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Dożynki Gminne 2018 r.
W sobotę, 8 września, na placu przy Orliku w Suchorzu odbyły się Dożynki Gminne 2018. Uroczystości rozpoczęły się Mszą
Świętą Dziękczynną w kościele parafialnym w Suchorzu celebrowaną przez proboszcza ks. Włodzimierza Malinowskiego.
uroczystościach wzięli udział
gospodarze dożynek: wójt Tomasz Czechowski oraz przewodniczący Rady Gminy Andrzej Grzybowski, radni gminni i powiatowi,
sołtysi, dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy inni zaproszeni goście, a także licznie mieszkańcy naszej gminy. Imprezę swoją
obecnością zaszczycili również starosta
Powiatu Bytowskiego Leszek Waszkiewicz oraz wicestarosta Zbigniew Batko.
Funkcję starostów dożynek pełnili
w tym roku Wioleta Zasada i Jerzy
Tarnowski, którzy tradycyjnie przekazali bochny chleba dożynkowego
gospodarzom dożynek, ci zaś podzielili się nim z uczestnikami Święta
Plonów.

W

Tradycyjnie podczas uroczystości
wręczono nagrody w konkursie na ”Najpiękniejszy wieniec dożynkowy 2018” w
którym zwyciężyło sołectwo Suchorze
(bon o wartości 800 zł), drugie miejsce
zajęło sołectwo Trzebielino i Dolno
(bon o wartości 500 zł).
Następnie wręczone zostały dyplomy i nagrody rzeczowe w Dożynkowym Konkursie na „Najsmaczniejszy wypiek z czekoladą w gminie
Trzebielino”. Jak co roku konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem –
wpłynęło aż 12 zgłoszeń.
Spośród nich jurorzy wytypowali
laureatów: I miejsce zajęła Małgorzata
Pawlik-Stenka ze Suchorza, II miejsce
- Monika Wojciechowska z Miszewa,

Dziękujemy za aktywność
Za aktywny udział w organizacji tegorocznego Gminnego Święta
Plonów pragniemy złożyć serdeczne podziękowania:
- sołtys miejscowości Suchorze, radzie sołeckiej, pani dyrektor i
pracownikom Biblioteki Gminnej w Trzebielinie za aktywny udział
w przygotowaniach, za dekoracje dożynkowe oraz przygotowanie
programu animacyjnego dla dzieci
- sołectwom Cetyń, Starkowo, Objezierze, Miszewo, Gumieniec za
piękne dekoracje dożynkowe w Suchorzu i Objezierzu,
- dyrektorom, pracownikom szkół oraz wszystkim dzieciom występującym na scenie,
- kierownikowi oraz pracownikom Zakładu Usług Komunalnych,
- prezesowi oraz strażakom OSP Trzebielino.
- sołectwom: Trzebielino, Dolno i Poborowo, Nadleśnictwu Trzebielino, firmom Spływy Młyn Trzebielino oraz Tołłoczko z Kruszyny
- za przygotowanie stoisk promocyjnych,
- sołtysom i ich licznym pomocnikom za przygotowanie wieńców
dożynkowych,
- rolnikom: Władysławowi Szarpakowi, Halinie Drobińskiej – za dostarczenie balotów i snopków.

