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WOŚP zagra i u nas!
Przed nami 26. Finał Wielkiej orkiestry Pomocy Świątecznej. W styczniu 2018 roku orkiestra Jurka
Owsiaka zagra też w naszym regionie! Dochód z finału przeznaczony zostanie na wyrównania szans
w leczeniu noworodków.
sobotę, 13 stycznia 2018
roku, WOŚP zagra w Suchorzu, natomiast finał odbędzie się w niedzielę 14 stycznia,
w sali wiejskiej przy Bibliotece
Gminnej w Trzebielinie.
Podczas finału czeka nas wiele
atrakcji m.in. występy artystyczne,
grochówka, licytacje. Wolontariusze
będą kwestować na terenie miejscowości gminy Trzebielino m.in. w okolicach kościołów (w godzinach celebracji mszy świętej).
Zachęcamy mieszkańców do przekazania przedmiotów na licytację
(szczegółowe informacje uzyskać
można u koordynatora).
O godzinie 20 tradycyjnie rozbłyśnie Światełko do Nieba.
Koordynatorem akcji jest Dorota
Grzegorczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzebielinie. W organi-

Nagroda
za niesienie
pomocy

W

zacji przedsięwzięcia wezmą udział
wszystkie szkoły z terenu naszej
gminy oraz Biblioteka Gminna
w Trzebielinie. x

Niech czas Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia
spędzony w kochającym rodzinnym gronie,
z upragnionym gościem przy stole i ze wspólnie śpiewanymi kolędami,
obdarzy nas optymizmem, nadzieją, szczęściem, radością
i będzie odpoczynkiem od codziennego zgiełku.
Na pełen radości i nadziei czas Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim mieszkańcom gminy Trzebielino
dużo świątecznego ciepła, miłości i spokoju oraz tego,
by każdy dzień Nowego 2018 Roku
przyniósł dużo dobrego zdrowia, pogody ducha, pozwolił zrealizować
życiowe i zawodowe plany
oraz spełnić najskrytsze marzenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Grzybowski
oraz radni

Wójt Gminy Tomasz Czechowski
oraz
pracownicy Urzędu Gminy

1 grudnia w Gdańsku odbyła się
uroczysta Gala Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego. Wśród laureatów jest
stowarzyszenie z naszej gminy. Gratulujemy!
Tym prestiżowym wyróżnieniem
już od 23 lat nagradzane są najlepsze
organizacje, stowarzyszenia i fundacje
z woj. pomorskiego. Stowarzyszenie
z naszej gminy – Teen Challenge
Chrześcijańska Misja Społeczna
otrzymała nagrodę główną w kategorii
Pomocy Społecznej za wielosektorową współpracę na poziomie lokalnym w obszarze pomocy społecznej.
Stowarzyszenie postawiło sobie za
cel otoczenie ludzi uzależnionych
kompleksową opieką: począwszy od
motywowania do leczenia (zadanie
punktów konsultacyjnych) poprzez
terapię w ośrodku, działania poresocjalizacyjne w hostelu, aż do zapewnienia przyjaznego mikroświata
w grupie wsparcia.
– Jest to dla nas niezwykłe wyróżnienie, którego nie moglibyśmy
otrzymać, gdyby nie praca osób związanych z Misją Teen Challenge oraz
Coffee House – podkreśla prezesa
Zbigniew Urbaniak.
Nagroda Bursztynowego Mieczyka była pierwszym tego typu
przedsięwzięciem w skali kraju i nadal
stanowi unikalny przykład uznania dla
działań organizacji pozarządowych
w formie nagrody na szczeblu regionalnym. x
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Kalendarium wydarzeń
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STYCZEŃ

LUTY

Konsultacje
dotyczące zmian
w systemie
oświaty

Pobierz darmową aplikację!

W styczniu podsumowano konsultacje społeczne prowadzone także wśród
rodziców uczniów uczęszczających do
sieci naszych szkół, dotyczące dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na
terenie Gminy Trzebielino, na podstawie
których ustalony został plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebielino,
nakreślono również skład obwodów
w poszczególnych szkołach. ■

Od Bałtyku po Kaszuby – to baza
ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.
Została stworzona dzięki partnerskiemu projektowi Nadleśnictw: Trzebielino, Dretyń, Bytów, Sławno, Miastko,
Osusznica, Warcino oraz Gmin: Czarna
Dąbrówka, Darłowo, Lipnica, Malechowo, Parchowo, Polanów, Postomino, Sławno, Studzienice, Trzebielino,
Tuchomie, Bytów, Kępice i miast Darłowo i Sławno.
Aplikacja umożliwia przeglądanie
tras turystycznych na jednej mapie,
w tym trasy piesze, rowerowe, kaja-

kowe, narciarskie, konne oraz nordic
walking. Do każdej trasy dołączono ciekawe obiekty, w tym miejsca krajoznawcze, przyrodnicze, gastronomiczne,
noclegowe oraz inne atrakcje turystyczne. Aplikacja umożliwia sortowanie
tras i obiektów według odczytu GPS,

dzięki czemu w pierwszej kolejności wyświetlą nam się te położone najbliżej
nas. Dodatkowo aplikacja za pomocą
wbudowanej nawigacji poprowadzi nas
po trasie lub wskaże dojazd do początku
trasy lub poszczególnych obiektów. Nawigacja będzie pilnowała naszego poło-

żenia na trasie i poinformuje, gdy z niej
zboczymy.
Baza ponad tysiąca obiektów została podzielona na kategorie, każdy
z nich posiada także swoją wizytówkę,
która zawiera opis, dane teleadresowe
oraz położenie.
Aplikacja oprócz funkcji typowo nawigacyjnych i informacyjnych, powiadomi także o ciekawych wydarzeniach
organizowanych na terenie swojego
zasięgu.
Zachęcamy do instalacji i korzystania z aplikacji. Ewentualne uwagi
i sugestie prosimy kierować do Urzędu
Gminy Trzebielino. ■

