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Gmina czułych serc
„Pomóż Marysi i innym” to kolejne wydarzenie charytatywne, w które zaangażowali się mieszkańcy
gminy Trzebielino. To wspaniałe, że nie jesteśmy obojętni na ludzką krzywdę i staramy się nieść pomoc,
jak potrafimy najlepiej.
styczniu na terenie gminy
odbył się finał WOŚP, podczas którego udało się zebrać
niewiarygodną sumę 13 171,61 zł.
Natomiast w dniach 8, 11 i 12 marca
w 13 lokalizacjach, w 9 gminach, na
terenie Powiatu Bytowskiego odbyły
się akcje rejestracji potencjalnych
dawców szpiku pn. „Pomóż Marysi
i innym”.
Na terenie gminy Trzebielino
akcja przeprowadzona została
w czwartek 8 marca w sali widowi-

W

skowej przy Bibliotece Gminnej
w Trzebielinie. W przeciągu sześciu
godzin udało się zarejestrować 38
potencjalnych dawców szpiku kostnego dla malutkiej Marysi pochodzącej z Bytowa oraz innych pacjentów. Chętnych było o wiele
więcej, jednak nie wszyscy mogli
zostać wpisani na listę potencjalnych
dawców ze względu na wiek czy stan
zdrowia. Dzięki akcji w powiecie bytowskim baza DKMS powiększyła się
o 1150 potencjalnych dawców. x

„Dziękujemy wolontariuszom, darczyńcom, oraz wszystkim osobom o wielkim
sercu, które wspierają gminę w organizowaniu tego typu akcji za ich bezinteresowna
Tomasz Czechowski, wójt gminy
pomoc, poświęcony czas i pozytywną energię.”

Pieniądze
na organizacje
pozarządowe
W budżecie gminy
zgodnie z rocznym
programem współpracy
Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego
zaplanowano 83 000 zł.
Po środki te sięgnęły następujące
organizacje: Stowarzyszenie Gminny
Klub Sportowy „Diament” w kwocie
80 000 zł na działalność statutową;
Fundacja „PARASOL” w kwocie
2 000 zł na przeprowadzenie konkursów dla grantobiorców z terenu
powiatu bytowskiego pn. „Działaj
lokalnie” oraz Polski Czerwony Krzyż
w kwocie 1 000 zł na przeprowadzenie
zajęć edukacyjnych dla dzieci pn.
„Superwiewiórka – przyjaciółka Oli
i Kuby”. x

Pomożemy
rozliczyć PIT
Przypominamy, że do dnia 30 kwietnia
w godz. 8-14 w pok. nr 8 Urzędu Gminy
Trzebielino można uzyskać pomoc przy
rozliczeniach skarbowych PIT.
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umowa na dofinansowanie targowiska gminnego podpisana!

Powstanie „Mój rynek”
18 stycznia została podpisana umowa na dofinansowanie budowy targowiska gminnego „Mój Rynek” w Trzebielinie.
ofinansowanie z PROW wyniesie 826 478,00 zł, tj. 63,63
proc. kosztów kwalifikowanych.
Inwestycja zlokalizowana będzie naprzeciwko budynku Urzędu Gminy.
Targowisko zostanie utwardzone,
oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Plac wyposażony zostanie w odpływy wody deszczowej,
zadaszone stoiska, miejsca parkingowe
oraz urządzenia sanitarno-higieniczne.
Miejsce będzie tak zorganizowane, aby

D

umożliwić rolnikom dostęp do
punktów sprzedaży w sposób określony
w regulaminie targowiska. Dodatkowo

stanowiska handlowe oznaczone będą
nazwą „Mój Rynek” i unijnym logo produkcji ekologicznej. x

Operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone
na cele promocji lokalnych produktów” Budowa targowiska gminnego „Mój
Rynek” w Trzebielinie mająca na celu promocję lokalnych produktów poprzez
budowę targowiska gminnego w miejscowości Trzebielino współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” w ramach
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Miliony na modernizację kanalizacji
i wodociągów
Już w tym roku ruszą prace
związane z przebudową stacji
uzdatniania wody w Trzebielinie,
a w 2019 r. planuje się budowę
kanalizacji w Cetyniu. Umowa na
dofinansowanie tych inwestycji
została podpisana.
3 stycznia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku podpisaliśmy umowę dotyczącą udzielenia
Gminie Trzebielino dotacji w wysokości prawie 2 mln zł z Europejskiego

Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Środki zostaną
przeznaczone na realizację zadania
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń Gmina
Trzebielino oraz przebudowa stacji
uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino.”

Przebudowa drogi
w Zielinie

Całkowita wartość zadania to 3,5
mln zł z VAT. W ramach realizacji zadania wybudowane zostanie 7,13 km
kanalizacji sanitarnej na odcinku Cetyń
– Starkowo. Realizacja zadania pozwoli
odebrać ścieki od 329 mieszkańców
Cetynia, a w dalszej kolejności umożliwi odbiór ścieków od mieszkańców
Poborowa. Nowa stacja uzdatniania
wody pozwoli zaopatrzyć w wodę 1000
mieszkańców Trzebielina, którzy
rocznie zużywają ok. 29200 m3 wody. x

Na rok 2018 zaplanowano realizację kolejnej inwestycji drogowej
– przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zielin.
Projekt dotyczy przebudowy ulicy
Kasztanowej na odcinku 407 metrów,
licząc od drogi krajowej. Obecny
stan oraz parametry techniczne nawierzchni zagrażają bezpiecznemu
użytkowników ruchu drogowego,
w związku z tym podjęto decyzje o jej
przebudowie.
Inwestycja zakłada poszerzenie
istniejącej nawierzchni asfaltowej
do szerokości 5,5 m z obustronnym
obramowaniem
krawężnikiem
betonowym najazdowym wraz
z remontem istniejącego odwodnienia. x

