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Happening ,,100 % trzeźwości, 100 % możliwości”

Dzień Dziecka pełen atrakcji
30 maja pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie zorganizowali happening pod hasłem „100 % trzeźwości,
100 % możliwości” dla uczniów szkół z terenu gminy Trzebielino oraz lokalnej społeczności. Happening został połączony z obchodami
Dnia Dziecka.
elem wydarzenia było promowanie postaw społecznych
ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
a patronatem nad nią objął wójt Gminy
Trzebielino Tomasz Czechowski.
Happening rozpoczął się od przemarszu dzieci i młodzieży ze szkół
z terenu naszej gminy – w asyście Policji i straży pożarnej – ulicami miejscowości Starkowo, Suchorze i Trzebielino z transparentami głoszącymi
ideę zdrowego stylu życia, bez używek.
Główna część uroczystości odbyła
się na boisku sportowym w Trzebielinie. Uroczystość otworzyli wójt
Gminy Pan Tomasz Czechowski oraz
kierownik GOPS Joanna Kmiecik.
Po powitaniu uczestników happeningu wójt oraz Alicja Kisielewska, nauczycielka j. polskiego ze Szkoły Podstawowej w Trzebielinie, wręczyli
nagrodę w konkursie na hasło promujące Gminę Trzebielino. Zwyciężczynią konkursu okazała się Magdalena Jedlińska. Za hasło „Gmina Trzebielino – pięknych rzek i lasów doliną!” otrzymała nagrodę 300 zł.
Następnie ogłoszono wyniki konkursu
„Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych”.
W kategorii uczniów klas 1-3 szkół
podstawowych:
I miejsce – Wiktor Foks; II miejsce
– Zuzanna Gaworska; III miejsce
– Patryk Bogusz
W kategorii uczniów klas 4-6 szkół
podstawowych:

C

I miejsce – Nikola Lupa; II miejsce
– Julia Batruch; III miejsce – Kacper
Golis
W kategorii uczniów klas 7 szkoły
podstawowej oraz klas 2-3 gimnazjum:
I miejsce – Seweryn Sibiński;
II miejsce – Wiktoria Sztobnicka;
III miejsce – Kacper Szmejda
Podczas imprezy dzieci i młodzież
mogli skorzystać z wielu atrakcji, m.in.
zatańczyć zumbę, pobawić się na
dmuchanych zjeżdżalniach i zamku,
zrobić sobie zdjęcie w fotobudce, pomalować buzie, zapleść kolorowe warkoczyki, obejrzeć wozy bojowe
Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebielinie, zasiąść za kierownicą radiowozu policyjnego, który udostępnili
funkcjonariusze posterunku Policji
z Kołczygłów. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko edukacyjne
zorganizowane przez pracowników
Nadleśnictwa Trzebielino. Niebywałych emocji dostarczył pokaz umiejętności psa policyjnego, na co dzień

pełniącego służbę w Komisariacie
Policji w Bytowie.
Na zakończenie zmagań sportowych
rozegrano mecz piłki nożnej – samorządowcy kontra gimnazjaliści, który
wygrała drużyna gimnazjalistów 6:1.
Na wszystkie dzieci, oprócz posiłku na świeżym powietrzu, czekała
słodka niespodzianka w postaci lodów
ufundowanych przez GKRPA w Trzebielinie oraz słodyczy ufundowanych
przez firmę „Słodkie Hawo”.
Finałową atrakcją happeningu było
przedstawienie pod tytułem „Baśniowy ambaras”, przygotowane przez
pracowników urzędu gminy, biblioteki gminnej oraz nauczycieli. Młodzi
widzowie z pełnym zaangażowaniem
oglądali spektakl, zachwyceni grą aktorską. Na sali panowała wspaniała atmosfera. Aktorom najlepszy prezent
sprawiły gromkie brawa i uśmiech na
twarzach dzieci. x
Przedstawienie można obejrzeć:
https://www.youtube.com/watch?v=
jDJUUA8q7jk

Dziękujemy
Impreza nie odbyłaby się bez wsparcia sponsorów: firmy „Słodkie Hawo” z Łomianek, Józefa Roman Zakład Produkcyjno-Usługowy ze Starkowa, Hurtowni
OPTIM z Miastka, firmy Carry Pet Food z Trzebielina, Jarosława Góral Stacja
Paliw „Orlen” w Suchorzu, Banku Spółdzielczego w Bytowie, Piotra Szumko
– firma NETCOM, Tomasza Zabrockiego, Nadleśnictwa Trzebielino, Romana
i Piotra Kotłowskich Zakład Usług Leśnych w Zielinie, Pawła Kos Zakład Usług
Leśnych Dolno, Katarzyny Kula Zakład Fryzjerski w Zielinie oraz firmy Stara
Mleczarnia z Zielina, którym serdecznie dziękujemy za hojność i wsparcie.
Podziękowania składamy także na ręce: przedstawicieli Posterunku Policji
w Kołczygłowach oraz Komisariatu Policji w Bytowie, Nadleśnictwa Trzebielino, Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Trzebielinie, Biblioteki Gminnej w Trzebielinie, Pauliny Patyna – opieka medyczna, Katarzyny Omelańskiej, Joanny Nowak i Barbary Bilińskiej za opiekę
artystyczną oraz przedstawicieli lokalnego samorządu, którzy swoją obecnością uświetnili zabawę wszystkim dzieciom.