Nowa sieć szkół
w gminie
22 lutego na posiedzeniu sesji
Rady Gminy Trzebielino podjęto
uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Na jej mocy określony został plan
sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Trzebielino,
w formie:
a) Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy z siedzibą w Starkowie przekształca
się w ośmioletnią szkołę podstawową,
b) Szkołę podstawową im. Spor-

MARZEC

Dobra jakość pracy
urzędników
29 marca, na XXVIII Sesji Rady
Gminy Trzebielino wójt Tomasz Czechowskiego otrzymał certyfikat zaświadczający, że Urząd Gminy w Trzebielinie stosuje System Zarządzania
Jakością wg normy ISO 9001:2015.
Urząd Gminy w Trzebielinie znajduje się w gronie nowocześnie administrowanych jednostek samorządowych
co potwierdził przeprowadzony audyt
certyfikacyjny normy ISO 9001:2015.
Dzięki wdrożeniu, utrzymywaniu i rozwojowi systemowi zarządzania Urząd
Gminy zamierza poprawić skuteczność

i efektywność działania i osiąganych rezultatów, a przez to większe zadowolenie klienta, upowszechnienie dobrych
praktyk zarządczych, bardziej racjonalne
gospodarowanie zasobami, wzrost
wiarygodności wobec partnerów oraz
ciągłe doskonalenie, tak aby uzyskać
korzyści zarówno dla Urzędu, jak i jego
klientów.
Wraz z jakością idzie w parze lepsza
i sprawniejsza obsługa klientów uzyskana poprzez ustanowienie i realizowanie polityki celów, polityki informacyjnej i konkurencyjność. Dzięki temu

Urząd działa w sposób sprawny i przejrzysty w oparciu o zasady praworządności i służebności wobec lokalnej społeczności oraz racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym. Są to
elementy, które składają się na wizerunek dobrej administracji.
– Aby właściwie wypełniać swe zadania, administracja musi stale się rozwijać, zmieniać i przystosowywać do
nowych wyzwań. Osiągnięcie takiego
standardu wymaga więc aby Urząd był
funkcjonalny i bardziej przyjazny dla
klienta – podkreśla wójt. ■

towców Polskich z siedzibą w Trzebielinie przekształca się w ośmioletnią
szkołę podstawową,
c) Szkołę Podstawową im. Marii
Konopnickiej w Suchorzu przekształca
się w ośmioletnią szkołę podstawową.
Uchwała, zgodnie z art. 208 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
została przekazana do Pomorskiego Kuratora Oświaty w celu wydania opinii.
Uchwałę zaopiniowały również związki
zawodowe. ■
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Podziękowania
dla sołtysów
We wtorek, 14 marca, w Urzędzie
Gminy Trzebielino odbyło się uroczyste
spotkanie z okazji Ogólnopolskiego Dnia
Sołtysa, na które przybyli sołtysi ze
wszystkich sołectw z terenu Gminy Trzebielino.
Wójt podziękował wszystkim sołtysom i radom sołeckim za pracę na
rzecz lokalnej społeczności oraz trud
i zaangażowanie włożone we współpracę
z samorządem. Życzył im jednocześnie
dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz dalszej

owocnej współpracy na rzecz wiejskiego
środowiska.
Do życzeń i podziękowań dołączyli
się również: sekretarz gminy Pani
Grażyna Bodnar, przewodniczący Rady
Gminy Andrzej Grzybowski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jerzy Tarnowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz
Zacholski, dyrektor Biblioteki Gminnej
Krystyna Podraża, klierownik Zakładu
Usług Komunalnych Arkadiusz Kukliński. ■

KWIECIEŃ

Nawiązaliśmy współpracę z Bankiem Żywności
Gmina Trzebielino rozpoczęła
współpracę z Bankiem Żywności
w Słupsku. Realizacją programu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, a koordynatorem jest specjalista pracy socjalnej Grażyna Sieklucka.
Nawiązanie współpracy ma na celu
zapewnienie pomocy żywnościowej
osobom najbardziej potrzebującym. Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym.

Paczkę żywnościową mogą otrzymywać osoby, których dochód nie przekracza 200 procent kryterium dochodowego, uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej tj. 1268 zł dla
osoby samotnie gospodarującej oraz
1028 dla osoby w rodzinie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby chętne do skorzystania z tej formy wsparcia, aby kontaktowały się z koordynatorem programu
w celu ustalenia szczegółów dotyczących
odbioru paczki żywnościowej. ■

MAJ

Nagroda za przewodnik
„Od Bałtyku po Kaszuby”
Aplikacja „Od Bałtyku po Kaszuby” zgłoszona do konkursu na najlepsze przewodniki turystyczne i pu-

blikacje 2016 roku otrzymała nagrodę
główną Magellana w kategorii „przewodnik mobilny”.

Ideą konkursu jest wyróżnianie wydawców wartościowych publikacji, rozbudzających pasję podróżowania oraz
wychowujących nowe pokolenia globtroterów.
Laureatów nagród wyłoniło jury
w składzie: Krzysztof Rąpała (podróżnik,
organizator wypraw do Azji), Dariusz
Fedor (redaktor naczelny magazynu
„Kontynenty”), Dawid Zaraziński (niezależny ekspert, „Harvard Business Review Polska”), Maria Brzezińska (p.o.
redaktor naczelna Magazyn „Podróże”),
Łukasz Gołębiewski (ekspert rynku
książki), Piotr Dobrołęcki (redaktor
naczelny „Magazynu Literackiego
KSIĄŻKI”) i Ewa Tenderenda-Ożóg (z-ca
redaktora naczelnego „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI).
Wręczenie nagród odbyło się 18
maja br. w ramach Warszawskich
Targów Książki na Stadionie Narodowym w Warszawie. Nagrodę odebrał
przedstawiciel Nadleśnictwa Trzebielino
Krzysztof Połczyński. ■