Suchorze

Nowe miejsce spotkań
mieszkańców

Gmina Trzebielino wzięła udział
w konkursie „Aktywne Sołectwo
Pomorskie”, ogłoszonym przez
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, składając
wniosek o dofinansowanie zadania
„Zagospodarowanie centrum wsi
Suchorze poprzez budowę wiaty
z miejscem na ognisko”.
Projekt przewiduje budowę wiaty
rekreacyjnej, zaprojektowanej w kształcie litery „L” o szerokości 4,12 m i długości boków 11,12 m i 8,62 m. Wiatę
zaprojektowano jako obiekt o ścianach otwartych, posadowiony na słupach drewnianych, przykryty dachem
wielospadowym, pokrytym dachówka

karpiówką w łuskę, lub gontem papowym. Zostanie wyposażona w stoły
oraz ławki wykonane z bali drewnianych struganych i zaimpregnowanych
ciśnieniowo. Ponadto przewiduje się
wykonanie murowanego miejsca na
ognisto z kamienia lub cegły klinkierowej na fundamencie betonowym
oraz czterech ławek drewnianych impregnowanych ciśnieniowo, a także
wykonanie nawierzchni utwardzonej
(posadzki) z kostki betonowej i chodnika do wiaty z kostki betonowej.
Koszt realizacji inwestycji oszacowano na poziomie 60 000 zł.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi
w I kwartale 2018 r. x
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Modernizacja drogi w Gumieńcu
W lutym 2018 r. został złożony do Wojewódzkiego
Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku
wniosek o dofinansowanie kosztów realizacji
modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Gumieniec.
rzewidywany koszt inwestycji to
266 001,82 zł, w tym planowane
jest otrzymanie dofinansowania
w kwocie 100 000,00 zł.
Projekt zakłada przebudowę drogi
gminnej Gumieniec – Kleszczewo na
odcinku 842 metrów. Obecnie droga
stanowi dojazd dla kilku gospodarstw
rolnych, znajdujących się przy drodze
oraz do pól uprawnych i lasów. Pla-

P

nowana przebudowa będzie polegała
na wykonaniu nawierzchni jezdni
z płyt żelbetowych typu IOMB ułożonych na podsypce z kruszywa naturalnego.
Płyty planuje się ułożyć śladowo
2 x 1,0 m z pasem między płytami
o szer. 0,80 m. Na początku trasy
płyty planuje się ułożyć na pełnej szerokości 3 m. x

KoMuNIKAT

Zakład Usług Komunalnych
w Trzebielinie przypomina,
że jest zakaz odprowadzania ścieków opadowych
i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej
Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych
będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód
opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”
W przypadku wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do systemu
kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a cyt.
wyżej ustawy, czyli kara ograniczenia wolności albo grzywna do 10 000 zł.
Mając powyższe na uwadze, wzywamy właścicieli posesji, z których ścieki
opadowe i wody drenażowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej, do
dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.
Informujemy, że Zakład Usług Komunalnych będzie przeprowadzał kontrole w ww. zakresie i w przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń wód
opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, będzie zmuszony
podjąć stosowne działania.
Szanowni Odbiorcy musicie być świadomi, że takie działania skutkują wzrostem kosztów eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej i urządzeń kanalizacyjnych,
co bezpośrednio przekłada się na wysokość taryfy za odprowadzanie ścieków.
Niestety, koszty te ponoszą wszyscy Odbiorcy. x

Powstanie bezpieczna
droga dla pieszych
Rozpoczęły się prace projektowe dotyczące realizacji budowy
chodnika na odcinku Zielin – Starkowo.
Projekt dotyczy budowy chodnika na odcinku od szkoły w Starkowie w kierunku Zielinia, do granicy działek leśnych. W ramach
inwestycji planuje się wykonanie na
całym odcinku nawierzchni z kostki
betonowej o szerokości 2 metrów,
przebudowę 3 istniejących zjazdów

i ustawienie przy każdym z nich
ławki do odpoczynku wraz z koszem
na śmieci.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób poruszających się chodnikiem zostanie on odsunięty o około
5 metrów od granicy jezdni. Na
odcinku leśnym, w kierunku drogi
krajowej, zostanie wykonana kontynuacja ścieżki, lecz inwestycję we
własnym zakresie zrealizuje Nadleśnictwo Trzebielino. x

Nie płacisz za wodę i ścieki
– odetną!
Od dłuższego czasu Zakład Usług Komunalnych
w Trzebielinie boryka się z problemem braku regularnych wpłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
Skala zaległości, mimo wielu apeli Zakładu, utrzymuję
się na niezmiennie wysokim poziomie. Brak wpłat za
świadczone usługi powoduje, iż Zakład w wielu przypadkach nie jest wstanie utrzymać odpowiedniego poziomu obsługi.

spłaty zaległości. Każdy przypadek jest rozpatrywany
indywidualnie i staramy się pomóc Odbiorcom wyjść
z trudnej sytuacji.
Niestety wiele osób nie podejmuje próby kontaktu
i rozwiązania problemu. Wobec powyższego zmuszeni
będziemy do stosowania zapisów poniższego art. Ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

Zakład, jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala taryfę na podstawie niezbędnych kosztów.
Planuje również odpowiednie przychody. Stawka taryfy
nie może być sztucznie zawyżana i powinna jedynie pokrywać koszty bieżącej eksploatacji i utrzymania. Tak też
jest w naszym przypadku. Zostaje ustalana na najniższym
możliwym poziomie. Niestety brak regularnych wpłat powoduje, iż Zakład nie osiąga przewidywanych przychodów
w tym zakresie. Finansowanie dostawy wody i odprowadzanie ścieków z działalności pozostałej jest niezgodne
z przepisami.
Od wielu lat dajemy możliwości dogodnego systemu

Art. 8. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa
okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania
upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.
W najbliższym czasie do osób, które najdłużej zalegają
w opłacie zostaną przesłane zawiadomienia o terminie odcięcia dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego. x

Zima na drogach niegroźna
Na utrzymanie dróg w sezonie zimowym
2017/2018 Gmina Trzebielino wydała do
końca lutego bieżącego roku 14 759,99
zł, jest to suma niższa od kwot wydawanych na ten cel w latach ubiegłych, ale
nie mamy jeszcze pewności, że do końca
zimy kwota ta nie ulegnie zwiększeniu.
Obecnie zmienne warunki atmosferyczne,
a w szczególności przejście w szybkim
czasie z bardzo niskich temperatur w dodatnie, w połączeniu z deszczem sprawiły, że kilka dróg gruntowych stało się
nieprzejezdnych. W miarę możliwości
staramy się przywrócić przejezdność na
wszystkich odcinkach, lecz ze względu na
skalę problemu nie da się tego zrobić
w krótkim czasie, w związku z tym prosimy
wszystkich mieszkańców o cierpliwość.
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Dzień Kobiet w Trzebielinie