Z okazji zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018
serdecznie dziękujemy dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom
oraz pracownikom administracji i obsługi za codzienny trud wkładany
w nauczanie, opiekę i wychowanie uczniów z naszych szkół
i punktów przedszkolnych
Życzymy dużo słońca, udanego i bezpiecznego wypoczynku, niezapomnianych
wrażeń, interesujących podróży oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Grzybowski

Wójt Gminy
Tomasz Czechowski
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Targowisko – prace ruszą lada dzień
15 czerwca został przekazany wykonawcy plac budowy pod budowę targowiska gminnego „Mój Rynek” w Trzebielinie. Za pół roku
pierwsze targowanie!
godnie z zawartą umową targowisko wykona Zakład Murarski
Wiesław Reca z Mądrzechowa za
w terminie sześciu miesięcy od dnia
przekazania placu budowy.
Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową targowisko zostanie:
utwardzone; oświetlone; przyłączone
do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
i elektroenergetycznej; wyposażone
w odpływy wody deszczowej, zadaszone stoiska, miejsca parkingowe
oraz urządzenia sanitarnohigieniczne.
Organizacja wystawiennicza ma umożliwić rolnikom dostęp do punktów
sprzedaży w sposób określony w regulaminie targowiska.
Miejsce będzie oznaczone nazwą

Z

1 228 656,27

złotych

wyniesie koszt budowy
targowiska
„Mój Rynek” i unijnym logiem produkcji ekologicznej.
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 wiej-

skich” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014
– 2020. x

Przebudowa drogi Dolnik – Glewnik

Asfalt dotrze jeszcze dalej
Zgodnie z zatwierdzoną przez
Wojewodę Pomorskiego listą zadań
wstępnie zakwalifikowanych do
dofinansowania gmina Trzebielino
otrzymała w 2018 r. dofinansowanie na przebudowę drogi
gminnej na odcinku Dolno – Glew-

nik. Przy okazji dalej pociągną też
wodociąg.
Wniosek obejmuje kontynuację
przebudowy drogi gminnej Dolno
– Glewnik, która została rozpoczęta
w 2017 r., na odcinku o długości 1720
metrów. Istniejąca droga gminna

przebiega przez obszary zabudowane
budynkami mieszkalnymi oraz wśród
pól, stanowi dojazd do oczyszczalni
ścieków, punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych, przystani
kajakowej, terenów inwestycyjnych
o wiodącej funkcji zabudowy miesz-

kaniowej, lotniczych urządzeń naziemnych stanowiących pomoc nawigacyjną oraz do terenów, które mogą
zostać wykorzystane jako lotnisko do
celów p.poż. Stanowi główny ciąg komunikacyjny stanowiący dojazd do
miejscowości Glewnik.
W ramach inwestycji planuje się
wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 4,5 m
oraz poboczy o szerokości 1 m
z kruszywa łamanego. Planowana
przebudowa zapewni nieprzerwany
i sprawny dojazd do terenów znajdujących się przy drodze co w przy-

Planowana wartość
zadania to

1 120 192

złotych,

w tym dofinansowanie w kwocie
835 000 zł.

Modernizacja drogi w Gumieńcu
Wydawca:
Urząd Gminy Trzebielino
ul. Wiejska 15
77-235 Trzebielino
59 85 80 223
e-mail: promocja@trzebielino.pl

Redakcja i skład:
Beso-Media

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę o przekazaniu
dofinansowania dla Gminy Trzebielino w kwocie 73 830,00 zł
na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gumieniec.
W ramach zadania planuje się przebudowę drogi gminnej Gumieniec
– Kleszczewo na odcinku 665 metrów. Obecnie droga stanowi dojazd
dla kilku gospodarstw rolnych znajdujących się przy drodze oraz do pól

uprawnych i lasów. Planowana przebudowa będzie polegała na wykonaniu nawierzchni jezdni z płyt żelbetowych typu IOMB o wymiarach
ułożonych na podsypce z kruszywa
naturalnego. Płyty planuje się ułożyć

śladowo 2 x 1 m z pasem między płytami o szer. 0,80 m. Na początku trasy
płyty planuje się ułożyć na pełnej szerokości 3,0 m.
Przewidywany okres realizacji inwestycji – wrzesień – listopad 2018 r.

W ramach naboru złożono 129
wniosków, z czego 23 kwalifikują
się do dofinansowania, w tym
wniosek Gminy Trzebielino znajdujący się na 17 pozycji.

szłości wpłynie pozytywnie na ich
rozwój i pozwoli na ograniczenie
środków przeznaczanych na remonty
bieżące dróg.
W związku z otrzymanym dofinansowaniem i planowaną na drugą
połowę tego roku realizacją inwestycji
drogowej niezbędna jest również kontynuacja budowy wodociągu rozdzielczego z przyłączami w miejscowości Dolno – Glewnik. Planowany
wodociąg ma przebiegać w całości
w pasie drogowym drogi gminnej i ma
na celu zaopatrzenie w wodę pitną
mieszkańców miejscowości Dolno
i Glewnik. Drugi etap zadania wykona
Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie, obecnie do wykonania pozostało 932 metrów sieci wodociągowej.

Odbierz akcyzę
na paliwo
Przypominamy! Od 1 do 31
sierpnia można składać wnioski
wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego
do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego
na 2018 r.
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Czas przebudowy
23 maja został przekazany plac budowy pod przebudowę drogi gminnej
w Zielinie. Prace ruszą za kilka tygodni.
adanie obejmuje przebudowę
ulicy Kasztanowej na odcinku
407 metrów – od drogi krajowej
do posesji nr 17. W ramach inwestycji
planuje się wykonanie nowej nawierzchni drogi z masy mineralno-bitumicznej o szerokości 5,5 m. Przebudowa zakłada również remont istniejącego odwodnienia.
Wykonawcą prac jest przedsiębiorstwo „LEMAR” Leszek Biugus
z Niezabyszewa. Koszt inwestycji
opiewa na kwotę brutto 292 047,78 zł.
Wykonawca zadeklarował, że rozpocznie prace z początkiem lipca. Roboty drogowe będą wykonywane jednocześnie na całej szerokości jezdni
i nie ma możliwości wytyczenia objazdów. Mogą wystąpić czasowe
utrudnienia w dojeździe do posesji,
w związku z tym prosimy mieszkańców o wyrozumiałość. x

