 r.

Kolejny projekt edukacyjny

„Szkoła równych szans”

■ Gmina Trzebielino znalazła się wśród 111
beneficjentów otrzymujących dofinansowanie
na poprawę jakości edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020. Gmina Trzebielino otrzymała
798 323,47 zł na realizację projektu eduka-

cyjnego pn. „Szkoła równych szans”, całkowita wartość projektu wynosi 840 340,49 zł.
Okres realizacji projektu obejmuje rok szkolny 2016/2017 i dotyczy wszystkich trzech
szkół naszej gminy. Projekt realizowany jest
w partnerstwie z firmą Best English-Angielski dla Dzieci z Tuchomia.

Samorządy powołują mikroklastr
energetyczny

■ Otrzymaliśmy dotacje na kolejny projekt
edukacyjny pod nazwą „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola
wokół jeziora”, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Projekt 3.1
Edukacja przedszkolna.

Na 153 złożone wnioski dofinansowanie
uzyskały 72, wśród których Gmina Trzebielino uplasowała się na 33 miejscu uzyskując najwyższą punktację w powiecie.
Całkowita wartość projektu wynosi 949 554,10
zł, Gmina Trzebielino uzyskała 807 120,99 zł
dofinansowania na realizację projektu.
■ Główny celem klastra jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawa lokalnego środowiska naturalnego i zwiększenie konkurencyjności oraz efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki.

GRUDZIEŃ
Przewodnik turystyczny
w smartfonie
■ Gmina Trzebielino przystąpiła do projektu polegającego na stworzeniu aplikacji
mobilnej łączącej funkcje przewodnika turystycznego i nawigacji dla wszystkich typów
szlaków, której pomysłodawcą jest Nadleśnictwo Trzebielino.
Aplikacja będzie dostępna bezpłatnie na
urządzenia z systemem Android i iOS.
Aplikacja 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. Realizacja projektu zostanie sfinansowana przez wszystkich partnerów biorących udział w projekcie. Finał
prac zaplanowany jest na koniec tego roku.

Nowy radiowóz już
na posterunku
■ 7 grudnia br. policjanci
z
Posterunku
Policji
w Kołczygłowach otrzymali
nowoczesny radiowóz.
Nowe auto to skoda yeti
wyposażona w mocny silnik
i napęd na cztery koła.
Zakup samochodu był
możliwy dzięki wsparciu
Starostwa
Powiatowego
w Bytowie oraz samorządów w Kołczygłowach
i Trzebielinie.

www.trzebielino.pl
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Dobry rok dla ZUK
To był rok korzystnych zmian – ocenia kierownik ZUK, Arkadiusz Kukliński wyliczając zakupy sprzętu i zmianę siedziby. Podkreśla,
że w ślad za tym wzrosła jakość usług.
– 2016 rok był dla Zakładu
szczególny
pod
wieloma
względami. Rozpoczęliśmy go od
inwestycji w sprzęt. W styczniu
kupiliśmy urządzenia do czyszczenia kanalizacji, w maju wzbogaciliśmy się o kosiarkę bijakową,
a w lipcu nasz park maszynowy
uzupełniła niezastąpiona koparko-ładowarka – wylicza A. Kukliński.
Zakład zmienił również siedzibę i teraz znajduje się w budynku nr 33. Obecna lokalizacja jest
o wiele wygodniejsza, szczególnie
dla osób, które do zakładu przyjeżdżają własnymi pojazdami.
Znajdują się tutaj bezpieczne
miejsca parkingowe dla kilkunastu
pojazdów, których brakowało
w poprzedniej siedzibie.
W kwietniu nastąpiła kolejna
zmiana – na stanowisku głównej
księgowej, która odeszła na
emeryturę, a obowiązki „dyrektora finansowego” objęła Justyna
Wołczyńska.