III miejsce –Julita Rutkowska z Zielinia.
W konkursie „Piękna Wieś 2018”
w którym swoje ogrody zaprezentowało 6 uczestników zwyciężyli: I
miejsce –Danuta Zabrocka z Suchorza, II miejsce - Irena Dudek z
Uliszkowic, III miejsce –Mirosława
Szewczuk z Dolna.
Na scenie talenty prezentowali
uczniowie Szkoły Podstawowej w
Trzebielinie, Szkoły Podstawowej w
Suchorzy oraz Szkoły Podstawowej
w Starkowie.
Uczestnicy Gminnego Święta
Plonów mogli skorzystać z wielu
atrakcji, które czekały m.in. przy
stoiskach promocyjnych Nadleśnictwa Trzebielino, sołectw: Trzebielino, Dolno, Poborowo, firmy
Tołłoczko z Kruszyny, firmy Spływy
Młyn Trzebielino, stoiskach gastronomicznych i handlowych, Ochotniczej Straży Pożarnej Trzebielino,
która udostępniła do oglądania
swoje wozy strażackie. Ponadto
uczestnicy dożynek bezpłatnie degustowali konkursowe wypieki z
czekoladą.
Organizatorzy zapewnili najmłodszym bezpłatne atrakcje: dmuchane
zjeżdżalnie, zamki, pokaz magii zaprezentowany przez Rafała Reszkę,
program animacyjny przygotowany
przez Bibliotekę Gminną w Trzebielinie: malowanie buziek, zaplatanie
warkoczyków, bańki mydlane, warsztaty plastyczne oraz zabawy masami
sensorycznymi, które cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem dzieciaków.
W warsztatach zumby uczestniczyli zarówno ci młodsi, jak i trochę
starsi.
Gwiazda wieczoru – zespół THE
ERATOX porwał dożynkową publiczność. Zabawę do późnych godzin
nocnych kontynuowano przy muzyce
DJ-a.
Dożynki w Suchorzu zgromadziły
bardzo wielu mieszkańców, z czego
bardzo się cieszymy.

Dziękujemy sponsorom:
- Bankowi Spółdzielczemu w Bytowie, firmie Elwoz sp. z o. o., firmie
OPTIM z Miastka, Leszkowi Franc, Józefowi Wysińskiemu, Romanowi i Beacie Stoltman oraz jednemu darczyńcowi anonimowemu.
-starostom dożynek Pani Wioletcie Zasada i Panu Jerzemu Tarnowskiemu za uświetnienie uroczystości dożynkowych

Film o gminie
Podczas tegorocznych dożynek zaprezentowany został film promocyjny
Gminy Trzebielino. Powstał on z
myślą o tym, aby zaprezentować go
mieszkańcom, turystom oraz miłośnikom naszej pięknej gminy.
Głównym jego założeniem jest zaintrygowanie, zachęcenie do odwiedzin,
pokazanie, że Gmina Trzebielino jest

przyjazna dla mieszkańców, interesująca dla turystów i otwarta dla inwestorów.
W filmie wykorzystane zostało
hasło promujące Gminę Trzebielino
wyłonione podczas konkursu:
„ Gmina Trzebielino – pięknych rzek
i lasów doliną! „ - którego autorem
jest Pani Magdalena Jedlińska.
Zachęcamy do obejrzenia Filmu
na stronie internetowej www.trzebielino.pl

2

PODSUMOWANIE KADENCJI

Certyfikat ISO

www.trzebielino.pl
| Wrzesień 2018 r.

Szanowni Państwo,

rzyszedł czas na podsumowanie mijającej 4-letniej kadencji i oceny efektów pracy wójta i radnych gminy.
W mojej ocenie to czas szybkiego rozwoju i pozytywnych zmian, widocznych w gminie na każdym
kroku.
Pragnę Państwa zapewnić, że w maksymalny
sposób wykorzystaliśmy wszelkie dostępne programy
zewnętrzne, w tym unijne, aby zrealizować jak najwięcej inwestycji infrastrukturalnych oraz działań społecznych.
Między innymi zmodernizowaliśmy, w różnych
miejscach gminy, prawie 20 km dróg, w tym 14,5 km
asfaltowych i 2,3 km z polbruku. Powstały też nowe
odcinki chodników, a kolejne zaplanowane są na przyszły rok. Część tych inwestycji wykonaliśmy dzięki
dobrej współpracy z powiatem bytowskim i Nadleśnictwem Trzebielino.
Skutecznie zawalczyliśmy o środki na modernizację stacji uzdatniania wody w Trzebielinie oraz budowę kanalizacji w Cetyniu - łączny koszt to 4 mln zł.
Ich realizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku, a zakończenie planowane jest w roku 2019.
Nie mogę nie wspomnieć o budowanym targowisku z przyległym parkiem i parkingiem oraz pomieszczeniami sanitarnymi w Trzebielinie - tu koszt
wyniesie ponad 1,3 mln.
Szczególnie cieszą mnie sukcesy gminy w zdobywaniu środków finansowych na programy oświatowe,
czyli dla naszych najmłodszych obywateli. Łącznie pozyskaliśmy prawie 2,5 mln zł. Zajęcia te są w trakcie realizacji i będą kontynuowane jeszcze w roku następnym.