Droga przejezdna
Zakończył się drugi etap modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń, która trwa
od 2016 r. W tym okresie przebudowano
łącznie drogę na odcinku 800 metrów
– wykonano nawierzchnię jezdni z płyt
żelbetowych typu IOMB ułożonych śladowo i wykonano obustronne pobocza
wraz z odtworzeniem rowów odwadniających. Droga ta prowadzi do kilku budynków mieszkalnych, pól uprawnych

oraz lasów, jest również ważnym
skrótem dla mieszkańców Cetynia, poruszających się w kierunku Trzebielina.
Ze względu wzmożony ruch pojazdów
oraz złej jakości grunt, w celu utrzymania
przejezdności nawierzchnia wymaga corocznie dużych nakładów finansowych.
W związku z powyższym Gmina Trzebielino w kolejnych latach planuje kontynuację przebudowy nawierzchni na odcinku do istniejących zabudowań. ■

4

MINĄŁ ROK

www.trzebielino.pl
|grudzień 2017 r.

CZERWIEC

Newsletter działa
Dbając o satysfakcję klientów i wychodząc naprzeciw ich potrzebom, Urząd
Gminy Trzebielino uruchomił nową formę
komunikacji. Na stronie internetowej
Gminy Trzebielino stworzona została zakładka newsletter, poprzez którą mieszkańcy mogą kontaktować się on-line.
Aby skorzystać z Newslettera wy-

starczy wpisać swój adres e-mail w formularzu kontaktowym, a my poinformujemy Cię o wydarzeniach sportowych,
kulturalnych lub gospodarczych.
Rezygnacja z newslettera możliwa
jest w każdym momencie, poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny w przesłanej przez nas wiadomości. ■

Nadano nazwy
ulicom
Rada Gminy Trzebielino podjęła
uchwały w sprawie nadania nazw ulic
w miejscowościach Trzebielino, Zielin
oraz Suchorze. Uchwały te, po publikacji w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Pomorskiego, weszły w życie
1 czerwca. Od tego dnia zaczyna obowiązywać w Trzebielinie, Zielinie oraz
w Suchorzu nowa numeracja porządkowa budynków. ■

23 czerwca, podczas uroczystych
apeli, uczniowie i nauczyciele szkół
z Gminy Trzebielino zakończyli rok szkolny
2016/2017. Ci, którzy osiągnęli najlepsze
wyniki w nauce otrzymali stypendia przyznawane przez wójta oraz Radę Gminy
Trzebielino.
W Szkole Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie dyplomy
i stypendia wręczał radny Tomasz Zacholski, w Szkole Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Suchorzu – przewodniczący
Rady Andrzej Grzybowski, zaś w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie
– wójt gminy Tomasz Czechowski. Wysokość stypendiów to kwota 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
2016/2017:

Najlepszym
za naukę

Szkoła Podstawowa
w Trzebielinie:
Sibiński Seweryn, klasa VI, średnia
ocen 5,50
Pirowicz Zuzanna, klasa IV, średnia
ocen 5,31
Jazowska Dominika, klasa IV, średnia
ocen 5,23

Szkoła Podstawowa
w Suchorzu:
Żerebna Julia, klasa V, średnia ocen 5,60
Szewczyk Sylwia, klasa V, średnia
ocen 5,36
Lew Kiedrowska Wiktoria, klasa V,
średnia ocen 5,21

Gimnazjum w Starkowie:
Zacholski Piotr, klasa IIIb, średnia
ocen 5,50
Sztobnicka Wiktoria, klasa Ia, średnia
ocen 5,43
Kiedrowska Marta, klasa IIIa, średnia
ocen 5,25
Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych wspaniałych wyników! ■

LIPIEC

Nowe drogi osiedlowe w Suchorzu
3
Zakończyła się przebudowa
nawierzchni drogi, chodników wraz
z budowa kanalizacji sanitarnej,
deszczowej oraz przebudowa
oświetlenia drogowego w Suchorzu.
4
Zakończyła się również przebudowa drogi powiatowej nr
1175G w Suchorzu, której wykonanie było możliwe dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy
Gminą Trzebielino oraz Powiatem
Bytowskim. ■
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Dobry dojazd
Zakończyła się inwestycja przebudowy drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno – Trzebielino. Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg
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Kilometr wodociągu

Powiatowych w Bytowie w porozumieniu Gminą Trzebielino przy wsparciu
funduszy Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 -2020. ■

Z końcem lipca zakończyła się realizacja I etapu budowy wodociągu rozdzielczego z przyłączami w miejscowości
Dolno – Glewnik. W ramach inwestycji
Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie wykonał sieć wodociągową na od-

cinku 1000 metrów. Wybudowana infrastruktura umożliwia obecnie podłączenie
do sieci nowopowstałych budynków
w miejscowości Dolno. Projekt docelowo
ma zapewnić zaopatrzenie w wodę pitną
mieszkańcom miejscowości Glewnik.

W ramach całego zakresu robót planuje
się budowę wodociągu rozdzielczego na
długości 1932 metrów, 3 sztuk przyłączy
wodociągowych i 7 sztuk hydrantów naziemnych. Kontynuacja zadania jest planowana na kolejne lata.■

SIERPIEŃ

Projekt
przedszkolny
Gmina Trzebielino ogłosiła rekrutację na rok szkolny 2017/2018 do
przedszkola, w ramach projektu „Idę
do przedszkola przez trzebielińskie łąki
i pola wokół jeziora”. Nabór dzieci do
grup 3-, 4-, 5-latków odbywa się do
Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Sportowców Polskich oraz
Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej.