Biblioteka pełna pań
8 marca, w sali widowiskowej
w Trzebielinie, odbył się Dzień
Kobiet, a zgromadzone w sali panie
obejrzały spektakl ,,Między nami
kobietami”.
Gości przywitała Krystyna Podraża, dyrektor Biblioteki Gminnej
w Trzebielinie, a życzenia złożył Tomasz Czechowski, wójt gminy Trze-

bielino. Każda z pań została obdarowana kwiatkiem, był też przepyszny
tort oraz dużo radości.
Obchody Dnia Kobiet, w tak atrakcyjnej oprawie, umożliwili sponsorzy.
Dziękujemy: Bożenie Rafałowskiej
(właścicielce baru Zatoka z Miastka)
za zakup tortu, Wojciechowi Domino
(właścicielowi Apteki pod lwem w

Trzebielinie) za zakup kwiatów, Jadwidze Itczak i Dorocie Grzegorczyk
za upieczenie ciasta.
Serdeczne podziękowania składamy
grającym w spektaklu „Między nami
kobietami”: Barbarze Bilińskiej, Dorocie
Grzegorczyk, Teresie Gawlik, Danucie
Kropielnickiej, Waldemarowi Stenka,
Krystynie Michalak i Justynie Sadyś. x

Święto Kobiet w Suchorzu

Mocne granie dla pań
10 marca, w sali wiejskiej w Suchorzu, odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Kobiet.
Tego dnia każda z Pań została obdarowana kwiatkiem. Były też słodkości przygotowane przez mieszkańców i dużo dobrej muzyki granej
przez Pomorski Kwintet Dęty z Kępic.
Gości przywitała Ewa Wilma-Gu-

zowska, sołtys Suchorza, a życzenia
dla wszystkich Pań złożyli: Tomasz
Czechowski – wójt gminy Trzebielino,
Daniel Chwarzyński i Wojciech Duda
– radni powiatu bytowskiego, Bogdan
Piechowski – radny gminy Trzebielino oraz Tadeusz Półtorak i Zbigniew
Wesółka z rady sołeckiej w Suchorzu.
Biblioteczny Klub działający przy

bibliotece w Suchorzu przygotował
dla Pań niespodziankę – serduszka
z tkaniny. Uroczysty charakter spotkania podkreślały białe obrusy oraz
wiosenne kompozycje kwiatowe
zaaranżowane przez Elwirę Wilmę.
Organizatorami spotkania byli:
sołtys i Rada Sołecka oraz biblioteka
w Suchorzu. x
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„Jaś i Małgosia” zaprasza!
Od 1 marca w budynku po byłym posterunku policji w Trzebielinie działalność rozpoczął Punkt Opieki Dziennej nad dziećmi do lat 3.
Obecnie zapisanych jest sześcioro dzieci, jednak docelowo ma ich być 20.
o dyspozycji dzieci są nowo
wyremontowane sale wraz
z zapleczem kuchennym, toaletą dla dzieci, toaletą dla personelu
oraz szatnią. Placówkę prowadzi
Fundacja Kółko Graniaste z Miastka.
Dzieci mają zapewnioną profesjonalnych opiekę oraz domowe posiłki, przygotowywane w placówce
Fundacji znajdującej się w Miastku,
a dowożone do Trzebielina w ramach cateringu.
– W naszym żłobku rozwijamy
u dzieci poczucie rytmu, poprzez słuchanie i uczenie się piosenek. Są też

D

zabawy ruchowe typu „Balonik” lub
„Tu paluszek”. Dzieci rozpoznają
duże i małe zabawki, kolorują obrazki,
chętnie bawią się z kolegami i koleżankami. Prowadzimy zajęcia, które
kształtują mowę, myślenie. Kształtujemy pozytywne uczucia i emocje
u dziecka poprzez nawiązywanie kontaktu podczas wszystkich czynności
pielęgnacyjnych i zabawowych. Kształtujemy nawyki i usamodzielnienie.
Zajęcia dydaktyczne wspomagają
kształtowanie szczęśliwego, aktywnego dziecka umiejącego poradzić
sobie ze stresem i napotykanymi trud-

nościami. Uczymy dzieci dbania
o własne bezpieczeństwo, czystość
osobistą, ład i porządek. Podczas
codziennych czynności utrwalamy
także nawyki higieniczne. Pobyt
dziecka w żłobku ma niewątpliwie
korzystny wpływ na jego dalszy
rozwój i edukację. Ciepła i życzliwa
atmosfera tej grupy sprawia, że dzieci
czują się bezpieczne i szczęśliwe – tak
jak w domu – opisuje opiekun Adrianna Michałowska.
Nadal prowadzone są zapisy dzieci.
Telefon kontaktowy: 693 109 140. x

Biblioteka w Suchorzu wyremontowana

Zapraszamy do lektury

Filia biblioteczna w Suchorzu
rozrosła się zyskując nowe pomieszczenie – będzie tam czytelnia
służącą lokalnej społeczności.
W ramach inwestycji powiększono
o 76 m2 powierzchnię użytkową biblioteki, adaptując dla jej potrzeb pomieszczenia dawnej kawiarni. Pozwoliło to uzyskać większą przestrzeń dla
funkcjonowania biblioteki. Nowe