Niezwykle doniosłym wydarzeniem było 10-lecie utworzenia
Zakładu Usług Komunalnych
w Trzebielinie, które obchodzono
30 maja. Była to okazja to wspomnień, podziękowań dla byłych
i obecnych pracowników oraz
oceny dotychczasowego działania
ZUK-u.
Miniony rok to również okres
rozwoju nowych usług i rozszerzania współpracy. Zakład poszerzył ofertę o wywóz nieczystości,
czyszczenie przyłączy kanalizacyjnych, wykonywanie przyłączy
wodociągowych oraz kanalizacji
sanitarnej. Za pośrednictwem
gminy nawiązano współpracę
z samorządem powiatu bytowskiego w zakresie wykaszania poboczy
wzdłuż dróg powiatowych.
– Liczymy, że przyszłym roku
współpraca będzie kontynuowana w szerszym zakresie. Udało
się również nieznacznie obniżyć
cenę wody, a opłatę za ścieki
utrzymać na niezmienionym

poziomie -mówi kierownik tłumacząc, że było to możliwe dzięki
coraz lepiej wyposażonemu
parkowi maszynowemu i zaangażowaniu pracowników. Realizowano również wiele zadań
zlecanych przez gminę począwszy od drobnych napraw dróg
poprzez wycinkę drzew do
rozpoczęcia termomodernizacji
budynku Urzędu Gminy.
– Chciałbym bardzo podziękować przede wszystkim mieszkańcom za pozytywny odbiór
naszych starań i wysiłków, wójtowi gminy, radnym, pracownikom
urzędu, sołtysom i wszystkim,
z którymi na co dzień współpracujemy, i którzy nas wpierają
i mobilizują do coraz lepszej
pracy – zaznacza A. Kukliński.
Nadchodzący rok będzie
zapewne równie owocny. Gmina

Trzebielino przewiduje przeznaczenie znacznych środków na
infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, co pozwoli na realizację długo
oczekiwanych przez mieszkańców
inwestycji. Pracownicy ZUK chcą
stopniowo rozpocząć montaż
wodomierzy z możliwością zdalnego odczytu, utworzyć platformę
elektroniczną do samodzielnego
wprowadzania stanu wodomierzy,
w dalszym ciągu modernizować

park maszynowy, więcej sił i środków skierować na utrzymanie
komunalnych budynków mieszkaniowych.
– Jesteśmy świadomi, że
pewnie nie ustrzegliśmy się
błędów i być może były drobne
potknięcia, ale ze wszystkich sytuacji wyciągamy wnioski i staramy
się nieustannie poprawiać jakość
świadczonych usług – zapewnia
kierownik ZUK. ■

W imieniu swoim
i wszystkich pracowników ZUK
życzę
Zdrowych i Wesołych Świąt
oraz spełnienia wszystkich marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku.

TERMINY WYPŁAT GOPS TRZEBIELINO NA 2017 ROK
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Otwieramy serca Pobiliśmy rekord
Tym razem młodzież z Gimnazjum w Starkowie pomoc kieruje do dzieci
w Angoli. Zrobią własnoręcznie laleczki UNICEF. Poza wymiarem
artystycznym, akcja będzie miała też wymierny efekt finansowy.

P

rojekt, w którym
wzięli udział młodzi
mieszkańcy gminy
Trzebielino
nosi
nazwę
„Wszystkie Kolory Świata”.
Jest odpowiedzią na niezwykle
poważny problem rozwoju epidemii chorób rozwijających się
w Angoli.
– Chcemy uświadomić dzieciom
i młodzieży, że pomaganie może
być przyjemne i wiązać się z pozytywnymi emocjami, a ponadto, że
dzięki ich zaangażowaniu można
uratować życie dziecka. Projekt

wspiera Ambasador Dobrej Woli
UNICEF Majka Jeżowska. Tegoroczna odsłona projektu jest jego
czwartą edycją – wyjaśnia Katarzyna Wirkus, koordynator projektu
w starkowskim gimnazjum.
– W akcję mogą się zaangażować
rodzice,
dziadkowie
i opiekunowie dzieci. Dzięki tej
współpracy międzypokoleniowej
z pewnością powstaną małe,
szmaciane dzieła sztuki – podkreśla nauczycielka. – Następnie
odbędzie się wystawa laleczek
w naszym gimnazjum, na którą