P

Uznając potrzebę stałego doskonalenia obsługi mieszkańców, Wójt
Gminy Trzebielino Tomasz Czechowski podjął decyzję o wprowadzeniu w Urzędzie Gminy Trzebielino systemu zarządzania jakością
zgodnego z wymaganiami normy ISO
9001:2015. Decyzja ta wynikała z
przekonania Wójta, że celem zarządzania nie jest stabilizacja, lecz
zmiana i innowacja zmierzająca do
optymalnego zarządzania nastawionego na jakość przy jednoczesnym
spełnieniu wymagań określonych w
międzynarodowej normie.
W toku prac nad systemem zarządzania jakością urzędnicy przeszli
serie szkoleń z zakresu normy ISO
9001-2015, a także opracowali podstawowe dokumenty systemowe:
misję, księgę jakości, procedury. Podjęto także przeprowadzanie audytów
jakości badających procesy, produkty
i przepływy w organizacji.
29 marca 2017 r. na XXVIII Sesji
Rady Gminy Trzebielino na ręce
Wójta Gminy Tomasza Czechowskiego wręczony został certyfikat zaświadczający, że Urząd Gminy w
Trzebielinie stosuje System Zarządzania Jakością wg normy ISO
9001:2015.
W związku z kolejnymi działaniami
podejmowanymi na rzecz poprawy
obsługi klienta w urzędzie gminy cyklicznie przeprowadzana jest ankieta
satysfakcji klienta z usług świadczonych przez urząd. Ankieta jest dobrowolna i anonimowa.

wydawca:
Urząd Gminy Trzebielino
ul. Wiejska 15
77-235 Trzebielino
59 85 80 223
e-mail: promocja@trzebielino.pl

redakcja i skład:
Beso-Media

Drodzy Państwo, mógłbym jeszcze wymienić wiele
większych i mniejszych zadań wykonanych w latach
2014-2018. Wierzę, że są one przez Państwa dostrzegane na co dzień. Niektóre z nich zaprezentujemy Państwu na łamach naszych „Ech Trzebielińskich”,
których wydawanie też rozpoczęliśmy na początku tej
kadencji .
Kończąc, pragnę z całym przekonaniem podkreślić,
że nie byłoby tego wszystkiego bez dobrego, zdeterminowanego i zaangażowanego zespołu ludzi- radnych gminy, pracowników UG i jednostek gminnych,
sołtysów, stowarzyszeń i wielu, wielu wolontariuszy i

ludzi dobrej woli, zawsze gotowych do bezinteresownej pracy.
Bardzo Wam Wszystkim dziękuję za współpracę!
Dziękuję również wszystkim mieszkańcom, którzy
chętnie dzielili się ze mną swoimi uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi działalności gminny.
Dziękuję za okazywaną mi na każdym kroku
sympatię i zrozumienie. Mocno wierzę, że możemy
razem jeszcze wiele zrobić dla naszej gminy i jej
mieszkańców.

miast zgodna współpraca na szczeblu powiatu
mogła zaowocować wieloma inwestycjami i dużymi środkami finansowymi skierowanymi na
nasz teren.
Podsumowując tę VII kadencję, chciałbym podziękować wszystkim radnym za prace w komisjach, na
rzecz rady i na rzecz swoich społeczności lokalnych, dla
dobra miejscowości, za trafne pomysły, które w większości zostały zrealizowane.