W podziękowaniu
dla sołtysów
W piątek, 9 marca, w Urzędzie
Gminy Trzebielino odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, na które
przybyli sołtysi ze wszystkich sołectw Gminy Trzebielino.
Przy tej okazji wójt podziękował
wszystkim sołtysom i członkom Rad
Sołeckich za miniony rok pracy na
rzecz lokalnej społeczności oraz trud
i zaangażowanie włożone w działania

we współpracy z samorządem, życząc
jednocześnie dużo zdrowia oraz
wszelkiej pomyślności w życiu społecznym i osobistym oraz dalszej
owocnej współpracy na rzecz wiejskiego środowiska.
Do życzeń i podziękowań dołączyli
się również: sekretarz gminy Grażyna
Bodnar, skarbnik gminy Mariola
Skwierawska oraz przewodniczący
Rady Gminy Andrzej Grzybowski. x

miejsce będzie służyć m.in. do organizowania najróżniejszych wydarzeń,
wystaw, warsztatów tematycznych
oraz różnorodnych form pracy
z młodym i starszym czytelnikiem.
Adaptacja i modernizacja pomieszczenia zrealizowana została
dzięki zaangażowaniu władz samorządowych gminy Trzebielino, dyrekcji i pracowników biblioteki i sfi-

nansowana ze środków Biblioteki
Gminnej w Trzebielinie w wysokości
8500 zł.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców do korzystania z bogatego księgozbioru, a także z form aktywności
kulturalnej oraz wszelkich działań na
rzecz rozwoju i integracji lokalnego
środowiska oferowanych przez bibliotekę. x
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Gotówka w urzędzie
nie jest potrzebna
Od 14 marca 2018 roku w urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem.
aka forma rozliczania się stała się
możliwa dzięki uczestnictwu
Urzędu Gminy Trzebielino w
Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS oraz WebPOS
Paybynet.
Program jest prowadzony przez
Ministerstwo Rozwoju we współpracy
z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.,
która pełni rolę koordynatora Programu oraz wspiera finansowo jego
wdrożenie i funkcjonowanie. W ramach Programu został opracowany
model akceptacji płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem termi-

T

nali POS i użyciem WebPOS Paybynet w jednostkach administracji publicznej, który będzie bezpłatny zarówno dla urzędu, jak i dla klientów
urzędu (płatników).
Możliwość dokonywania płatności
bezgotówkowych w naszym urzędzie
jest odpowiedzią na oczekiwania
mieszkańców.
– Mam nadzieję, że przyjmowanie
opłat w formie bezgotówkowej będzie
dla Państwa wygodne, zaoszczędzi
czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla urzędu przełoży się na
usprawnienie prac całej instytucji –
podsumowuje innowacje wójt Tomasz Czechowski. x

Nowy prezes koła PZW
w Trzebielinie
27 stycznia odbyło się zebranie
członków koła PZW „Rybogryf”
w Trzebielinie.
Głównym tematem zebrania było
wybranie prezesa Koła Wędkarskiego,
ponieważ 2 stycznia 2018 r. poprzedni
prezes Alojzy Zabrocki zrezygnował
z funkcji. Nowym prezesem wybrany
został jednogłośnie Franciszek Kowalski.
W toku dyskusji podjęto uchwałę
dotyczącą legalizacji spiętrzenia rzeki
Kunicy, poruszono temat rekultywacji
jeziora Trzebielińskiego oraz
omówiono sprawę przepławki przy
trzebielińskim młynie, jak również

kwestię utrzymania w czystości terenu
wokół jeziora w Trzebielinie.
W zebraniu uczestniczyło 16
członków koła oraz zaproszeni goście:
wójt gminy Trzebielino Tomasz Czechowski, prezes ZOPZW – Zdzisław
Ardzijewski oraz przewodniczący
OSK – Jerzy Lubieński. x

Bezpłatne szkolenie komputerowe
ZaprasZamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach komputerowych przygotowujących do zdobycia Ogólnoświatowego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych
Microsoft Office Specialist oraz IC3 dla osób, które spełniają poniższe kryteria:
●
●
●
●

OferUjeMy:
●
●

Wójt gminy Trzebielino składa serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę prezesowi
Alojzemu Zabrockiemu, a nowemu
prezesowi Franciszkowi Kowalskiemu życzy wielu sukcesów.

w wieku 18-64
zamieszkujących teren województwa pomorskiego
pracujących lub bezrobotnych
chcących podnieść swoje kwalifikacje i pozycję na rynku pracy.

●
●
●
●
●
●

bezpłatne szkolenie przygotowujące do zdobycia Certyfikatu Microsoft Office Specialist lub IC3 (80 h i 120 h)
bezpłatny udział w egzaminie na uzyskanie Certyfikatu Microsoft lub IC3
materiały dydaktyczne
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Microsoft lub IC3
możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu Microsoft Office Specialist lub IC3
wspaniałą interaktywną atmosferę zajęć w kameralnych 12 osobowych grupach.
serwis kawowy + obiad
możliwość przeprowadzenia szkolenia w każdym sołectwie

Zgłoś się! podwyższ swoje kwalifikacje!
rekrutacja już trwa. Zapraszam do kontaktu osoby chętne do uczestnictwa w szkoleniu – ilość miejsc ograniczona.

Informacji udziela: sołtys
lub

Justyna rapita – Urząd Gminy Trzebielino tel. 59 858 02 23

NOWY NABÓR od 1.03.2018 r.
OrganIZatOr:

j&C grOUP Plac Kaszubski 8/201, 81-350 gdynia
nIP 586 205 77 91, regOn 220744240
tel. + 48 505 444 195 tel./fax 058 620 94 96 www.jcgroup.pl e-mail: pomorskie@jcgroup.pl
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Uczą zdrowego odżywiania
minny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Trzebielinie
od kwietnia 2017 r. współpracuje z Bankiem Żywności
w Słupsku. Współpraca w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa polega głównie na dystrybucji produktów żywnościowych.
Jednak osoby objęte wsparciem w ramach Programem mogą skorzystać
również ze wsparcia w postaci uczestniczenia w działaniach towarzyszących, prowadzonych cyklicznie
przez Bank Żywności w Słupsku oraz
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie.
15 marca w Trzebielinie odbyły się
warsztaty kulinarne dla osób korzystających z pomocy żywnościowej. Poprowadził je Daniel Poświętny. Uczestnicy z produktów żywnościowych,

G

które otrzymują w ramach Programu,
przygotowali następujące dania:
risotto, kotlety z kaszy gryczanej
z sosem oraz ciasto z kaszy gryczanej.
W ramach działań towarzyszących
prowadzone są przez przedstawicieli
banku żywności warsztaty kulinarne,
dietetyczne i edukacji ekonomicznej.
***
Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie informuje, że
ustalono następujące terminy wydawania żywności w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
Podprogram 2017 (dla osób zakwalifikowanych do ww. formy pomocy):
27 marca, 26 kwietnia, 28 maja i 27
czerwca.
Żywność prosimy odbierać
w wyznaczonych terminach,
w godz. 8.00 – 14.00. x