Nabór przeprowadzono w związku
z realizacją projektu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja,
Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna
W sumie w projekcie udział bierze
75 uczniów: PP Trzebielino – 39 uczniów,
PP Suchorze – 36 uczniów. ■

WRZESIEŃ

Bankomat już czynny
Od 27.09.2017 r. można wypłacać pieniądze z bankomatu przy Urzędzie
Gminy Trzebielino na ul. Wiejskiej 15. Bankomat czynny jest całą dobę. ■

9 września, na placu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Trzebielinie, odbyły się Dożynki Gminne 2017. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą
dziękczynną w kościele parafialnym
w Trzebielinie. Celebrował ją proboszcz
ks. Krzysztof Skrzyniarz.
W uroczystościach wzięli udział
Gospodarze Dożynek: wójt Tomasz
Czechowski oraz przewodniczący Rady
Gminy Andrzej Grzybowski, radni
gminni, sołtysi, dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,
inni zaproszeni goście, a także licznie
mieszkańcy naszej gminy. Podczas uroczystości zbierane były pieniądze dla poszkodowanych w sierpniowych nawałnicach z gmin Parchowo i Studzienice.
Łącznie udało nam się zebrać
1.305,58 zł. Pieniądze zostały przekazane na specjalnie wydzielone w tym

Święto plonów

celu konto Starostwa Powiatowego.
Była to kolejna wpłata przekazana od
mieszkańców Gminy Trzebielino. Wcze-

śniej na to samo konto przekazana została kwota 1551 zł zebrana przez mieszkańców sołectwa Cetyń. ■
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PAŹDZIERNIK

Kolejna droga wyremontowana
Zakończyła się inwestycja modernizacji drogi dojazdowej do gruntów
rolnych Inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej na odcinku Dolno
– Glewnik. W ramach inwestycji wykonano przebudowę 735 metrów drogi na
odcinku od drogi powiatowej w kierunku miejscowości Glewnik. Zadanie
obejmowało wykonanie nawierzchni
drogi z betonu asfaltowego, przebudowę istniejących zjazdów, odtworzenie
rowów odwadniających i przebudowę
przepustu. Koszt inwestycji to kwota

517 400,23zł brutto. Wykonane roboty
objęte są pięcioletnim okresem gwarancji. Gmina Trzebielino na jej wykonanie otrzymała dofinansowanie
z funduszy budżetu Województwa
Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
w kwocie 90 000,00 zł.
Droga stanowi dojazd do zabudowań w miejscowościach Dolno
i Glewnik, do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych oraz oczyszczalni ścieków w Trzebielinie. ■

LISTOPAD

Nowe inwestycje dla mieszkańców
Zakończono zagospodarowanie
placu przy świetlicy wiejskiej w Miszewie. Wykonano dziewięć miejsc postojowych, zamontowano sześć ławek
parkowych i kosz na śmieci. Wartość inwestycji to 69 987,00 zł.
Kolejna zakończona inwestycja
to zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Cetyniu. Infrastruk-

tura rekreacyjna w tej miejscowości
wzbogaciła się przy świetlicy wiejskiej
o dziewięć miejsc postojowych z płyt
ażurowych, nowe ogrodzenie terenu
i dwa zestawy mebli ogrodowych.
Wartość inwestycji to 69 612,78.
Natomiast w Starkowie, przy szkole
zainstalowano cztery urządzenia siłowni
zewnętrznej: biegacz i Orbitrek, rower

i wioślarz, steper i twister. Wartość
inwestycji to 21 825,00.
Inwestycje są realizowane dzięki
wsparciu Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. ■

GRUDZIEŃ

Budujemy nową drogę w Starkówku
Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie realizuje zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Starkówko. Zadanie obejmuje
ułożenie płyt betonowych
drogowych na odcinku od
drogi wojewódzkiej do
miejscowości, wykonanie
obustronnych poboczy
i odtworzenie odwodnienia. ■

www.trzebielino.pl
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projekt pomorskie szlaki kajakowe

Podpisy złożone
11 grudnia w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu „Pomorskie
Szlaki Kajakowe – wśród dopływów Wieprzy”.
rzedsięwzięcie realizowane
będzie w partnerstwie z gminami Miastko i Kępice oraz
Nadleśnictwem Warcino. Projektowi
przyznano dofinansowanie na poziomie 85 proc. jego kosztów kwalifikowanych, tj. 2 135 811,18 zł.
Dzięki finansowaniu nowych projektów możliwe będzie udostępnienie
szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez
rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej, a także udostępnienie kajakarzom dziedzictwa
kulturowego i naturalnego w obsza-

P

rach położonych wzdłuż pomorskich
rzek
Na obszarze Gminy Trzebielino
planuje się budowę przystani kajakowej i miejsca początkowego
spływów Pokrzywną w Glewniku
oraz budowę Przystani kajakowej
w Broczynie. Inwestycja będzie
obejmowała budowę pomostów
wraz z urządzeniem brzegów, zatok
postojowych z parkingami oraz wyposażenie w elementy małej architektury takiej jak wiaty, kosze na
śmieci i suszarki do kajaków. Planuje się również budowę oznakowania wodnego oraz drogowego

ułatwiającego kajakarzom orientację
w terenie.
Szlaki zostaną kompleksowo oznakowane, powstaną nowe obiekty publicznej infrastruktury turystycznej
o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym (m.in., stanice kajakowe, przystanie, pomosty służące turystyce wodnej, slipy do wodowania
kajaków, przenoski). Miejsce te będą
wyposażone m.in. w stojaki na kajaki,
ławostoły, wiaty, ławki, kosze na
śmieci, paleniska, suszarki do kajaków,
tablice informacyjno-promocyjne,
osłonę przenośnego sanitariatu, stojaki na rowery czy lampy solarne). x