Podziękowania należą się również panu wójtowi i
jego współpracownikom, kierownikom wydziałów,
urzędnikom, kierownikom jednostek organizacyjnych,
za sprawną obsługę Rady Gminy oraz funkcjonowanie
urzędu. Nie mogę również pominąć zaangażowania i
pracy sołtysów na rzecz Gminy Trzebielino.

Z wyraZami sZacunku
TomasZ cZechowski

Szanowni Państwo,
latach 2014-2018 zwołane zostały 43 sesje,
więc pracy jako radni mieliśmy bardzo dużo.
Przez te cztery lata współpraca w Radzie układała się bardzo dobrze.
Udało się przeprowadzić większość zadań, z
którymi Rada przyszła obejmując kadencję. Szczególnie zadowolenie sprawiło mi, jako przewodniczącemu Rady Gminy i mieszkańcowi, w miarę łagodne przeprowadzenie reformy oświatowej. Rada
podjęła decyzję o nie zamykaniu żadnej szkoły i pomimo obaw żaden nauczyciel nie został zwolniony.
Jeżeli chodzi o inwestycje to na pierwszym miejscu
postawić można budowę drogi w Suchorzu wraz z kanalizacją deszczową. Dodać można w tym miejscu, że
infrastruktura drogowa zdominowała pracę Rady z
czego jestem bardzo zadowolony, ponieważ udało się
zrealizować szereg remontów m.in. w Zielinie, Dolnie,
Starkowie. Poprawiono też stan nawierzchni dróg rolniczego utrzymania.
Kolejnym sukcesem są projekty edukacyjne, powstanie żłobka i aktywizacja świetlic wiejskich, w
których prowadzone są zajęcia dla dzieci a także aktywizowana jest cała społeczność.
Wiele projektów, które są realizowane na terenie
Gminy Trzebielino współfinansowane jest ze środków
Unii Europejskiej. Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu przez pracowników Urzędu Gminy w Trzebielinie wnioski te uzyskiwały bardzo wysokie miejsca
wśród innych.
Mogę też podkreślić, że dzięki współpracy z
Nadleśnictwem Trzebielino udało się zrealizować
ścieżkę do Starkowa i wiatę w Suchorzu. Nato-

W

Z podZiękowaniem
andrZej GrZybowski
prZewodnicZący rady Gminy TrZebielino

www.trzebielino.pl
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Rok 2015
Nowa droga w Trzebielinie
Przebudowa drogi gminnej osiedle domków w
Trzebielinie o nieutwardzonej nawierzchni gruntowej wraz z kanalizacją deszczową.
Była to największa inwestycja drogowa na terenie Gminy Trzebielino w
2015 roku. Z kostki betonowej wykonano jezdnię o szerokości 5,5 m i
chodnik o szerokości 2m. Wykonane
zostały zjazdy na posesje, połączenie
z drogą krajową oraz dodatkowo, w
trosce o bezpieczeństwo, wykonano
dwa progi zwalniające. Wody opa-

dowe za pośrednictwem kanalizacji
deszczowej zostały odprowadzone do
rzeki Kunicy. Z myślą o przebudowie
pozostałych dróg na tym osiedlu zamontowano dodatkowe studnie umożliwiające w przyszłości podłączenie
ich odwodnienia z istniejącą już infrastrukturą. Prace zostały wykonane
za kwotę 732 261,05 zł brutto.

Dach nad trybunami
Koszt robót budowlanych to 111
391,21 zł. Projekt obejmował m.in.:
wykonanie robót przygotowawczych,
przygotowanie i montaż zbrojenia ze
stali gładkiej oraz żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
stóp fundamentowych, wykonanie
konstrukcji stalowej zadaszenia oraz

Remont przepompowni

Modernizacja drogi
w miejscowości Dolno
Na odcinku 660 metrów wykonano nawierzchnię z płyt żelbetowych, rowy odwadniające, umocniono także pobocza. Wartość

Zakład Usług Komunalnych podpisał umowę o dofinansowanie remontu dwóch przepompowni
ścieków w miejscowości Trzebielino
oraz jednej w miejscowości Suchorze. Całkowitą wartość inwestycji oszacowano na prawie 300 tys.