Z

Miejsce do wypoczynku i zabawy
Dni dzielą nas od budowy wiaty rekreacyjnej w miejscowości Suchorze.
Prace mają rozpocząć się pod koniec czerwca.
Wiata rekreacyjna ma mieć kształt
litery L. W całości finansowana będzie
z budżetu Gminy Trzebielino. Zaprojektowano ją jako obiekt o ścianach
otwartych, posadowiony na słupach
drewnianych, przykryty dachem wielospadowym pokrytym dachówka karpiówką w łuskę. Wiata wyposażona
zostanie w stoły oraz ławki wykonane
z bali drewnianych obrzynanych, struganych i zaimpregnowanych.
Ponadto planuje się wykonanie
murowanego miejsca na ognisto z kamienia na fundamencie betonowym
oraz czterech ławek drewnianych impregnowanych ciśnieniowo.
Zaplanowano również wykonanie
w wiacie posadzki z kostki betonowej
oraz chodnika prowadzącego do
obiektu z kostki betonowej. x

Gmina Trzebielino – pięknych
rzek i lasów doliną! – tak brzmi zwycięskie hasło w konkursie na slogan
promujący Gminę Trzebielino.
Przypomnijmy, że konkurs na
hasło reklamowe to pierwsze z działań
nowoczesnej i kompleksowej promocji nasze gminy. Stanie się ono
nasza wizytówką, będzie rozpoznawalne wśród mieszkańców, a zarazem
zachęcało turystów do przyjazdu.
Krótki i łatwy do zapamiętania

Przetarg na chodnik ogłoszony
Zakończyły się prace projektowe i został ogłoszony przetarg na realizację budowy chodnika o długości 600 metrów pomiędzy Zielinem
a Starkowem.
W ramach inwestycji zostanie wykonany chodnik na odcinku od szkoły
w Starkowie w kierunku Zielinia, do
granicy działek leśnych. Chodnik
będzie miał szerokość 2 metry i długość około 600 metrów, będzie posiadał nawierzchnię z kostki betonowej, dodatkowo zostaną przebu-

Konkurs na hasło
rozstrzygnięty

dowane trzy istniejące zjazdy, a przy
każdym zostanie ustawiona ławka
do odpoczynku wraz z koszem na
śmieci. W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób idących chodnikiem
inwestycja zostanie odsunięta o około
5 metrów od granicy jezdni. Na odcinku leśnym, w kierunku drogi kra-

jowej zostanie wykonana kontynuacja
ścieżki, lecz inwestycję we własnym
zakresie zrealizuje Nadleśnictwo
Trzebielino.
Chodnik zostanie wykonany w porozumieniu z Powiatem Bytowskim,
przy 50-procentowym udziale w kosztach przedsięwzięcia. x

tekst powinien cechować się oryginalnością oraz stanowić o atrakcyjności naszej gminy
Do konkursu zgłoszonych zostało
20 haseł. Po burzliwych naradach komisji konkursowej zwyciężyło hasło:
Gmina Trzebielino – pięknych rzek
i lasów doliną!, którego autorem okazała się Magdalena Jedlińska. Serdecznie gratulujemy. Zwyciężczyni
otrzymała nagrodę w wysokości 300
złotych. x
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Dbamy o nasze otoczenie
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Rada Gminy Trzebielino
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27 kwietnia na ternie gminy
przeprowadzono akcję „Czysta
wieś, czysta gmina”.
Organizatorzy tej cyklicznej akcji
podkreślają, że jej celem jest nie tylko
pokazanie młodym ludziom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego
środowiska, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie
tworzenia odpadów, odpowiednie gospodarowanie nimi oraz podnoszenie
świadomości ekologicznej mieszkańców. Tego typu działania przyczyniają się w dużym stopniu do uprzątnięcia nie tylko miejsc szczególnie
uczęszczanych, ale również rowów,
ulic, placów i boisk.
W akcję zaangażowali się mieszkańcy poszczególnych sołectw wraz
z sołtysami oraz nauczyciele
i uczniowie szkół podstawowych
w Trzebielinie, Suchorzu oraz w Star-

kowie. Worki z zebranymi odpadami
sprawnie pozbierali i przewieźli na
PSZOK pracownicy Zakładu Usług
Komunalnych, skąd zostały odebrane
przez firmę ELWOZ z Bytowa.
Podsumowaniem akcji było
wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek zorganizowane przez sołtysów
w każdym sołectwie.
Serdeczne podziękowania należą się
wszystkim zaangażowanym w akcję,
którym leży na sercu piękno i czystość
naszej gminy.
Zapraszamy za rok! x
Organizatorzy: wójt Gminy Tomasz
Czechowski, sołectwa, szkoły, Zakład Usług Komunalnych, partnerem akcji było Nadleśnictwo
Trzebielino oraz firma ELWOZ z Bytowa.