Święto NiepodległoŚci w gmiNie trzebieliNo

Nauka patriotyzmu w naszych szkołach
Dzień 11 listopada to bardzo
ważna data dla każdego Polaka.
W tym roku obchodziliśmy 99.
rocznicę odzyskania przez Polskę
Niepodległości. W sposób szczególny obchodzono ją w naszych placówkach oświatowych.
Dla upamiętnienia tak ważnej rocznicy, uczniowie szkoły w Trzebielinie
przedstawili lekcję historii przygotowaną pod kierunkiem Ewy Surmy
i Alicji Kisielewskiej. Podczas uroczystości nie zabrakło wzruszających
wierszy, pieśni patriotycznych oraz in-

formacji historycznych, przekazanych
przez naszych uczniów. Wszyscy
uczniowie, nawet ci najmłodsi z zaciekawieniem wysłuchali przedstawienia.
Barwy narodowe, godło, hymn oraz
własnoręcznie wykonane kotyliony
w barwach narodowych podkreśliły patriotyczny charakter tej uroczystości.
Na zakończenie uroczystości
„szkolni żołnierze” zatańczyli w rytm
przeboju Urszuli Dudziak i Michała
Urbaniaka „Papaya”.
Montaż słowno-muzyczny został
przedstawiony przez naszych uczniów

na uroczystości „Nie zginęła”, która
odbyła się w sali widowiskowej przy
Bibliotece Gminnej.
W Starkowie także nadano uroczystą rangę obchodom Dnia Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się
od wyprowadzenia sztandar szkoły
i odśpiewaniu hymnu państwowego.
Potem na scenie pojawiły się cztery
uczennice z ogromną flagą. Zabrzmiała
muzyka, a dziewczyny zaprezentowały
„Taniec z flagą”. Bardzo efektowny,
a jednocześnie ukazywał szacunek dla
flagi jako symbolu narodowego. Ten
niecodzienny taniec przygotowała Monika Czykier-Sokołowska. Po nim rozpoczęła się akademia, podczas której
uczniowie w ukazali m.in. tak ważne
w dziejach Polski wydarzenia jak powstania kościuszkowskie – 1794 oraz listopadowe – 1830. Wyrazili też radość
z odzyskanie przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 r.! Akademia
podobała się społeczności szkolnej.
Zaangażowało się w nią bardzo wielu
uczniów z kl. IV i V Szkoły Podstawowej, których przygotowała Emilia
Juchniewicz, nauczycielka języka polskiego. Utwory do przedstawienia wybrał Mariusz Bartczak. Po występie
rozpoczął się mały koncert pieśni patriotycznych, w którym wystąpiły:
Aleksandra Wilma z kl. I SP oraz Natalia Wieczorek z kl. III a. Gim, Zuzia
Pirowicz z kl. V SP, a po niej Julia Żerebna z kl. VI SP, którym na gitarze
akompaniowała Weronika Gonciarz
z kl. II a. Gim, a na keyboardzie Mariusz Bartczak, nauczyciel historii. Koncert zakończyła Natalia Wieczorek
z kl. III a. Gim. x

WIEPRZA 100 km
Pokrzywna 9 km
Studnica 35 km
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Dzień Edukacji Narodowej
14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej – święto oświaty. Z tej okazji nauczyciele z placówek oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest gmina Trzebielino, odebrali nagrody Wójta Gminy.
wyczajowo dzień ten jest okazją
do pochwał i nagród za trud pedagogów włożony w edukację
dzieci i młodzieży.
Wójt Gminy Trzebielino spotkał
się z dyrektorami szkół z terenu gminy
Trzebielino oraz nauczycielami nagrodzonymi przez wójta za zaangażowanie, kreatywność i osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
W tym roku Tomasz Czechowski
uhonorował troje nauczycieli nagrodami: Bożennę Kowalkowską i Grażynę Pszeniczną ze Szkoły Podsta-

Z

wowej w Trzebielinie oraz Małgorzatę
Zacholską ze Szkoły Podstawowej
w Starkowie.
Uroczystość była okazją do złożenia najlepszych życzeń całej społeczności oświatowej gminy złożył na
ręce dyrektorów szkół.
Dzień Edukacji Narodowej to
święto, które upamiętnia powstanie
Komisji Edukacji Narodowej. To
święto nie tylko nauczycieli, ale całej
społeczności szkolnej, kiedy składamy
życzenia wytrwałości i cierpliwości do
dalszej, nie zawsze łatwej pracy. x

Jubileusze 90. urodzin. Życzymy 100 lat!
W 2017 roku do grona 90-latków
dołączyło troje mieszkańców naszej
gminy: Zofia Klasa z Trzebielina,
Melania Woźniak z Poborowa oraz
Adam Kępa z Zielina.
5 października w Urzędzie Gminy
gościliśmy dwoje jubilatów: Zofię
Klasa i Adama Kępa. Zaproszonych
Jubilatów powitał wójt gminy Tomasz
Czechowski, zastępca wójta i sekretarz gminy Grażyna Bodnar oraz kierownik USC Monika Staroszak.
Jubilaci usłyszeli najserdeczniejsze ży-

czenia zdrowia, wszelkiej pomyślności
i pełnych radości dni. Wręczono im
kwiaty, drobny słodki upominek oraz
ugoszczono kawą, herbatą i słodkościami. Spotkanie upłynęło w miłej
i rodzinnej atmosferze.
Zofia Klasa –„najmłodsza” z zaproszonych gości 90. urodziny obchodziła 23 września. Urodziła się
w Górkach w gminie Karsin i z tamtych okolic w 1945 roku przyjechała
na trzebielińską ziemię. W 1948 roku
wyszła za mąż. Z mężem Bolesławem