zł, dofinansowanie wyniosło ponad
175 tys. zł.
Było to ostanie dofinansowanie
dla zadań wodno-kanalizacyjnych w
ramach PROW 2007-2013. Oznacza
to, że Gmina Trzebielino maksymalnie wykorzystała dostępne

wykonanie pokrycia dachowego wraz
z orynnowaniem. Inwestycja została
zrealizowana w odpowiedzi na wielokrotne prośby kibiców oraz
członków Klubu Sportowego „Diament” Trzebielino. Mamy nadzieję,
że zadaszone trybuny będą przez
długi czas dobrze służyły kibicom
oraz sportowcom.

środki i wyczerpała przysługujący
limit.
Pozyskane dofinansowanie pozwoliło na kompleksowe zmodernizowanie
trzech ważnych przepompowni, których
stan był zły, a ich eksploatacja była niezwykle kosztowna i pracochłonna.

inwestycji to 152 079,44 zł, z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 49 922 zł.
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Rok 2016

Współpraca drogowa
z powiatem
Przebudowano drogę powiatową na odcinku Broczyna – Bożanka.
Zadanie dotyczyło modernizacji
drogi powiatowej od miejscowości
Bożanka do końca miejscowości Broczyna i polegało na wykonaniu lokalnych poszerzeń jezdni na łukach; ułożeniu warstwy z masy mineralno –
bitumicznej na długości 5,2 km; wykonaniu ścinki poboczy i ułożeniu
nowej nawierzchni o szerokości 0,5
m po obu stronach modernizowa-

nego odcinka; oczyszczeniu przydrożnych rowów z mułu; zabezpieczeniu
niebezpiecznych łuków barierami
sprężystymi.
Łączny koszt inwestycji wyniósł
921 001,17 zł. Udział w kosztach
ułożył się następująco:
- 460 500,59 zł – Powiat Bytowski;
- 460 500,58 zł – Gmina Trzebielino.

Droga jest nowa
Przebudowano i zmodernizowano
drogę powiatową (odcinek Dolno –
Bąkowo, do granicy powiatu bytowskiego.
Inwestycja polegała na moderni-

zacji drogi powiatowej z Trzebielina
przez Dolno, Bąkowo do granicy powiatu z wyłączeniem miejscowości
Dolno. Łączny koszt wykonania inwestycji wyniósł 732 125,00 zł. Udział

Zjazd po książkę
w kosztach ułożył się następująco:
- 266 062,50 zł – Powiat Bytowski;
- 266 062,50 zł – Gmina Trzebielino;
- 200 000,00 zł – Nadleśnictwo Trzebielino.

Zbudowano zjazd z drogi krajowej nr 21 w Trzebielinie oraz utwardzono działkę.

Inwestycja w swoim zakresie
obejmowała rozbiórkę istniejącego
chodnika i wykonanie zjazdu z kostki
betonowej o długości 33,5 mb i szerokości 5,0 m zakończonego skosem.
Zjazd został odwodniony poprzez
nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, sprowadzając wody opadowe do wpustów
ulicznych, które są włączone do istniejącej kanalizacji deszczowej. W

ramach inwestycji wykonano niwelację pozostałej części działki usuwając przy tym pozostałości dawnych fundamentów, zakrzaczenia
oraz pnie wyciętych wcześniej
drzew.
Dodatkowo na zlecenie Biblioteki
Gminnej w Trzebielinie zostały wykonane nasadzenia krzewów ozdobnych, które znacząco ożywiły zagospodarowany teren.

Modernizacja drogi w Cetyniu
W ramach inwestycji wykonano
modernizację odcinka drogi gminnej
w miejscowości Cetyń o długości 600
metrów. Przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni z płyt żelbetowych typu IOMB ułożonych na podsypce piaskowej. Płyty zostały
ułożone śladowo 2 x 1,0 m z pasem
między płytami o szerokości 0,80 m.