Przyjaźni pszczołom
Program „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” inspiruje lokalne społeczności do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków
życia pszczołowatych w Polsce poprzez tworzenie Miejsc Przyjaznych Pszczołom. Inicjatorem programu jest ZT Kruszwica SA.
tym roku do grona samorządów, które zdecydowały
się wesprzeć działania na
rzecz pszczół włączyła się Gmina
Trzebielino.
Urząd Gminy Trzebielino zamierza nasadzić 4805 szt. roślin
przyjaznych pszczołom zajmujących
ok. 294,59 m kw. powierzchni przy
inwestycji „Mój Rynek” w Trzebielinie.
Zachęcamy do tworzenia miejsc

W

przyjaznych pszczołom. Inicjatywa ta
będzie jednym z elementów konkursu organizowanego przez Gminę
Trzebielino – Piękna Wieś 2018 (lista
roślin przyjaznych pszczołom jest
dostępna na stronie Urzędu Gminy
w Trzebielinie.).
Jeżeli Ty również pomagasz pszczołom prześlij nam zdjęcia wraz
z opisem działań (na adres j.rapita
@trzebielino.pl), a umieścimy je na
portalu pomagamypszczołom.pl

MANIFEST

ŚWIADOMI PROBLEMU
WYMIERANIA PSZCZÓŁ
CHCEMY REALNIE
MU PRZECIWDZIAŁAĆ
I DEKLARUJEMY, ŻE:
1. Na terenie gminy założymy
Miejsca Przyjazne Pszczołom, czyli
takie, gdzie zapylacze będą mogły znaleźć pokarm oraz schronienie. W miej-

scach tych będziemy sadzić rośliny
pyłkodajne i nektarodajne, dobrane
tak, aby okresy ich kwitnienia zapewniały ciągłość pożywienia dla pszczołowatych.
2. Dołożymy starań, aby przy pielęgnacji terenów zielonych należących
do gminy stosować naturalne nawozy
i środki ochrony roślin, które są przyjazne pszczołom.
3. Będziemy edukować mieszkańców o znaczeniu pszczół i owadów za-

pylających dla człowieka i przyrody.
4. Podejmiemy inicjatywy, które
zachęcą mieszkańców do zakładania
Miejsc Przyjaznych Pszczołom
w ogrodach, na tarasach i balkonach.
5. Będziemy dążyli do zachowania
różnorodności biologicznej na terenie
gminy.
Wszyscy korzystamy z efektów
pracy owadów zapylających. Ochrona
pszczołowatych jest zatem naszym
wspólnym zadaniem. x
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Odjazdowo
po raz szósty!
We wtorek, 8 maja, Biblioteka Gminna w Trzebielinie zorganizowały rajd rowerowy pod hasłem „Odjazdowy Bibliotekarz”. W tarsę wyruszyło 80 osób.

djazdowy Bibliotekarz” to ogólnopolska akcja mająca na celu
propagowanie idei aktywnego
spędzania wolnego czasu na świeżym
powietrzu, popularyzowanie turystyki
rowerowej, a przede wszystkim integrację środowiska bibliotekarskiego
z lokalną społecznością oraz kreowanie
pozytywnego wizerunku biblioteki.
W tegorocznym rajdzie wzięło
udział około 80 osób: bibliotekarze,
nauczyciele, młodzież ze szkół podstawowych i czytelnicy. Jak co roku
do bibliotecznej akcji włączył się Tomasz Czechowski, wójt gminy Trzebielino. Tradycyjnie grupy rowerzystów wystartowały z poszczególnych
miejscowości gminy Trzebielino, by
dotrzeć do gościnnego Zielina. Pogoda była wymarzona, słonecznie,
zatem humory dopisywały. Po drodze
można było podziwiać leśne krajobrazy i podpatrywać naturę. W Zielinie rowerzystów powitała Krystyna
Podraża, dyrektor Biblioteki Gminnej
w Trzebielinie. Tam też organizatorzy przygotowali czytelniczo-integracyjne niespodzianki: pieczenie
kiełbasek w ognisku, głośne czytanie,
bańki mydlane, prezentacje odjazdowych okrzyków przez młodzież
szkolną oraz literacki quiz. Główną,
„słodką” nagrodę wywalczyła grupa
ze szkoły w Trzebielinie. Piknik za-

O

kończono rozdaniem pamiątkowych
dyplomów.
Po rajdzie pozostały już tylko
zdjęcia i miłe wspomnienia. Wszystkich zainteresowanych rajdem „Odjazdowy Bibliotekarz” zapraszamy już
za rok!
Dziękujemy wszystkim, bez
których rowerowa wycieczka nie mogłaby się udać. Przede wszystkim

dziękujemy i wyrażamy uznanie
wszystkim uczestnikom. Dziękujemy
dyrektorom szkół: Beacie Kiedrowskiej, Irenie Gałczyńskiej, Dorocie
Grzegorczyk oraz nauczycielom: Ewie
Surmie, Józefie Reclaw, Andrzejowi
Labudzie, Jarosławowi Wasylukowi,
a także sołtysom: Krystynie Kwasigroch, Ewie Wilma-Guzowskiej, Halinie Drobińskiej. x

BIBLIOTEKA

5

6

INFORMACJE

Sto lat
Pani Stefanio!
11 maja 90. urodziny odchodziła mieszkanka
naszej gminnej społeczności – Stefania
Kędzierska z Popielewa.
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PRZYJAZNY URZĄD
Od kwietnia tego roku Urząd Gminy w Trzebielinie uczestniczy w projekcie
partnerskim pt. „Urzędy Powiatu Bytowskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych”. Będzie realizowany do 30 czerwca 2019 r.
elem projektu jest poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych
w 9 urzędach JST z powiatu bytowskiego (Powiat Bytowski, Gmina
Bytów, Gmina Czarna Dąbrówka,
Gmina Kołczygłowy, Gmina Lipnica,
Gmina Miastko, Gmina Parchowo,
Gmina Studzienice, Gmina Trzebielino) objętych wsparciem w obszarze:
podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację
i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji kadr”.