dzieci zaproszą rodziców, dziadków, opiekunów i społeczność
lokalną. Każdy będzie mógł
wybrać laleczkę, zaopiekować się
nią, a jednocześnie uratować
życie prawdziwemu dziecku
z Angoli przekazując na ten cel
darowiznę minimum 10 złotych.
Oprócz tego nagrodą główną
jest koncert Majki Jeżowskiej
w zwycięskiej szkole. Konkurs
będzie prowadzony na Facebooku, na oficjalnej stronie projektu
Wszystkie Kolory Świata. ■
KATARZYNA WIRKUS

Po naukę
do lasu
20 września najstarsze grupy
przedszkolaków pojechały do
leśniczówki w Szczyciu koło Trzebielina, aby posłuchać o życiu
zwierząt w naszych lasów.
Dzieci spotkały się z pracownikiem Nadleśnictwa Trzebielino,
który opowiadał i pokazywał kolorowe ilustracje, na których dzieci
rozpoznawały
poszczególne
okazy i gatunki. Dowiedziały się
również jak rozróżnić otaczające
je drzewa i ich owoce, czy też
szyszki będące pokarmem zwierząt. Dowiedziały się, ile czasu
rozkładają się śmieci, które nieste-

16 października, jak uczniowie
wielu innych szkół, przedszkoli
oraz pracownicy przeróżnych
instytucji, przystąpiliśmy po raz
kolejny do udziału w akcji organizowanej przez Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy.
Europejski Dzień Przywracania
Czynności Serca w tym roku ten
dzień wypadł w niedzielę, dlatego
w szkole w Suchorzu obchodziliśmy go w poniedziałek.

W ramach promowania nauki
pierwszej pomocy na naszej sali
gimnastycznej o godzinie 12
rozpoczęła się lekcja przywracania czynności serca oraz oddechu osobie poszkodowanej.
Zajęcia były naszym udziałem
w biciu rekordu Guinessa
w jednoczesnym prowadzeniu
resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w którym w całym kraju wzięło
udział ponad 85 tysięcy osób. ■

[krótko]
ty spotykamy w lesie. Były zaskoczone, że butelka plastikowa
potrzebuje na rozkład 600 lat,
a szklana w ogóle nie ulega
rozkładowi. Każde dziecko otrzymało kolorowankę o zwierzętach,
emblemat z wizerunkiem zwierzęcia i poczęstunek.
Na zakończenie odbyło się
ognisko, na którym każdy piekł

kiełbaskę. Przebywaliśmy w pięknej leśnej scenerii, gdzie dzieci
mogły się pobawić i jednocześnie
dowiedzieć ciekawych informacji.
Wróciliśmy zadowolenie i pełni
wrażeń z plecakami pamiątek.
Bardzo dziękujemy Nadleśnictwu Trzebielino i Panu Połczyńskiemu za ciekawe zajęcia, miłe
przyjęcie i prezenty. ■

Wizyta w kinie
■ 21 października najstarsze przedszkolaki przybyły do multikina w Słupsku
w ramach projektu „Moja pierwsza wizyta w kinie”. Dzieci obejrzały filmik o tym
jak należy zachować się w kinie, a potem śledziły przygody bohaterów filmu „Emma
i Kacper zostają przyjaciółmi”. Po projekcji filmu przedszkolaki zwiedziły zaplecze
kina. Znalazły się w sali zabaw, gdzie złożyły przysięgę kinomana, dostały pamiątkowe dyplomy i odznaki „Wzorowego kinomana”. Przyglądały się pracy kasjerów,
biletera, oglądały jak robiony jest popcorn. Tajnymi przejściami dostały się do projektorni oraz działu technicznego. Na zakończenie wizyty dostały plakaty z ulubionymi bajkami. Dla niektórych dzieci była to prawdziwa pierwsza wizyta w kinie.

Zdrowie na talerzu

SP w Trzebielinie – działo się!
Rocznica Niepodległości
10 listopada z okazji 98. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
uczniowie SP Trzebielino przygotowali
widowisko „To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i pamięci”.