Wartość zadania wraz z nadzorem wyniosło 137 370, 41 zł, z
czego 91 441,41 zł pochodzi ze
środków własnych, a 45 929,00 zł z
dofinansowania ze środków budżetu Województwa Pomorskiego
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

www.trzebielino.pl
Wrzesień 2018 r. |
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Rok 2017

Cetyń - dalsza modernizacja
Zakończył się drugi etap modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń.
W tym okresie przebudowano
łącznie drogę na odcinku 800 metrów
poprzez wykonanie nawierzchni
jezdni z płyt żelbetowych typu IOMB
ułożonych śladowo, wraz z wykonaniem obustronnych poboczy i odtworzeniem rowów odwadniających.
Droga 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.

Etap
pierwszy za
nami

Powstał plac i siłownia
Zagospodarowano plac przy świetlicy wiejskiej w Cetyniu oraz zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Starkowie.

Zakończyła się realizacja pierwszego etapu inwestycji „Budowa wodociągu rozdzielczego z przyłączami
w miejscowości Dolno – Glewnik.
W jej ramach Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie wykonał
sieć wodociągową na odcinku
1000mb.

Inwestycja polegała na budowie
parkingu z dziewięcioma miejscami
postojowymi z płyt ażurowych na
terenie przy świetlicy w Cetyniu.
Wymieniono częściowo ogrodzenie
terenu przy świetlicy. Wartość inwestycji to 69 612,78 zł.
Dzięki wsparciu z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2014-2020 wykonana została siłownia zewnętrzna na placu przy
szkole podstawowej w Starkowie.
Zainstalowane zostały urządzenia
siłowni zewnętrznej takie jak: Biegacz i Orbitrek, Rower i Wioślarz,
Steper i Twister. Wartość inwestycji to 21 825,00.

6

PODSUMOWANIE KADENCJI

Przebudowa drogi Dolno – Trzebielino

www.trzebielino.pl
| Wrzesień 2018 r.

Zmiany w Suchorzu
Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Trzebielino, a Powiatem Bytowskim zrealizowana została Przebudowa drogi
powiatowej na odcinku długości 350
metrów.

Inwestycję zrealizował Zarząd
Dróg Powiatowych w Bytowie, w porozumieniu Gminą Trzebielino, za
kwotę 419,8 tys. zł.

Inwestycja dotyczyła przebudowy drogi powiatowej i polegała
na wykonaniu robót przygotowawczych i rozbiórkowych; wykonaniu

Inwestycja objęła budowę dwóch
zatok autobusowych, przejścia dla
pieszych przy budynku szkoły podstawowej oraz wymianę wraz z poszerzeniem nawierzchni na odcinku
od drogi krajowej do granic szkoły.

jezdni; przełożeniu chodników i
zjazdów (ustawienie krawężników,
obrzeży; wykonaniu robót odwodnieniowych

Chodnik
przy drodze
W ramach Programu Likwidacji
Miejsc Niebezpiecznych wybudowano dwa odcinki chodnika wzdłuż
drogi krajowej nr 21. Pierwszy odcinek w kierunku Miastka o długości
400 m i szerokości 1,5 – 2 m. Drugi
odcinek w kierunku Słupska, o długości 580 m i szerokości 1,5 m.

Przebudowa drogi gminnej
Dolno – Glewnik
W ramach inwestycji wykonano
przebudowę 735 metrów drogi na odcinku od drogi powiatowej w kierunku Glewnika. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni drogi z
betonu asfaltowego, przebudowę istniejących zjazdów, odtworzenie
rowów odwadniających i przebudowę
przepustu. Inwestycję wykonano za

kwotę 517 400 zł brutto. Wykonane
roboty objęte są pięcioletnim
okresem gwarancji. Gmina Trzebielino na wykonanie inwestycji otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Pomorskiego
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 90
000 zł.