C

Wartość projektu wynosi:

1 791 050,40

złotych,
Na teren naszej gminy przyjechała
wraz z mężem i dziećmi w 1972 roku
z regionu kieleckiego „za pracą”. Znaleźli zatrudnienie w Nadleśnictwie
Warcino, gdzie mąż pracował aż do
emerytury. Przeżyli z mężem ponad
56 lat – (mąż zmarł w 2007 roku).
Urodziła pięcioro dzieci (dwie córki
i trzech synów). Szacowna Jubilatka
doczekała się siedmiorga wnucząt

i ośmiorga prawnucząt. Trzyosobową
delegację z Urzędu Gminy przyjęła
w swoim domu. Ucieszyła się z odwiedzin i życzeń. Towarzyszyli jej synowie, z którymi mieszka i którzy
sprawują nad nią opiekę. Wójt Gminy
w imieniu mieszkańców wręczył Jubilatce kwiaty i złożył najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pogody
ducha. x

DBAMY O NAJMŁODSZYCH

„Dla naszych
dzieci”
Kolejny projekt na poprawę
funkcjonowania punktów przedszkolnych „DLA NASZYCH
DZIECI” uzyskał pozytywna ocenę
formalną.
Projekt na poprawę funkcjonowania punktów przedszkolnych w SP
Suchorze i SP Trzebielino pn. „Dla
naszych dzieci” został złożony
w Urzędzie Marszałkowskim. Wartość
projektu wynosi 793 792,00 zł, w tym
wkład własny niefinansowy gminy to
119 069,00 zł.
W ramach projektu planuje się:
– wykonanie podjazdu dla wózków
inwalidzkich z chodnikiem i schodami,
– remont pomieszczenia sali integracji sensorycznej w Trzebielinie,
– zajęcia dodatkowe wraz z kon-

793 792,00

złotych

Wynosi wartość projektu,
w tym wkład własny
niefinansowy gminy to
119 069,00 zł.
sultacjami neurologopedycznymi dla
dzieci z niepełnosprawnością,
– zajęcia dodatkowe: języków obcych, konstrukcyjne, muzyczno-rytmiczne, teatralno-dramowe,
– wyjazdy do Teatru Lalek, sali
zabaw DZungla, do kina itp.
Realizacja projektu przewidziana
jest na okres od grudnia 2018 r. do
końca stycznia 2020 r.

a dofinansowanie projektu z UE
1 507 102,40 zł.

Dzięki uczestnictwu w projekcie
Urzędu Gminy Trzebielino zyskamy
m.in. elektronizację procesu obsługi
dla podatków i opłat, automatyzacja
rozliczeń oraz poprawa dostępności
do informacji o sposobie załatwienia
i przebiegu sprawy. Wdrożone zostaną rozwiązania zarządcze poprawiające jakość obsługi mieszkańców
i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta. Zostaną

udoskonalone kompetencje kadr
w obszarze podatków i opłat i zarządzania nieruchomościami. Zo-

stanie również kupiony serwer dla
Urzędu Gminy wraz z oprogramowaniem. x

Ogłoszenie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Trzebielinie INFORMUJE, ŻE OD DNIA:
e 1 lipca istnieje możliwość składania elektronicznych wniosków o ustalenie prawa do
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego,
świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy 2018/2019, a także jednorazowego świadczenia „DOBRY START”.

e 1 sierpnia w pok. nr 11 i 17 przyjmowane będą tradycyjne wnioski o ustalenie
prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego,
świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 i jednorazowego
świadczenia „DOBRY START”.
e 10 sierpnia w pok. nr 11 przyjmowane będą wnioski o dożywianie dzieci w szkole
na nowy rok szkolny 2018/2019.
e 16 sierpnia w pok. nr 11 będzie można składać wnioski o pomoc w formie paczki żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 oraz stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019.
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Wędkarski Dzień Dziecka

Łowili nagrody
3 czerwca, Koło Wędkarskie RYBOGRYF zorganizowało wędkarski Dzień
Dziecka nad zalewem Bronowickim. W tym roku w zawodach udział wzięło
dwudziestu młodych wędkarzy.
arówno pogoda, jak i humor
dopisywały młodym wędkarzom, którzy co roku spotykają
się nad wodą, aby obchodzić swoje
święto. Walka trwała od wczesnych
godzin niedzielnego poranka, liczyła
się nie ilość ryb ale ich waga. Ponieważ w tych zawodach nie ma
przegranych wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz
upominki które wręczyli Wójt
Gminy Trzebielino Tomasz Czechowski, Prezes Koła PZW w Trzebielinie Franciszek Kowalski, oraz
skarbnik Koła PZW w Trzebielinie
Stanisław Rutkowski.

Z

Klasyfikacja ogólna:
Michał Stefanek, Paulina Gazdecka, Filip Gołędziejewski,
Kategoria dziewcząt:
Paulina Gazdecka, Nikola Gadomska, Adrianna Kula
Kategoria chłopców:
Michał Stefanek, Filip Gołędziejewski, Kuba Jankowski
Nagrody za udział:
Ksawery Jandernal, Piotr Zielonka,
Rafał Kula, Mateusz Kula, Maksymilian Piekarski, Karol Grzybowski, Mateusz Juszczak, Szymon Beger, Adam
Beger, Bartosz Beger, Wiktor Kowalski, Kacper Jankowski, Lena Jan-

dernal, Michał Zacholski.
Dodatkową atrakcją było wędkarskie „Koło Fortuny”, które prowadził
Andrzej Grzybowski z Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Na koniec
wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami
spotkali się przy wspólnym ognisku .
Nagrody ufundowane zostały
przez wójta Gminy Trzebielino, Koło
RYBOGRYF Trzebielino, Nadleśnictwo Trzebielino, Rajmunda
Chwarzyńskiego, Daniela Chwarzyńskiego, radnego Gminy Trzebielino
Tomasza Zacholskiego, Tomasza Zabrockiego, Park Krajobrazowy Dolina
Słupi oraz Sołectwo Trzebielino. x