Seniorzy w szkole

Życzymy stu lat!
1 marca delegacja z Urzędu
Gminy odwiedziła obchodzącą
90. urodziny Zofię Marculę z Trzebielina.
Pani Zofia przyjechała w 1950 r.
do Zielina, do braci. Tutaj poznała
męża, z którym zamieszkali w Trzebielinie. Urodziła czworo dzieci
(jedną córkę i trzech synów). Mąż
zmarł w 1984 roku. Od tamtej pory
Jubilatka mieszka z synem Grzegorzem. Doczekała się dwunastu wnucząt i siedemnastu prawnucząt. Pani
Zofia przez wiele lat była związana
z Urzędem Gminy w Trzebielinie
– dbała o jego czystość. W uroczystości towarzyszyły Jubilatce dzieci:
córka Teresa i syn Grzegorz. Wójt
Gminy w imieniu mieszkańców
i swoim własnym, złożył Seniorce

Do grona 90-latków dołączyła
Stefania Jankowska z Poborowa.

najserdeczniejsze życzenia, przede
wszystkim zdrowia. Otrzymała też

p

Pani Stefania urodziła się 28
stycznia 1928 roku w miejscowości

Po raz pierwszy od wielu lat mieliśmy okazję gościć w progach SP
Starkowo dziadków i babcie, którzy
przybyli na uroczystość organizowaną specjalnie dla nich.
Wszystkim wiadomo, że 21 i 22
stycznia to szczególne dni dla naszych
seniorów, dlatego uczniowie klas 0 – 4
uświetnili ten czas swoimi występami.
Swoją obecnością zaszczycił nas również wójt naszej gminy Tomasz Czechowski, który z przyjemnością przyglądał się poczynaniom artystycznym
najmłodszej grupy uczniów.

kwiaty i słodycze. Jubilatka ucieszyła
się z odwiedzin i życzeń.

Warwaryńce. Do Poborowa przyjechała w 1945 r. W marcu 1948 roku
wyszła za mąż. Razem z mężem Franciszkiem przeżyli ponad 52 lata (zmarł
w lipcu 2000 roku). Urodziła czworo
dzieci (dwie córki i dwóch synów).
Wspólnie z mężem prowadzili gospodarstwo rolne, ale także pracowała
w miejscowym PGR, w sklepie. Doczekała się dziewięciorga wnucząt
i siedemnastu prawnucząt.
Pani Stefania przyjęła delegację
z Urzędu Gminy w swoim domu,
w towarzystwie dzieci. Wójt Gminy
wraz z delegacją z Urzędu: sekretarz
Grażyną Bodnar i kierownik USC
Moniką Staroszak złożyli jubilatce
najserdeczniejsze życzenia oraz przekazali słodki upominek.
x

Dzieci z ogromnym zaangażowaniem i zapałem śpiewały piosenki dla
swoich dziadków, recytowały wierszyki, zachwycały talentem aktorskim
i choreograficznym. Wzbudziły swoim
występem niesamowite emocje.
Dziadkowie natomiast mieli okazję
przy słodkim poczęstunku sycić się
kunsztem artystycznym swoich
wnuków. Liczymy, że jeszcze nie raz
będziemy mieli okazję być świadkami
rodzących się na naszych oczach talentów artystycznych, które zadowolą
najbardziej wymagającego widza. x
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Nocne, sportowe pomaganie
2 marca, o godzinie 17, rozpoczęła się w naszej szkole przygotowana przez
Samorząd Uczniowski „Noc Sportu”. Wzięli w niej udział uczniowie klas gimnazjalnych.
rzewodnim hasłem tego niecodziennego wydarzenia była chęć
niesienia pomocy chorym na
białaczkę. Włączyliśmy się w akcję
„Pomagamy Marysi i innym”. Każdy
z uczestników dowiedział się czym jest
fundacja DKMS, kto może zarejestrować się jako dawca, jak wygląda
sposób rejestracji i z czym się to wiąże.
Nasi uczniowie wiedzą już, że po
ukończeniu 18 roku życia każdy może

P

zostać dawcą i uratować komuś życie.
Na razie zachęcamy rodziców, rodzeństwo, znajomych i krewnych do zarejestrowania się i mamy nadzieję, że
znajdzie się dawca dla Marysi i innych
potrzebujących.
Podczas nocy gimnazjaliści wykazali się nie lada kondycją aktywnie
uczestnicząc w zajęciach zumby,
odbyło się również kilka meczów
siatkarskich i koszykarskich, zapału

i energii nie brakowało nawet o 3 nad
ranem!
Uczniowie mogli wykorzystać
swoje umiejętności językowe
oglądając anglojęzyczne filmy
i biorąc aktywny udział w quizie
z języka niemieckiego – wpisując się
w ten sposób w założenia projektu
Erazmus plus. Nie zabrakło również
tradycyjnego już wspólnego pieczenia pizzy. x

Konkurs czytelniczy z erasmusem

Z książką przez świat

W szkole w Starkowie obchodziliśmy święto czytelnictwa. każdy
z nas stał się propagatorem czytania
książek niezależnie od języka,
w jakim zostały napisane. To efekt
szkolnego konkursu czytelniczego,
organizowanego w ramach projektu
Erasmus+ „Z książką przez świat”.
W poszukiwaniu ciekawej literatury wyruszyliśmy w podróż po trzech
krajach europejskich. Odwiedziliśmy
Niemcy, Wielką Brytanię oraz Polskę.
Wszystkie klasy, przygotowując się do
konkursu, miały za zadanie przebrać
się za postacie z wybranych książek.
Klasom I-III SP przydzielono baśnie Braci Grimm, czyli twórczość niemiecką. Klasom IV-VII SP przydzielono twórczość angielską. Klasom

gimnazjalnym przydzielono twórczość polską.
Jury w składzie: Beata Kiedrowska
(dyrektor szkoły i obieżyświat),
Kamila Pestka-Połczynska (anglistka,
koordynator projektu Erasmus+ oraz
autorka bloga podróżniczego), Emilia
Juchniewicz-(polonistka i mól
książkowy z zamiłowania) czuwało
nad przebiegiem konkursu oraz oceniało przygotowanie i wystąpienia
wszystkich uczniów.
W pierwszej rundzie każda drużyna
otrzymała po jednym pytaniu z przygotowanej przez siebie lektury. W kolejnej rundzie, która przypominała grę
w „głuchy telefon”, należało powtórzyć
po koledze z grupy jak największą liczbę
słów, stanowiących cytat ze swojej