Dzień Kredki
22 listopada obchodziliśmy Dzień Kredki.
Choć to mało znane święto, to jednak
w przedszkolu powinno się o nim pamiętać, bo u nas kredki są w codziennym
użyciu i nie wyobrażamy sobie, aby ich
mogło zabraknąć. Podczas zajęć dzieci
4-5-letnie rozwijały wyobraźnię, umiejętność poprawnego wypowiadania się oraz
utrwalały poznane nazwy kolorów. Przedszkolaki bawiły się i eksperymentowały
kolorami. Na zakończenie dzieci poznały
piosenkę o „Kolorowych kredkach”.

Andrzejkowe zabawy
Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed

rozpoczynającym się adwentem. Zarówno
dorośli jak i dzieci lubią czasami spędzić
czas inaczej, niż zwykle i oderwać się od
rzeczywistości. Maluchy z naszego przedszkola swoje Andrzejki obchodziły 30 listopada. Dzieci ubrane w stroje wróżek
i czarodziejów przeniosły się w świat
magii i wróżb. Pod opieką wychowawców
lały wosk, poznały przyszłość jaką przepowiedziała magiczna kula, odbyły wyścig kapci czy poznały imiona swoich
przyszłych wybranków serca.

silna więź króliczka z lisem i ich wspólny
cel – rozwiązanie zagadki kryminalnej.

Serca dla zwierząt
Uczniowie klasy III a oraz „zerówki” wraz
z wychowawcą i opiekunami wybrali się
na wycieczkę do schroniska dla zwierząt
w Słupsku. Zawieźli około 90 kilogramów
karmy i innych niezbędnych rzeczy dla
zwierząt, które zebrali w szkole w ramach
akcji ,,Podziel się z bratem mniejszym”.

Szkoła równych szans
Wieczór filmowy
18 listopada, po raz drugi w naszej
szkole odbył się wieczór filmowy. Tym
razem był podzielony na dwie części.
W pierwszej brali udział uczniowie klas
0-III, natomiast w drugiej uczniowie klas
IV– VI. Młodsi uczniowie obejrzeli film
pt. „Zwierzogród” – komedię dla całej
rodziny, która opowiada o losach
króliczka Judy od dziecka marzącej, aby
zostać policjantką. W bajce ukazana jest

W Szkole Podstawowej im. Sportowców
Polskich w Trzebielinie, w ramach projektu „Szkoła równych szans” odbywają
się następujące zajęcia: zajęcia dodatkowe
z nauk ścisłych z wykorzystaniem technik
pamięci, zajęcia rozszerzające z języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia wspomagające naukę zapamiętywania i uczenia
się, laboratorium przyrody, laboratorium
robotyki, zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne.

■ 21 listopada odbył się w SP Suchorze konkurs pod hasłem „Zdrowie na talerzu”. Uczniowie mieli za zadanie przygotować kilka zdrowych przekąsek. Na stołach, które pomagali przygotować rodzice, pojawiły się owocowe szaszłyki, koktajle,
kolorowe kanapki, owocowe i warzywne surówki oraz świeżo wyciskane soki.
Stoły aż uginały się od witamin. Pierwsze miejsce w kategorii klas młodszych wywalczyli uczniowie klasy pierwszej, a w kategorii klas starszych uczniowie klasy
piątej. Za swoja pracę nagrodzeni zostali również pozostali uczniowie. Wszystkim
bardzo smakowały przygotowane przekąski, które szybko zniknęły z talerzy.