WYDARZENIA
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Szkolny Dzień rodziców
24 maja gościliśmy w murach naszej szkoły rodziców dzieci klas 0-3, którzy zostali zaproszeni z okazji Dnia Mamy i Taty.
roczystość rozpoczęła pani dyrektor, która złożyła wszystkim
zebranym rodzicom serdeczne
życzenia. Największym prezentem dla
przybyłych gości okazał się jednak występ naszych najmłodszych aktorów,
którzy z wielkim zaangażowaniem
śpiewali piosenki i recytowali wierszyki. Nie zabrakło również występu
naszej solistki Natalii Wieczorek
(uczennicy klasy 3 gimnazjum), która
swoim śpiewem poruszyła serca
wszystkich zebranych. Łzy wzruszenia
i radości obecne były na policzkach
wielu rodziców. Uwieńczeniem całej
uroczystości szkolnej było wręczenie
przez dzieci upominków swoim ukochanym rodzicom i słodki poczęstunek. x

U

Język polski to za mało, więc też innych ucz się śmiało
29 maja w SP Starkowo odbył się
konkurs językowy. Uczniowie, którzy
są podzieleni od września (w ramach
realizowanego przez naszą szkołę
projektu Erasmus +) na rodziny:
Schneider, Smith i Nowak rywalizowali ze sobą o miano najlepiej wy-

kształconej w dziedzinie języków obcych rodziny.
Z każdej z drużyn wytypowano
6 osób, które tworząc zgraną grupę
przygotowały ciekawe i bardzo pomysłowe prezentacje w językach niemieckim i angielskim. Wszystkie

grupy zdały ten egzamin rewelacyjnie. Uczestnicy zmagali się ze
sobą w 6 rundach, odpowiadając na
pytania z zakresu wiedzy na temat
geografii, historii i kultury krajów
anglo i niemieckojęzycznych. Mieli
okazję zaprezentować swoje umiejętności językowe wykorzystując
wszystko to, czego nauczyli się na
zajęciach, tworząc np. dialog przedstawiający sytuację na dworcu, u lekarza itp.
Zaangażowana była także widownia, która kibicowała, przygotowując odpowiednie stroje, plakaty.
Ochotnicy mieli możliwość odpowiadać na pytania przygotowane specjalnie dla widzów.
Ostatecznie zwyciężyła drużyna

W Starkowie królują
języki obce!
Ostatnie tygodnie
maja przebiegały
w SP Starkowo pod
hasłem: Warto uczyć
się języków obcych.
Wiedza o krajach anglo– i niemieckojęzycznych i ich kulturze przenikała się nie tylko na lekcjach języka
niemieckiego i angielskiego. Można
było dowiedzieć się ciekawych rzeczy
również na geografii, historii, na
języku polskim. Na zajęciach muzyki
piosenka „Panie Janie” wybrzmiewała
w trzech językach (angielskim, niemieckim i francuskim). Na zajęciach

matematyki uczniowie mieli okazję
poznać m.in. nazwy figur geometrycznych w innych językach niż nasz
ojczysty.
Każdy dzień tygodnia na językach
angielskim i niemieckim przebiegał
inaczej. Uczniowie uczestniczyli
w grach językowych, zajęciach filmowych – oczywiście obcojęzycznych, śpiewali w oryginale przeboje,
mieli możliwość skorzystania ze specjalnie przygotowanych przez anglistę i germanistę biblioteczek. Korytarze szkolne (a nawet schody!)
zamieniły się w żywy słownik. Naprawdę można było poczuć otaczającą nas wiedzę. x

Schneider, którą reprezentowali
uczniowie klasy 3b gimnazjum, 6 i 4
SP – Mateusz Łazuga, Olga Dawidowicz, Julia Żerebna, Sylwia Szew-

czyk, Jakub Laskowski i Michał Zacholski.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!!! x

[w obiektywie]

Sprzątamy świat
Nie tylko myślimy o tym, aby zrozumieć świat i dlatego uczymy się języków
obcych. Wiemy, że trzeba dbać o czystość naszej ziemi i dlatego też co roku
sprzątamy świat, który nas otacza – najbliższą okolicę!

www.trzebielino.pl
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Religijny
konkurs
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Nie śmiecimy!
Sześciolatki z SP Suchorze doskonale wiedzą na czym polega segregowanie
śmieci, dlaczego śmieci powinno się zgniatać przed wyrzuceniem do kosza,
co to jest recykling, jak długo rozkładają się śmieci i jak chronić Ziemię.
Nie od dziś wiadomo, że to dzieci mogą nauczyć dorosłych właściwych postaw
ekologicznych. Dlatego przez cały tydzień rozmawialiśmy o segregacji,
a okazją ku temu był Dzień Ziemi.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Suchorzu
wzięli udział w finale
V dekanalnego
konkursu plastycznego
„Jezus naucza w przypowieściach”. Tematem tegorocznych
prac była „Przypowieść o miłosiernym
Samarytaninie”.

Poznajemy rośliny

a konkurs wpłynęło 16 prac
przygotowanych pod kierunkiem J. Reclaw i J. Haręży. Laureatami konkursu zostali:
Kategoria kl. I – Nadia Reclaw
(II miejsce), Maja Gapińska (wyróżnienie),
Kategoria kl. III – Julia Miłuch
(II miejsce),
Kategoria kl. IV – Katarzyna
Machała (I miejsce), Monika Rybak
(III miejsce),
Kategoria kl. VII – Agata Rybak
(wyróżnienie)
Każdy z laureatów konkursu
otrzymał dyplom i nagrody rzeczowe
ufundowane przez sponsorów.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do udziału w przyszłym roku.