książki. W trzeciej rundzie uczestnicy
konkursu mieli za zadanie zniszczenie
jak największej liczby balonów i odszukanie w nich numerów, które odpowiadały pytaniom z wszystkich lektur
pisanych w tym samym języku, co przypisana do danej grupy książka. W następnej rundzie jeden z uczestników
konkursu musiał narysować plakat swojego utworu, stojąc nieruchomo z zawiązanymi oczami. Pozostałe osoby
z grupy miały za zadanie tak trzymać
kartkę papieru, aby jury mogło doszukać się na tym rysunku podobieństwa do tekstu danej książki.
W przerwach między rundami
konkursu odbywały się prezentacje
lektur. Przebrani za postacie z książek
uczniowie w niezwykle ciekawy
sposób przedstawiali fabuły przypisanych im utworów.
Wśród klas, którym przypisane były
książki niemieckojęzyczne, zwyciężyła
klasa I SP. Drugie miejsce zajęła klasa
3 SP, a trzecie miejsce klasa 2 SP.
Wśród uczniów, którzy prezentowali lektury anglojęzyczne, I miejsce
zajęła klasa VII SP, II miejsce zajęła
klasa VI SP, a III miejsce przypadło
klasie V SP.
Wśród gimnazjalistów najlepszą
klasą okazała się klasa 3b. Drugie
miejsce zajęła klasa 3a, a na III miejsce
zasłużyła klasa 2b.
Jurorzy przyznali także nagrody za
najciekawsze przebranie. I miejsce
otrzymał Bogdan Ossowski z klasy 3b
gimnazjum, który był przebrany za lokomotywę z wiersza J. Brzechwy.
II miejsce przypadło Michałowi
Zacholskiemu z klasy 4SP, który
wystąpił jako Kapelusznik z „Alicji
w Krainie Czarów”. III miejsce zajął
Kacper Bednarczyk z klasy 1SP,
który przebrał się za krasnoludka
z „Królewny Śnieżki”. x
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Edukacja
a przedsiębiorczość
1 marca uczniowie klas trzecich i drugich gimnazjum uczestniczyli w debacie
„Edukacja a Przedsiębiorczość”, która odbyła się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Miastku.
elem dyskusji było przeanalizowanie funkcjonowania i rozwoju
szkolnictwa zawodowego na tle
rynku pracy. Uczestniczyli w niej najważniejsi przedstawiciele środowisk
związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym. Dowiedzieliśmy się, że
konieczne staje się dostosowanie aktualnej oferty kształcenia zawodowego do

C

potrzeb firm z branż o wysokim potencjale rozwoju na terenie powiatu bytowskiego. Jednym z celów samorządu
powiatowego jest, poza rozwijaniem dotychczasowych kierunków, także uruchomienie i poszerzenie zakresu oferty
kształcenia zawodowego, które niewątpliwie zwiększą szanse dobrego startu
w dorosłość młodzieży. Działania Sta-

rostwa Powiatowego w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego obejmują
ścisłą współpracę z pracodawcami działającymi na terenie Powiatu Bytowskiego. Po debacie zaproszono nas do
zwiedzenia szkoły. Uczniowie poznali
pomieszczenia warsztatowe, klasy lekcyjne oraz internat.
IZABELA ŁAZUGA

Genetyka pozwala pomagać
Na początku marca w Szkole Podstawowe w Suchorzu odbyły się zajęcia dotyczące działalności fundacji
DKMS. Uczniowie starsi poznali pojęcia nowotwór krwi (białaczka) i bliźniaka genetycznego. Poznali procedury związane z byciem potencjalnym
dawcą. Uświadamiali sobie własne postawy odnośnie bycia potencjalnym
dawcą. Zastanawiali się, czy w przyszłości mogę pomóc osobie chorej
np. na nowotwór krwi? Uczniowie

klas młodszych z problemem białaczki
i dawstwa szpiku zapoznani zostali
w oparciu o bajkę o małej biedroneczce. Biedroneczka traciła kropki
i stawała się coraz bledsza, ale pomogła
jej inna bliźniaczo do niej podobna
biedronka. Wszyscy uczniowie bardzo
przejęli się omawianym tematem i wykazali duże zrozumienie i wrażliwość.
Zadaniem dzieci było po powrocie
do domu uświadomienie dorosłych
w kwestii bycia dawcą. x

[w obiektywie]
19 stycznia w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej w Suchorzu
odbył się koncert z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Obejrzeliśmy występy
uczniów naszej szkoły od przedszkolaka, po siódmą klasę. Były wspaniałe popisy taneczne oraz wokalne.
Łzy cisnęły się same do oczu,
gdy słuchaliśmy kolęd i piosenek
świątecznych wygrywanych na fletach, dzwonkach, trójkątach przez
nasze utalentowane dzieci.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy
włożyli wiele trudu, by to wspaniałe
wydarzenie mogło się odbyć.

Uczyli się, że łatwo
jest pomagać

Wszyscy czytamy
Najmłodsi uczniowie naszej
szkoły mieli okazję wysłuchać kilku
bajek i wierszy w wykonaniu zaproszonych gości.
Swoją obecnością zaszczyciła nas
Halina Gębusia, która włączyła się
w szkolny projekt czytelniczy. Szczególną rolę odegrała również dyrektor
szkoły, która z zaangażowaniem przekazywała losy poszczególnych bohaterów książek. Do akcji czytelniczej
włączyła się również Anna Dzierżak,
która jako doświadczona mama pokazywała dzieciom, że czas spędzony

z książką może być naprawdę ciekawy.
Wierzymy, że w gronie najmłodszych

znajdzie się kiedyś prawdziwy pasjonat literatury. x

Grupy przedszkolne z Trzebielina
brały udział w akcji DKMS w dniach
27 i 28 lutego. Na wstępie dzieci zapoznały się z historią Biedroneczki Klary.
Dzieci z uwagą słuchały opowiadania
i nie mogły się doczekać zakończenia.
Następnie bawiliśmy się w przeliczanie
kropek na biedronce i przenoszenie
(dokładanie) ich na drugą biedronkę.
Dzieci w tych dniach wykonały biedronki z papieru i masy solnej. Ciekawym zadaniem dla dzieci było narysowanie Biedronki Klary.