Wójt Tomasz Czechowski, sekretarz Grażyna Bodnar
i Jubilatka Melania Woźniak

W październiku i listopadzie odbyły
się spotkania wójta z mieszkańcami
sołectw z terenu Gminy Trzebielino.
Dyskutowano o problemach poszczególnych społeczności. W większości
sołectw tematem przewodnim były pogarszający się stan dróg , które są szczególnie dotkliwie odczuwalne w okresie
jesienno-zimowym. Wójt krótko
podsumował mijający rok, zwracając
uwagę na wiele prac remontowych na
drogach gminnych, opisał inne zrealizowane przedsięwzięcia oraz przedstawił główne zamierzenia inwestycyjne w poszczególnych miejscowościach na rok przyszły. x

prowadzili gospodarstwo rolne. Dochowali się pięciorga dzieci – czterech
synów i jednej córki, trzynaściorga
wnuków i piętnaściorga prawnuków.
Mąż Zofii nie żyje od 14 lat. Ona zamieszkuje z córką Reginą i jej mężem.
Adam Kępa urodził się 18 lipca
1927 roku w Ostrówku w powiecie
Sieradzkim. Do Zielina przyjechał
w 1946 roku. W 1947 roku poślubił
Stanisławę, z którą przeżyli razem 64
lata. Urodziło im się 6 dzieci – pięciu
synów i jedna córka. Jubilat był tzw.

Wójt, sekretarz i Jubilatka Zofia Klasa

dwuzawodowcem – pracował w PKP
i jednocześnie prowadził gospodarstwo rolne. Obecnie zamieszkuje
z synem Mieczysławem i córką
Hanną.
Trzecią Jubilatkę – Melanię Woźniak delegacja z Urzędu Gminy odwiedziła w domu. Jubilatka urodziła
się 7 lipca 1927 roku w miejscowości
Krzewica. Najpierw zawitała do Cetynia, a w 1960 roku osiadła z rodziną
w Poborowie. Urodziła pięcioro
dzieci (cztery córki i jednego syna).

Przez wiele lat pracowała w miejscowym PGR. W 1986 roku zmarł jej
mąż Grzegorz. Doczekała się siedmiorga wnucząt.
Wójt Gminy w imieniu mieszkańców i swoim własnym, złożył Jubilatce
najserdeczniejsze życzenia, przede
wszystkim zdrowia. Otrzymała też
kwiaty i słodycze. Pani Melania cieszy
się dobrym samopoczuciem i pogodnym podejściem do życia i świata.
Bardzo ucieszyła się z odwiedzin i życzeń. x

Wójt, kierownik USC Monika Staroszak i Jubilat Adam Kępa

Spotkania z mieszkańcami sołectw
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W głowie członków Grupy Kreatywni narodził się pomysł na projekt warsztatów rękodzielniczych Zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania.
9 grudnia projekt dobiegł końca.

Zapisy na kurs trwają
18 listopada zakończył się kurs komputerowy dla mieszkańców naszej gminy.
W zajęciach wzięło udział 12 uczestników. Gorąco zachęcamy do udziału
w kolejnych szkoleniach w których udział mogą wziąć zarówno osoby pracujące jak i bezrobotne. Zapisy do końca czerwca 2018 roku przyjmuje Justyna
Rapita, pok. nr 8.

TERMINY WYPŁAT GOPS TRZEBIELINO
NA 2018 ROK

rupy Kreatywni tworzą: Krystyna Michalak, Iwona Szczęsna, Sandra Kamińska. Panie
wystąpiły z wnioskiem o dotację do
Fundacji Parasol w Bytowie w ramach
programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
i Akademii Rozwoju Filantropii
w Polsce i otrzymały grant w wysokości 5,5 tysiąca zł. Założeniem projektu było uaktywnienie lokalnej społeczności, doskonalenie indywidualnych umiejętności, promowanie
pracy w grupie oraz integrację lokalnej
społeczności.

G

W realizacji planu grupę wsparła
instruktorka Justyna Sadyś, która poprowadziła warsztaty. Projekt odniósł
pełny sukces, ponieważ na warsztaty
przychodziło więcej osób niż przewidziano w projekcie. Uczestnicy warsztatów pod nadzorem instruktora
stworzyli wiele prac m.in. słoneczniki,
sowy poszewki, choinki, które zostały
wyeksponowane na wystawie towarzyszącej zakończeniu projektu.
Uczestnicy warsztatów po zakończeniu wystawy mogli wziąć swoje
prace na własność. Część prac zostanie przekazana osobom starszym

i samotnym, które nie mogą uczestniczyć w corocznym spotkaniu wigilijnym dla mieszkańców gminy.
Na zakończenie nie zabrakło podziękowań dla osób zaangażowanych
w projekt, m.in. dyrektor Biblioteki
Gminnej w Trzebielinie Krystyny Podraża, za nieodpłatne udostępnienie sali
przy Bibliotece i świetlic wiejskich do
realizacji warsztatów, sołtysom za
pomoc i zaangażowanie, sponsorom:
Bożenie Rafałowskiej, Joannie i Mariuszowi Bzowskim, pracownikom świetlic
z wyróżnieniem Izabeli Dominik oraz
Fundacji Parasol z Bytowa. x

Wysłaliśmy transporty pomocy dla poszkodowanych!
Gmina Trzebielino solidaryzując się z poszkodowanymi w nawałnicy, która przeszła przez teren
powiatu bytowskiego w nocy z 11
na 12 sierpnia 2017 r., włączyła się
w pomoc dla mieszkańców gmin
naszego powiatu dotkniętych nawałnicą – Parchowa i Studzienic.
23 sierpnia pierwszy transport pomocy rzeczowej – dzięki uprzejmości
firmy ELWOZ z Bytowa – trafił do
gminy Studzienice. 24 sierpnia do
Parchowa i Studzienic trafił transport
wody i napojów – dzięki uprzejmości
Banku Żywności w Słupsku.
Natomiast. 11 października pomoc
rzeczowa trafiła do mieszkańców
gminy Parchowo. Tym razem udało

nam się przetransportować cement
oraz żywność – wszystko dzięki
uprzejmości i wielkiemu sercu miesz-

kańców naszej gminy, którzy chętnie
podzielili się tym, czym mogli.
Wójt Gminy Trzebielino Tomasz

Czechowski oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzebielinie Joanna Kmiecik ser-

decznie dziękują wszystkim, którzy
włączyli się w pomoc organizowaną
dla gminy Studzienice i Parchowo. x

10

W SZKOLE I NIE TYLKO

www.trzebielino.pl
|grudzień 2017 r.