N

Z jakich części składa się roślina? Jak się rozwija? Czego potrzebuje
do prawidłowego wzrostu?
Na początku kwietnia sześciolatki z SP Suchorze na te właśnie pytania znalazły odpowiedź uczestnicząc w zajęciach zorganizowanych przez nauczycieli.

x

Czas
na
nowalijki
Przedszkolaki z oddziału
przedszkolnego przy SP
Suchorze to doskonali
ogrodnicy. Samodzielnie
wyhodowali szczypiorek
i ze smakiem zjedli
recytując przy tym wierszyk:
Przyszedł czas na nowalijki,
więc chłopaki dziewczynki...
i cebula, i szczypiorek,
wnet poprawią wam humorek.

Rośliny to prawdziwe fabryki!
Uczniowie klasy drugiej z SP Suchorze na lekcjach przyrody poznają procesy,
które wpływają na nasze życie. Na zajęciach wyodrębnili z liści chlorofil
i dowiedzieli się za co ta tajemnicza substancja odpowiada. Młodzi naukowcy
swoje obserwacje notują w dziennikach przyrody (są tu już kalendarze pogody, hodowla fasolek i kwiatów ozdobnych).
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Wstąp do policji! Czekamy!
W jednostkach organizacyjnych policji województwa pomorskiego cały czas
trwa dobór do służby.
Oferujemy:
u
u
u

u
u
u
u

ciekawą,
satysfakcjonującą
służbę;
stabilne, stałe zatrudnienie;
wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach
policyjnych; wynagrodzenie po
szkoleniu zawodowym podstawowym ok. 2600 zł netto; nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;
dofinansowanie do wypoczynku
na każdego członka rodziny;
prawa emerytalne po 25 latach
służby w 55 roku życia;
możliwość doskonalenia zawodowego;
możliwość rozwoju zawodowego
dla osób z wyższym wykształceniem, w tym uzyskanie stopnia
oficerskiego.

Dokumenty można składać
w jednej z czterech jednostek:
– Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Gdańsku,
– Komendzie Miejskiej Policji
w Słupsku,
– Komendzie Powiatowej Policji
w Chojnicach
– Komendzie Powiatowej Policji
w Starogardzie Gdańskim.
Informacje dotyczące doboru
i składanych dokumentów są szczegółowo opisane na stronie internetowej www.pomorska.policja.gov.pl
w zakładce: służba.
Ewentualne pytania można kierować do pracownika Zespołu ds.
Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Gdańsku, ul. Okopowa 15,

Podziękowania
za pracę
W ostatnim miesiącu na łamach
Dziennika Bałtyckiego rozgrywał się
plebiscyt na Nauczyciela Przedszkola
Roku 2018. Z naszego okręgu została
zgłoszona Jagoda Krężel z Punktu
Przedszkolnego w Trzebielinie, która
w rezultacie zajęła I miejsce w powiecie i V miejsce w województwie.
Zgłoszenie kandydatury wysłała jedna
z mam, Ewelina Kula. Zajęła się również plakatami i rozpowszechnianiem
wiadomości o plebiscycie. Wysłanych
sms było bardzo dużo. Pragnę podzię-

kować wszystkim, którzy przyczynili
się do zdobycia przeze mnie I i V
miejsca i wysyłali na mnie chociaż jednego sms. Szczególnie dziękuję pani
Ewelinie, bez której nie było by
całego wydarzenia. Od początku do
końca wierzyła ona w moją wygraną.
To bardzo miłe kiedy nauczyciel spotyka się z uznaniem rodziców, koleżanek i kolegów z pracy, jak również
z aprobatą środowiska. Praca sprawia
wówczas jeszcze więcej przyjemności
i satysfakcji. x

[w obiektywie]

Bociek uratowany!
Dziękujemy strażakom OSP Dretyń oraz pracownikom firmy Energa za pomoc
w uratowaniu młodego bociana, który wypadł z gniazda w Starkowie.

WAKACJE PEŁNE NAUKI
Szkoła Podstawowa w Starkowie
po raz kolejny bierze udział w europejskim programie Erasmus+. Nasz
wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie i otrzymaliśmy
budżet w wysokości 23037 Euro, czyli
ponad 96 tys. zł na międzynarodowe
szkolenia dla nauczycieli. W lipcu
2018 ośmiu nauczycieli z naszej szkoły
wyjedzie na 2-tygodniowe szkolenia
metodyczne i językowe do Wielkiej
Brytanii, Niemiec oraz na Maltę, aby
wzbogacać swoje kompetencje.
Celem projektu jest wprowadzenie
nowoczesnych metod nauczania oraz
podejmowanie innowacyjnych przedsięwzięć, aby poziom nauczania w naszej szkole nieustannie wzrastał, a prowadzone zajęcia były efektywne
i interesujące. x

nr tel. 58 32 15 500; 723 695 574
lub 607 235 276 a także osobiście
od poniedziałku do piątku w godz.
8.00-15.00, we wtorki w godz. 8.0017.30 w pokoju nr 008 i nr 10.
Dobór do służby rozpoczyna się
od rejestracji internetowej na adres
dobor@gd.policja.gov.pl w temacie
e-maila należy wpisać „dobór do
służby”, a w treści – imię i nazwisko
oraz numer telefonu komórkowego.
Następnie otrzymają Państwo e-mail
z informacją zwrotną z terminem złożenia dokumentów. W wyznaczonym
dniu należy zgłosić się w Wydziale
Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
Serdecznie zapraszamy!