W ramach akcji DKMS „Pomóż
Marysi i Innym” uczniowie klasa II
z wychowawczynią obejrzeli film
przedstawiający Pacjenta po przeszczepieniu. Adaś ma 5 lat i opowiada
o tym kim dla niego jest Dawca szpiku
oraz animacja pokazującą, na czym
polega pobranie komórek macierzystych. Po krótkiej prezentacji rozmawialiśmy o niesieniu pomocy innym.
Na koniec uczniowie wykonali prace
plastyczne.
x

10

W SZKOLE I NIE TYLKO

www.trzebielino.pl
| MARZEC 2018 R.

Bezpieczeństwo
podczas ferii
Ostatniego dnia przed feriami SP w Trzebielinie odwiedzili policjanci z posterunku policji w Kołczygłowach. Tematem spotkania było bezpieczeństwo
podczas ferii.
unkcjonariusze przypomnieli
podstawowe zasady bezpieczeństwa, o których należy zawsze
pamiętać, nie tylko podczas ferii. Dotyczyły one przestrzegania zasad poruszania się po drodze, nie rozmawiania z obcymi i nie podawania
swojego adresu zamieszkania ani na-

F

zwiska. Funkcjonariusze przestrzegli
przed ślizganiem się na skutych lodem
jeziorach, stawach i rzekach. Omówili
zasady postępowania w razie załamania się lodu. Ostrzegli także przed
zjeżdżaniem na sankach z górek znajdujących się blisko ulic i zbiorników
wodnych. Uczniowie otrzymali rów-

nież wskazówki jak należy bezpiecznie
bawić się śniegiem i śnieżkami oraz
jak zachowywać się na kuligu. Policjant przypomniał uczniom o obowiązku noszenia odblasków. Na koniec
życzył udanych i bezpiecznych ferii.
I takie były między innymi dzięki
takim akcjom. x

Jak karnawał, to zabawa
25 stycznia był bardzo wyjątkowy dla przedszkolaków oraz
uczniów SP Trzebielino – bawili się
na zabawie karnawałowej, która odbyła się w sali widowiskowej przy
Bibliotece Gminnej.
O godzinie 10 harcowały przedszkolaki i uczniowie klas I-III. Natomiast starsi uczniowie dwie godziny
później. Sala tego dnia zamieniła się
w zaczarowaną krainę pełną wróżek,
czarodziejów, księżniczek, kowbojów,
duchów, zwierzątek i innych barwnych postaci z kreskówek i bajek. Bal
poprowadził Klaun Jarek, który od
samego początku skoczną muzyką
zagrzewał dzieci do tańca.
Dzieci brały udział w wielu ciekawych konkursach. Jak na bal karnawałowy przystało, spośród dzieci zo-

stali wybrani królowie i królewny
balu. Tego dnia nie brakowało wielu
emocji, radości i euforii. Nie obyło
się też bez niespodzianek. Pod koniec balu przybył sam św. Mikołaj,

Występy wnuków
19 stycznia na sali widowiskowej
przy Bibliotece Gminnej odbyła się
uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Została podzielona na
dwa etapy.
O godzinie 9 swoje umiejętności
aktorskie zaprezentowali uczniowie
klas I-III. Uczniowie klasy I i II wyrecytowali rymowane życzenia dziadkom,
a także zatańczyli taniec „Babuszki”.
Natomiast klasa II przeniosła nas do
lat 70.
Drugi etap uroczystości dobył się

o godzinie 11, gdzie swoje umiejętności
pokazały przedszkolaki. Swoją miłość
do dziadków dzieci ukazały w przedstawieniu „Przyjęcie u babci”. Była to niestandardowa opowieść o Czerwonym
kapturku, w której nie wszystko było
takie oczywiste. Dziadkowie byli zachwyceni artystycznymi umiejętnościami swoich wnucząt. Po części artystycznej dzieci rozdały swoim dziadkom
własnoręcznie wykonane upominki. Był
czas na życzenia i wspólnie spędzony
czas przy słodkim poczęstunku. x

który rozdał dzieciom prezenty.
Serdecznie dziękujemy Radzie rodziców, rodzicom oraz Bibliotece
Gminnej za zaangażowanie w organizację balu. x

Spotkanie z rekordzistą
16 lutego SP Trzebielino odwiedził niecodzienny gość – Janusz
Chomontek.
Polski sportowiec jest wielokrotnym rekordzistą Księgi Guinnessa
w podbijaniu różnych rodzajów piłek.
Jest także członkiem Towarzystwa
Kontroli Rekordów Niecodziennych.
Karierę wyczynową rozpoczął już 1989
roku. Od tego czasu aż 19 razy ustanawiał i pobijał rekordy Guinnessa.
Sportowiec rekordzista pokazał
nam niezwykłą żonglerkę różnymi
piłkami (koszykową, nożną, ręczną,
tenisową, golfową i ping-pongową).
Wybrani uczniowie mogli sami
spróbować żonglerki i zaprezentować
swoje umiejętności.
Na zakończenie występu Janusz
Chomontek zaapelował, by każdy
z nas szukał w sobie talentów i je rozwijał. x

[w obiektywie]

Dzień pizzy
W SP Trzebielino Międzynarodowy Dzień Pizzy był obchodzony 9 lutego.
Nie mogło zabraknąć tak pysznego dnia w naszej placówce – w przedszkolu
i szkole zapachniało pizzą. Doskonały skład i wyśmienite kawałki pizzy trafiły
w nasze gusta. Było przepysznie.
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Podsumowanie nauki
Pod koniec stycznia w SP Trzebielino odbył się apel podsumowujący osiągnięcia uczniów w I semestrze roku szkolnego
2017/2018. Uczniowie z najwyższą średnią naliczono aż 31.
czniowie naszej szkoły sumiennie
pracowali przez pięć miesięcy.
Jednak było warto, ponieważ
wielu z nich osiągnęło wysokie wyniki
w nauce i zachowaniu. Dyrektor Dorota Grzegorczyk posumowała pracę
wszystkich uczniów i wyróżniła tych,
którzy osiągnęli najwyższą średnią
ocen. Na zakończenie apelu pani dyrektor życzyła wszystkim uczniom dużo
sukcesów i zapału w II semestrze oraz
udanego i bezpiecznego wypoczynku