Andrzejkowy turniej piłkarski
W „Andrzejkowym turnieju piłki nożnej” szkół podstawowych naszej gminy najlepszymi „kopaczami” okazali się uczniowie SP Starkowo.
o udziału w imprezie zorganizowanej na orliku przy SP
Suchorze zaproszeni zostali
uczniowie z SP Suchorze, SP Trzebielino oraz SP Starkowo. Każdą ze
szkół reprezentowali zawodnicy
z klas IV-VII. Trzy 10-osobowe drużyny zagrały każdy z każdym w systemie 2 x 10 minut. Po zaciętej rywalizacji zmagania zakończyła na
pierwszym miejscu drużyna SP Star-

D

kowo pokonując SP Suchorze 2:0
oraz 1:0 SP Trzebielino. W meczu
o drugie miejsce pomiędzy SP Suchorze, a SP Trzebielino, nieco lepsi
okazali się ci drudzy, strzelając zwycięskiego gola w drugiej części spotkania.
Pomimo nieco mroźnej aury chęci
do gry nie brakowało. Każda z drużyn
otrzymała puchar i dyplom oraz shakery, napoje, a także poczęstunek dla

Podnosi
wysoko
poprzeczkę

Akcja Dar serca, czyli byliśmy „Mikołajami”

Hania Grabowska – uczennica
VI kl. Szkoły Podstawowej w Starkowie od 2015 roku jest zawodnikiem Akademii Małego Lekkoatlety
w Słupsku. Trenuje skok wzwyż.
Trenerką Hani jest Bernadeta
Kopeć, z którą od roku 2016 zawodniczka ćwiczy skok wzwyż. Dzięki
udziałowi w czwartkach lekkoatletycznych, gdzie na poziomie regionalnym zdobyła złoty medal (wynik
– 148 cm), zakwalifikowała się do
finału ogólnopolskiego w Łodzi.
W czerwcu zdobyła tam II miejsce
(151 cm – drugi wynik w Polsce
w roczniku 2005!). Pod koniec listopada Hania brała udział w zawodach
ogólnopolskich „Lekkoatletyka dla każdego” i zajęła I miejsce (wynik 150
cm) zdobywając złoty medal.
Kilka dni później startowała
w XVII GRAND PRIX Słupska
w skoku wzwyż o puchar prezesa LKS
FENIX i zajęła II miejsce. x

każdego zawodnika ufundowane
przez GKS Diament i Urząd Gminy
Trzebielino.
Klasyfikacja końcowa przedstawia
się następująco: I miejsce zajęła reprezentacja z SP Starkowo, II miejsce
SP Trzebielino, III miejsce SP Suchorze.
Organizatorem rozgrywek był UG
Trzebielino, SP Suchorze, GKS Diament Trzebielino. x

śnieżynki pojechali wraz z opiekunem
i inicjatorem akcji Magdaleną Dawidowicz do szpitala w Miastku. Tam rozdali
dzieciom będącym tego dnia na oddziale pediatrycznym prezenty tj. malowanki, kredki, farby, książeczki oraz
misie, które były zebrane przez dzieci
naszej szkoły. Wracając do szkoły nie
zapomnieliśmy zajechać do przychodni
i tam podarować misia dzieciom
będącym u pani doktor. Wszystkim napotkanym osobom składaliśmy życzenia z okazji zbliżających się świąt. x

6 grudnia do Szkoły Podstawowej
w Trzebielinie przybył św. Mikołaj
wraz ze śnieżynkami. Nie było tajemnicą, że to przebrani uczniowie
szkoły, ale zabawa i tak była przednia.
Długo oczekiwany gość wywołał
uśmiech na twarzach przedszkolaków
oraz starszych uczniów. Była dobra
zabawa, rozdawano prezenty dlatego
dzieci z radością zaprosiły Mikołaja
za rok, obiecując, że czekając na niego
będą grzeczne.
Po wizycie w szkole Mikołaj oraz

Święty Mikołaj chodzi po świecie

Mikołajki
w Trzebielinie
6 grudnia, zgodnie z kalendarzem, w sali przy Bibliotece
Gminnej zjawił się Mikołaj. Czekało na niego 125 dzieci wraz
z opiekunami.
Wszystkich przybyłych powitała
dyrektor biblioteki Krystyna Podraża,
oraz sołtyski Trzebielina – Danuta
Kropielnicka i Dolna Janina Kamińska-Marcula.
Najmłodsi zjawili się przed Mikołajem. Czas oczekiwania na niego
wykorzystano na konkursy i zabawy
zorganizowanych przez animatora
kultury. W zabawie wzięły również
udział postacie z bajek; księżniczka
Szecherezada z Baśni 1001 nocy,

wróżka, Czerwony kapturek, elf oraz
Pipi Pończoszanka. Udział w konkursach nagradzany był słodyczami.
Kiedy pojawił się Mikołaj
okrzykom radości dzieci nie było
końca. Po wspólnym tańcu nastąpiło
rozdanie paczek ze słodyczami. Dzieci
rozmawiały z Mikołajem i pozowały
do zdjęć pamiątkowych. Po rozdaniu
prezentów nastąpił pożegnalny taniec
z gościem z Laponii. Mikołaj zapewnił, że w przyszłym roku ponownie odwiedzi dzieci z Trzebielina.
Organizatorami Mikołąjek byli:
sołectwo Trzebielino, sołectwo Dolno
oraz Biblioteka Gminna w Trzebielinie. x