Zagospodarowanie placu przy
świetlicy wiejskiej w Miszewie
Dzięki współpracy Gminy Trzebielino i Stowarzyszenia Rozwiń
Skrzydła w Starkowie podpisana została w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego w Gdańsku umowa przyznania dotacji na
zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Miszewie. Stowarzyszenie otrzymało dotacje w wysokości

72 520,00 zł co stanowi 99 proc.
kosztów całkowitych realizacji zadania. Realizacja przedsięwzięcia polegała na wykonaniu parkingu z dziewięcioma miejscami postojowymi z
płyt ażurowych oraz utwardzonego
kostką brukową placu manewrowego
z dojściem do budynku świetlicy a
także montaż ławek.

www.trzebielino.pl
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Droga w Suchorzu
Przebudowano nawierzchnię drogi, chodników wraz z budową kanalizacji sanitarno- deszczowej oraz przebudową oświetlenia drogowego w Suchorzu.
Realizacja inwestycji kosztowała
1.266.215 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 w
kwocie 771.314 zł, co stanowi 63,63
proc. kosztów kwalifikowanych
operacji.

Rok 2018
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Przebudowa
drogi w
Starkówku
Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie realizuje przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Starkówko.
Zadanie obejmuje ułożenie płyt betonowych drogowych na odcinku od
drogi wojewódzkiej do miejscowości,
wykonanie obustronnych poboczy i odtworzenie odwodnienia.

„Mój Rynek” w Trzebielinie
W styczniu została podpisana
umowa na dofinansowanie inwestycji
„Budowa targowiska gminnego „Mój
Rynek” w Trzebielinie” w kwocie 826
478,00 zł, tj. 63,63 proc. kosztów kwalifikowanych. Inwestycja zlokalizowana będzie w Trzebielinie, naprzeciwko budynku Urzędu Gminy.
Targowisko zostanie: utwardzone; oświetlone; przyłączone do
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej

i elektroenergetycznej; wyposażone
w odpływy wody deszczowej, zadaszone stoiska, miejsca parkingowe
oraz urządzenia sanitarnohigieniczne; zorganizowane tak, aby
umożliwić rolnikom dostęp do
punktów sprzedaży w sposób określony w regulaminie targowiska;
oznaczone nazwą „Mój Rynek”;
oznaczone unijnym logo produkcji
ekologicznej.

Modernizacja drogi
dojazdowej w Gumieńcu

Wizualizacja projektu

Zielin - Starkowo

Bezpieczny pieszy

Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej na odcinku Gumieniec – Kleszczewo.
Przebudowa polega na wykonaniu nawierzchni jezdni na długości 665 m z płyt żelbetowych typu
IOMB. Płyty zostaną ułożone śladowo z pasem między płytami szerokości 0,80m. Na całej długości zostaną wykonane pobocza z
kruszywa łamanego na szerokości
1m.

Inwestycję kosztować będzie 203
541,75 zł.
Na realizację inwestycji Gmina
Trzebielino otrzymała dofinansowanie w kwocie 73 830,00 zł ze
środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączaniem
z produkcji gruntów rolnych dla jednostek Samorządu Terytorialnego.

Zbudowano chodnik na odcinku
Zielin – Starkowo. Chodnik ma szerokość 2m i długość około 600 metrów,
nawierzchnię z kostki betonowej bezfazowej. Dodatkowo zostały przebudowane trzy istniejące zjazdy, a przy każdym z nich ustawiono ławkę do

odpoczynku wraz z koszem na śmieci.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa
osób poruszających się chodnikiem inwestycja została odsunięta o około 5
metrów od granicy jezdni. Na odcinku
leśnym, w kierunku drogi krajowej wykonano kontynuację ścieżki, inwestycję

we własnym zakresie zrealizowało Nadleśnictwo Trzebielino.
Inwestycję zrealizowano za kwotę
218 002,89 zł, w porozumieniu z Powiatem Bytowskim, przy 50 proc.
udziale w kosztach całkowitych przedsięwzięcia.
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Nowa nawierzchnia
W ramach inwestycji wykonano
przebudowę ulicy Kasztanowej w Zieliniu na odcinku 407 mb, od drogi kra-

jowej do posesji nr 17. Położono nową
nawierzchnię drogi z masy mineralno –
bitumicznej szerokości 5,5 m, z obra-

mowaniem krawężnikiem betonowym
najazdowym. Przebudowa objęła również remont istniejącego odwodnienia.