ZOSTAŃ POLICJANTEM!
ZOSTAŃ POLICJANTKĄ!

www.trzebielino.pl

INFORMACJE

CZERWIEC 2018 R. |

Wójt Gminy Trzebielino
77-235 Trzebielino ul. Wiejska 15
tel. (0-59) 858 02 53/ fax (0-59) 858 01 67
e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Sprawiedliwe
dofinansowanie dla OSP
Gmina Trzebielino
otrzymała dofinansowanie na zakup
wyposażenia dla jednostki OSP.
W czwartek, 14 czerwca, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, wójt gminy Trzebielino – Tomasz Czechowski podpisał umowę
z dyrektorem Departamentu Spraw
Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa
Sprawiedliwości – Mikołajem Pawlakiem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP z terenu
naszej gminy.
W ramach przyznanej dotacji zakupiony zostanie zestaw PSP-R1
– torba medyczna oraz automatyczny
defibrylator zewnętrzny.
Całość projektu opiewa na kwotę
9 500 zł przy jednoprocentowym
udziale środków własnych gminy.
– Sprzęt ten zdecydowanie poprawi skuteczność działania strażaków
ochotników, którzy będą mogli

jeszcze sprawniej i skuteczniej działać
i służyć mieszkańcom Gminy Trzebielino w sytuacjach kryzysowych ratując najcenniejszy dar jakim jest
ludzkie życie – podziękował w imieniu
strażaków wójt gminy.
Zadanie jest realizowane z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu
instytucjonalnego pomocy osobom
pokrzywdzonym przestępstwem
i świadkom oraz realizacji przez
jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych
z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycia:
wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia
pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia
przestępstwa (Program I Priorytet
IIIB)
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KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy:

1.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Trzebielino jest
Wójt Gminy Trzebielino ul.Wiejska 15, 77-235 Trzebielino.

2.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Trzebielino jest Pan Paweł Wrycza
– e-mail: p.wrycza@trzebielino.pl tel.59 8580223 lub 253 wew.34.

3.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie przez Administratora Danych
spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Urzędu Gminy Trzebielino, a także kierowanie spraw według właściwości do innych podmiotów. Urząd Gminy Trzebielino , działając w ramach swojej kompetencji, wykonuje obowiązki prawne wynikające z ustaw i
przepisów wykonawczych do ustaw, a także działa w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
c RODO-przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych.

4.

Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.

Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Urzędzie Gminy Trzebielino.

6.

Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia.

7.

Podanie przez Państwa określonych danych osobowych w Urzędzie Gminy jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie wymaganych i niezbędnych danych osobowych uniemożliwi załatwienie Państwa sprawy.

8.

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez
Urząd mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

PSZOK to nie wysypisko
PSZOK – punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych,
to miejsce na terenie gminy,
w którym mieszkańcy pozostawiać
mogą odpady komunalne zebrane
w sposób selektywny.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 3 ust. 2 pkt 6, ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) gminy
zapewniają czystość i porządek na
swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
Przypominamy, że na terenie
gminy Trzebielino dział Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów i dzięki

temu mieszkańcy mają okazję do oddawania śmieci często zalegających
im w domach. PSZOK-u nie można
jednak mylić z wysypiskiem śmieci,
do którego nie będą przyjmowane odpady zmieszane. Zakazane jest również pozostawianie odpadów przed

ogrodzeniem, gdy PSZOK jest zamknięty. Zgodnie z regulaminem
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest
w każdą sobotę miesiąca z wyjątkiem
dni ustawowo wolnych od pracy
w godz. 12:00 – 15:00.
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Kajakiem z Trzebielina
Kajakarstwo to idealny sposób na aktywne spędzenie czasu w okolicach nieskażonych cywilizacją. Zróżnicowane etapy spływów nie pozwalają się nudzić, począwszy od spokojnych, leśnych odcinków, przez zawiłe
i ciasne koryta, na trasach pełnych przeszkód, powalonych kłód kończąc, a to wszystko na łonie przyrody.
Przedmiotem naszej działalności jest profesjonalne wypożyczanie kajaków
oraz sprzętu niezbędnego podczas spływania kajakami. Specjalizujemy się
przede wszystkim w spływach rzeką Wieprzą, ale również inne rzeki Pomorza
nie są nam obce.
OFERUJEMY:
c Kajaki jednoosobowe/dwuosobowe c Spływy jednodniowe oraz
wielodniowe c Transport powrotny c Przewóz bagaży c Wysokiej
c Zagwarantowany
jakości sprzęt c Zróżnicowane etapy spływu
parking c Piękne widoki c Niezapomniane przeżycia!

Kontakt
Trzebielino Młyn
Monika
Tel.: 504 420 194
E-mail: kajaki-trzebielinoĂwp.pl
Facebook: Kajaki Trzebielino

Leśny sen – wypoczywaj
w otulinie lasu
Zapraszamy do naszej ostoi ciszy i spokoju. Znajdujemy się niespełna
30 minut od Słupska, pośród rozległych lasów Pomorza Środkowego.
Wynajmujemy pokoje z pełnym
wyżywieniem, serwujemy dania
z dziczyzny, chętnie zorganizujemy dla Ciebie imprezy okolicznościowe takie jak: chrzty, komunie, przyjęcia urodzinowe,

imieninowe, rocznice i inne,
dowóz jedzenia we wskazane
miejsce. Możliwość wynajęcia całej
kwatery np. na Sylwestra.
Mamy do dyspozycji 6 pokoi z łazienkami, kompletnie wyposażoną

kuchnię, salon mieszczący do 40
osób oraz saunę. Do tego wszelkie
media, które umożliwiają kontakt
z cywilizacją, czyli telewizja, internet,
sprzęt audio.
x

KONTAKT
Z NAMI
Leśny Sen Kamila
i Krzysztof Sokal
77-235 Trzebielino, Cetyń 54
www.lesnysen.pl
tel. 609 041 417
tel. 604 548 767
kontaktĂlesnysen.pl
fotogamratĂinteria.pl