Dzień Pluszowego
Misia
■ 25 listopada każde dziecko
przyszło ze swoim ulubionym
pluszakiem. Sale zapełniły się
pluszowymi misiami – dużymi, małymi, smutnymi, wesołymi, gładkimi i puchatymi.
Cały dzień obfitował w niespodzianki, zabawy i atrakcyjne zadania nawiązujące do postaci misia. W grupie
pięciolatków na początek, odbyła się dla zdrowia zabawa taneczno-ruchowa, w której
dzieci tańczyły wraz z pluszakami. Po zabawie dzieci musiały ułożyć puzzle i odgadnąć kim jest postać z układanki. Kolejną atrakcją były zabawy ruchowe z pluszakami oraz zajęcia plastyczno-techniczne. Wykonane prace ozdobiły ściany sali.
Starsze dzieci wykonały plakaty przedstawiające ich pluszaki. Potem były zagadki
oraz turniej wiedzy o misiach bajkowych, ale też i żyjących na wolności. Na zakończenie dzieci recytowały wierszyk o misiach wraz ze swoimi przytulankami.

www.trzebielino.pl
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Miłosna historia ukryta
w starej fotografii odnaleziona
Trzy i pół miesiąca wytężonej pracy, kilkadziesiąt godzin rozmów, spotkań i kilkadziesiąt zaangażowanych osób. Wszystko po to, by
zebrać, spisać i ocalić od zapomnienia miłosne historie pojedynczych osób, składające się na historię gminy Trzebielino. 26 listopada w sali widowiskowej w Trzebielinie odbyło się jego podsumowanie.

U

roczystość stała
się okazją do wyjątkowego spotkania. Licznie przybyłych gości
powitała Krystyna Podraża, dyrektor Biblioteki Gminnej w Trzebielinie. Wśród nich byli główni
bohaterowie projektu Państwo:
Szewczukowie, Krupkowie, Stankowie, Kotowscy, Plichowie,
Bińkowie, Nowatkowie, Augustyniakowie, Stelmasikowie, Rapitowie, Sokołowscy, Klimczykowie,
Francowie, Pani Stankowska,
rodzina Państwa Schodników,
Sikorskich Gawrońskich.
Swoją obecnością zaszczycili
nas także Tomasz Czechowski,
wójt Gminy Trzebielino z małżonką, Andrzej Grzybowski – przewodniczący Rady Gminy Trzebielino, ksiądz Krzysztof Skrzyniarz,
Monika Staroszak – kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Trzebielinie,
Grażyna
Pańczyk
z Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Miastku, Paweł Żmuda – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

Nieformalna Grupa Aktywni,
działająca przy Bibliotece Gminnej
w Trzebielinie, na realizację
projektu pozyskała 5000 zł
z programu Działaj Lokalnie IX.

w Główczycach, Ryszard Pałucki
i zespół Klęcinianki z Gminnego
Ośrodka Kultury w Główczycach,
radni, sołtysi i mieszkańcy.
Oprawę sali stanowiła wystawa
dwudziestu ślubnych fotografii
i dwudziestu miłosnych historii,
która wprowadziła gości w sentymentalny nastrój i zabrała
w podróż do czasów młodości,
pierwszych miłości i wspomnień.

Bardzo dziękujemy jeszcze raz
bohaterom naszego projektu
za obdarzenie nas zaufaniem i podzielenie się z nami swoimi wspomnieniami i emocjami.

Momentem niezwykle poruszającym serca było zaprezentowanie miłosnych historii i wręczanie
przez wójta Tomasza Czechowskiego ślubnych fotografii uczestnikom projektu.
W dalszej części spotkania
wystąpił
zespół
Klęcinianki
z Gminnego Ośrodka Kultury
w Główczycach ze spektaklem
„Wesele kurpiowskie”, podczas
którego widownia podziwiała
tradycyjny kurpiowski obrzęd
zaślubin pary młodej charakterystyczny dla tego regionu.
Częścią przedstawienia było

smakowanie kurpiowskiego ciasta
i napitku. Było także tradycyjne
Sto Lat dla wszystkich Par,
wyśmienity tort weselny ufundo-

wany przez państwa Lucynę i
Jarosława Góralów właścicieli
restauracji Królewska w Suchorzu.
Uroczystość prowadziły

Iwona Szczęsna i Krystyna
Michalak. Ulotne, piękne chwile
tego wieczoru chwytała aparatem Sandra Kamińska. ■

Pomoc dla niepełnosprawnych
Od stycznia 2017 roku rozpocznie
działanie punkt konsultacyjno-informacyjny przy Bibliotece
Gminnej w Trzebielinie – poinformowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie, które
stworzyło punkt we współpracy
z Urzędem Gminy Trzebielino.
Oddelegowany pracownik działu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych będzie udzielał osobom zainteresowanym informacji na temat zasad,
warunków i możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON, będzie
pomagał w wypełnianiu wniosku o przyznanie dofinansowania oraz informował
o niezbędnych dokumentach, jakie należy dołączyć do wniosku w celu uzyskania dofinansowania.