6 grudnia to wyjątkowy dzień,
który kochają szczególnie dzieci.
Tego dnia, gdy zapadł zmrok, dzieci
zgromadzone w świetlicy wiejskiej
w Suchorzu doczekały się wizyty
Świętego Mikołaja.
Czas oczekiwania na miłego gościa
wypełniony został wieloma zabawami.
Były „świąteczne porządki”, mikołajkowy quiz, zwijanie brody Mikołaja,
jazda reniferowych zaprzęgów i nauka
wierszyka dla Mikołaja. Książkowe
opowieści o postaci Mikołaja i zbliżających się Świętach uzupełniły klimat
mikołajkowego spotkania. Po czym
nastąpiła druga, kulminacyjna część
wieczoru – spotkanie ze Świętym Mikołajem. Dzieci, pod wodzą Pani

Iwony Szczęsnej, głośno i – co najważniejsze – skutecznie nawoływały
długo oczekiwanego Gościa, który
z workiem pełnym prezentów, pośród
dźwięku dzwonków, wkroczył do sali.
Dzieci powitały go z wielką radością
i z uśmiechem recytowały wierszyk
powitalny. Były też wspólne pamiątkowe zdjęcia i taniec z Mikołajem.
Święty Mikołaj obiecał, że za rok
znowu odwiedzi dzieci – o ile wszyscy
będą grzeczni. Organizatorami spotkania byli: Biblioteka, Sołtys i Rada
sołecka w Suchorzu.
Dziękujemy wszystkim przybyłym
Rodzinom, które mimo niesprzyjających warunków pogodowych zaszczyciły nas swoją obecnością. x
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Jakie będziemy płacić
podatki w 2018 roku
W listopadzie Rada Gminy uchwaliła nowe
stawki opłat i podatków lokalnych, które będą
obowiązywały od stycznia 2018 r.
W podatku od nieruchomości:
od gruntów:
– związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,90 zł
od 1 m.kw. powierzchni,
– pod wodami powierzchniowymi
stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
– pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego
– 0,40 zł od 1 m.kw. powierzchni;
od budynków lub ich części:
– mieszkalnych – 0,75 zł od
1m.kw. powierzchni użytkowej,
– związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 22,10 zł od 1 m.kw.
powierzchni użytkowej,
– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
– 10,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu

przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m.kw.
powierzchni użytkowej,
– pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej, statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 5,00 zł od 1 m.kw. 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 zł
W podatku rolnym:
Stawka za 1 ha przeliczeniowy
w przypadku gospodarstw – 131,225
zł oraz 262,45 zł w pozostałych przypadkach.
W podatku leśnym:
Stawka za 1 ha fizyczny lasów powyżej 40 lat – 43,35 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 oplaty.

Akcyza dla rolników
– podsumowanie
Z roku na rok w naszej gminie
przybywa składających wnioski
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Jednak nie wszyscy do tego zwrotu
uprawnieni z takiej możliwości korzystają. W 2017 roku na 329 uprawnionych do ubiegania się o zwrot podatku, wnioski złożyło zaledwie 152.
Otrzymali oni zwrot w łącznej wysokości 370.158,31 złotych.
Dlatego przypominamy, że każdy

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.

kto na dzień składania wniosku (od 1
do 28 lutego i od 1 do 31 sierpnia) posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym
może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego składając do Urzędu Gminy
odpowiedni wniosek wraz z fakturami
VAT dokumentującymi zakup oleju
napędowego wystawionymi w okresie
od 1 sierpnia do 31 stycznia w przypadku „lutowych” wniosków i od 1 lutego do 31 lipca w przypadku „sierpniowych” wniosków. x

12

www.trzebielino.pl

KONKURS

|grudzień 2017 r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Konkurs na zdjęcia do kalendarza
rozstrzygnięty!
Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Kalendarz Gminy Trzebielino 2018”. Najlepsze zdjęcia trafiły do kalendarza na 2018 rok.
onkurs „Kalendarz Gminy
Trzebielino 2018” cieszył się
całkiem sporym zainteresowaniem. W wyznaczonym terminie
wpłynęło 16 zgłoszeń i 70 zdjęć.
Wybrano spośród nich 9 osób i 12
zdjęć, przedstawiających uroki gminy
Trzebielino.
Autorzy opublikowanych w kalendarzy zdjęć otrzymali vouchery na
basen Nimfa w Bytowie oraz kalendarze, natomiast pozostali uczestnicy
nagrodzeni zostali drobnymi upominkami.
Bardzo dziękujemy za zainteresowanie oraz zachęcamy do wzięcia
udziału w przyszłym roku. x
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1. STYCZEŃ – Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela w Cetyniu – autor: Zenobia Miszewska
2. LUTY – Stodoła w Cetyniu – autor: Katarzyna Stawska
3. MARZEC – Łabędź, rzeka Wieprza, okolice Bożanki – autor: Beata Melchert
4. KWIECIEŃ – Łabędzie na Jeziorze Trzebielińskim – autor: Sandra Kamińska
5. MAJ – Rzepak w okolicach Moczydeł – autor: Helena Grabowska
6. CZERWIEC – Jeleń z chmarą łań na łąkach w okolicach Zielina – autor: Aleksandra Gruszewska
7. LIPIEC – Jezioro Leśnik w okolicach Bąkowa – autor: Aleksandra Gruszewska
8. SIERPIEŃ – Rogacz w facelii, okolice Gumieńca – autor: Krzysztof Sokal
9. WRZESIEŃ – Aleja Bukowa w Zielinie – autor: Aleksandra Gruszewska
10. PAŹDZIERNIK – Borowiki szlachetne w lasach Bąkowskich – autor: Cecylia
Zabrocka
11. LISTOPAD – Droga Trzebielino-Poborowo – autor: Helena Grabowska
12. GRUDZIEŃ – Dęby w zimowej szacie, Suchorze – autor: Józefa Reclaw