U

podczas ferii zimowych.
Klasa 0: Lena Limanowska, Tomasz Wójcikowski, Nadia Swędrowska, Agata Synakowska
Klasa I: Alicja Kos, Daniel Derbiszewski, Michał Kazubski, Bartosz
Bieńkowski, Aleksandra Wiśniewska,
wyróżnienie: Gustaw Ślaga
Klasa II: Maria Pertek, Ada Jabłońska,
Klasa III: Hanna Rodzińska, Natalia Fijałkowska, Grzegorz Skwie-

[w obiektywie]

Akcja DKMS „Pomagamy
Marysi i innym” – uczniowie
SP Starkowo też POMAGAJĄ!

rawski, Fabian Kozłowski
Klasa IV a: Marta Rudzińska,
Łukasz Wołczyński, Julia Zabrocka,
Nikola Staroszak
Klasa IV b: Marika Staroszak, Filip
Swędrowski, Marta Jabłońska, Stanisław Biliński, Jakub Jankowski
Klasa V: Zuzanna Bieńkowska
Klasa VI: Oskar Rutkowski, Aleksandra Nisztuk, Nikola Gadomska
Klasa VII: Seweryn Sibiński, Anna
Stoltman. x

Wycieczka na musical
W styczniu uczniowie SP Trzebielino wybrali się na wycieczkę do
Słupska. Ich celem były edukacyjne
spektakle przygotowane przez
Teatr Muzyczny Forte z Wrocławia.
Młodsi uczniowie obejrzeli spektakl „Nowe Szaty króla”. Była to dość
znana historia opowiedziana w bardzo
zabawny sposób. Fabuła skłaniała do
przemyśleń i refleksji.
Natomiast starsi uczniowie mieli
okazję zobaczyć „Opowieść o Lwie,
Czarownicy i starej szafie”. Oba
spektakle były bardzo pouczające.
Nie zabrakło w nich piosenek z poruszającymi słowami i przepiękną
muzyką.

Nauka podczas ferii
Kiedy większość dzieci błogo odpoczywała korzystając z ferii zimowych, troje uczniów SP Starkowo,
zdecydowało się wziąć udział w II
Międzyszkolnych Warsztatach
z Animacji Poklatkowej.
Do śmiałków, którzy rozpoczęli
swą przygodę z filmem, należeli: Julia
Batruch z klasy 4, Zuzanna Pirowicz
z klasy 5 oraz Szymon Beger z klasy 4.
Warsztaty zorganizowano w Szkole
Podstawowej w Starym Jarosławiu.
Na zajęcia z animacji poklatkowej
przybyli uczniowie z 8 szkół województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. Prowadzący zapoznał
uczniów z teorią animacji poklatkowej i zaprezentował animacje powstałe w czasie pierwszej edycji
warsztatów. Po zrobieniu setek zdjęć
pozostał czas na montaż materiału
i udźwiękowienie. Ponieważ warsztaty trwały kilka godzin, znalazła się
także przerwa na smaczną pizzę. Na
zakończenie spotkania wszystkie
grupy uczestniczące w warsztatach

zasiadły w szkolnej sali kinowej, aby
obejrzeć wyniki pracy. Organizator
uhonorował wszystkich uczestników,
wręczając każdemu upominki wraz z

certyfikatami udziału w warsztatach.
Nasi podopieczni wrócili do domów
zmęczeni, ale pełni wrażeń i zarażeni
pracą z filmem. x
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Dodatkowe zajęcia
Zostań autorem hasła
promującego Gminę Trzebielino na orlikach
z myślą o kompleksowej i nowoczesnej promocji naszego regionu
planujemy przystąpić do realizacji filmu ukazującego walory naszej
gminy. Pierwszym etapem tego działania będzie wyłonienie w drodze
konkursu hasła, które stanie się nasza wizytówką, będzie rozpoznawalne wśród mieszkańców, a zarazem zachęcało turystów do przyjazdu.
Krótki i łatwy do zapamiętania tekst
powinien cechować się oryginalnością
oraz stanowić o atrakcyjności naszej
gminy. W wyborze zwycięzcy konkursu pomogą mieszkańcy w głosowaniu na Facebooku. Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim
udział zarówno dzieci, jak i dorośli. Adresowany jest do wszystkich zainteresowanych a w szczególności dla ludzi
związanych z naszym regionem.

Propozycje haseł (maksymalnie 3)
należy przesyłać drogą elektroniczną
na adres:
m.piechowska@trzebielino.pl
lub zgłosić w pok. nr 8 w Urzędzie
Gminy w dniach od 1 – 30 kwietnia
br.
Od 1 do 7 maja głosy na najlepsze
hasła oddawać będą mieszkańcy
gminy na Facebooku. Ostateczną decyzję o wyborze hasła, spośród tych

wytypowanych przez mieszkańców,
podejmie komisja konkursowa.
Szczegółowe informacje dotyczące
konkursu, dane kontaktowe organizatora, sposób dostarczenia prac itd.
zawarte są w REGULAMINIE, który
dostępny jest na stronie
www.trzebielino.pl
Gorąco zachęcamy do zgłaszania
swoich pomysłów. Na zwycięzcę
czeka nagroda w wysokości 300 zł.

Gmina Trzebielino zakwalifikowała się do projektu Lokalny Animator
Sportu ogłoszonego przez Fundację
Orły Sportu.
Projekt Lokalny Animator Sportu
jest systemowym rozwiązaniem,
którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej
i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej, których dysponentem jest
Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Zajęcia te realizowane są przez
lokalnych animatorów sportu w oparciu
o infrastrukturę, powstałą w ramach
rządowego programu „Moje Boisko
Orlik 2012” oraz pozostałą bazę lokalnej

infrastruktury sportowej. Zasadą uczestnictwa w projekcie jest zatrudnienie
i współfinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego administrujące
orliki pracy jednego lub dwóch animatorów przez okres minimum 9 miesięcy
w roku.
Fundacja Orły Sportu zabezpiecza
animatorom regularne comiesięczne
wypłaty z tytułu dofinansowania ich
pracy w ramach projektu.