Ponadto pracownik zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności będzie udzielał informacji wszystkim zainteresowanym
o procedurach wydawania orzeczeń
o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności
oraz
orzeczeń
o wskazaniach do ulg i uprawnień. Dodatkowo wskaże co należy zrobić, aby
uzyskać legitymację osoby niepełnosprawnej oraz jak ubiegać się o wydanie
karty parkingowej.

Harmonogram spotkań:
10 stycznia, 14 lutego, 14 marca,
11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 11 lipca,
8 sierpnia, 12 września, 10 października,
14 listopada, 12 grudnia.
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GMINA TRZEBIELINO
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Bąkowo
Bożanka
Broczyna
Cetyń
Czarnkowo
Dolno
Glewnik
Grądki Dolne
Owczary
Poborowo
Popielewo
Starkowo
Szczyciec
Trzebielino
Ciemnica
Gumieniec
Kleszczewo
Miszewo
Moczydło
Myślimierz
Objezierze
Radaczewo
Suchorze
Starkówko
Toczek
Uliszkowice
Zielin
Zielin Górny
ODPADY W POJEMNIKACH LUB WORKACH NALEŻY WYSTAWIAĆ PRZED POSESJĘ W DZIEŃ WYWOZU DO GODZINY 7.00

PODATKI LOKALNE W 2017 ROKU
Od stycznia 2017 r. na terenie Gminy Trzebielino obowiązywać będą nowe stawki opłat podatków lokalnych.
W podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków – 0,85 zł od 1 mkw.
powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi
płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych –
4,54 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych
na
prowadzenie
odpłatnej
statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 0,30 zł
od 1 mkw. powierzchni,
d) niezabudowanych objętych
obszarem rewitalizacji, o którym

mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.
poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
przewiduje przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową, usługową
albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od
dnia wejścia w życie tego planu
w odniesieniu do tych gruntów
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie
nie zakończono budowy zgodnie
z przepisami prawa budowlanego
– 2,98 zł od 1 mkw. powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,75 zł od
1 mkw. powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 20,66
zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 10,59 zł
od 1 mkw. powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej,
zajętych
przez
podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 mkw.
powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej, statutowej
działalności
pożytku
publicznego przez organizacje

pożytku publicznego – 4,80 zł
od 1 mkw. powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2 proc. ich
wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych
4) Stawka dzienna opłaty
targowej za dokonywanie sprzedaży na targowiskach i innych
miejscach handlu – 35,00 zł
W podatku rolnym:
Stawka za 1 ha przeliczeniowy
w
przypadku
gospodarstw
– 131,10 zł oraz 262,20 zł
w pozostałych przypadkach.
W podatku leśnym
Stawka za 1 ha fizyczny lasów
powyżej 40 lat – 42,02 zł.

UWAGA
Jeśli kwota podatku nie przekroczy 100 zł – podatek będzie
płatny jednorazowo w terminie
płatności pierwszej raty. Konsekwencją wprowadzenia tej zasady
jest rezygnacja z doręczania
decyzji i poboru podatku w przypadkach, gdy kwota zobowiązania jest niższa od kosztów przesyłki poleconej (obecnie 6,10 zł).
* * *
Szczegółowo podane stawki
podatków oraz wzory formularzy
i deklaracji podatkowych do
pobrania dostępne są na stronie
internetowej:
www.bip.trzebielino.pl
w zakładce podatki i opłaty.