Budowa wodociągu
W ramach II etapu zadania wykonano wodociąg rozdzielczy z przyłączami Dolno – Glewnik na odcinku

Przebudowa drogi Gminnej Dolno-Glewnik
Na całym odcinku drogi gminnej
Dolno – Glewnik trwają już prace
budowlane polegające na przebudowie nawierzchni. Inwestycja kosztuje 1 377 198,13zł. Zadanie
zgodnie z umową ma zostać wykonane do 2 listopada 2018 r.
Inwestycja obejmuje kontynuację przebudowy drogi gminnej
Dolno – Glewnik, która została rozpoczęta w 2017 r. Istniejąca droga
gminna przebiega przez obszary zabudowane budynkami mieszkalnymi oraz wśród pól, stanowi dojazd do oczyszczalni ścieków,
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przystani ka-

Stanęła wiata
w Suchorzu
Kolejna wiata rekreacyjna została zbudowana w gminie Trzebielino.
Tym razem to mieszkańcy Suchorza będą mieli nowe miejsce
spotkań oraz rozwijania wielu inicjatyw społecznych.
Problem braku wiaty rekreacyjnej mieszkańcy zgłaszali na zebraniach wiejskich. Inwestycji została zrealizowana zgodnie z
planem.

jakowej, terenów inwestycyjnych o
wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej, 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.
Gmina Trzebielino na realizację
inwestycji pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury
Drogowej w kwocie 835 000,00 zł..

932 metrów. Inwestycja była realizowana przez Zakład Usług Komunalnych za kwotę 70 000,00 zł.

www.trzebielino.pl
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Szkoła równych szans
W listopadzie 2016 roku Gmina
Trzebielino znalazła się wśród 111 beneficjentów otrzymujących dofinansowanie na poprawę jakości edukacji
ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Gmina
Trzebielino otrzymała 798 323,47 zł na
realizację projektu edukacyjnego
pn.”Szkoła równych szans”, całkowita
wartość projektu wynosi 840 340,49 zł.
Okres realizacji projektu obejmował
rok szkolny 2016/2017 i dotyczył
wszystkich trzech szkół naszej gminy.
Projekt realizowany był w partnerstwie
z firmą Best English-Angielski dla Dzieci
z Tuchomia.
Zapewnienie wysokiej jakości edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym jest jednym z priorytetowych
działań Gminy Trzebielino. Złożenie
projektu zostało poprzedzone przeprowadzeniem przez Gminę diagnozy w
obszarze edukacji, co pozwoliło trafnie i
kompleksowo wskazać potrzeby
uczniów, nauczycieli oraz szkół. Wyniki
analizy przełożyły się na zakres wsparcia,
które obejmować będzie przygotowanie
do dalszych etapów kształcenia i poru-

szania się na rynku pracy, rozwijanie kreatywności i innowacyjności wśród
uczniów, a także doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli.
Zakres zadań zaplanowanych w ramach projektu, to miedzy innymi:
• zajęcia dodatkowe z nauk ścisłych z
wykorzystaniem technik pamięci,
• zajęcia rozszerzające z języka angielskiego i niemieckiego,
• zajęcia wspomagające naukę zapamiętywania i uczenia się,
• laboratorium przyrody,
• laboratorium robotyki,
• zajęcia z programowania z elementami
tworzenia gier komputerowych,
• zajęcia z grafiki komputerowej,
• półkolonie naukowe,
• zajęcia wyrównawcze,
• zajęcia logopedyczne i korekcyjnokompensacyjne,
• zajęcia socjoterapeutyczne,
• wyjazd do Centrum Hewelianum w
Gdańsku,
• szkolenia dla nauczycieli,
• wyposażenie pracowni szkolnych w
sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć
edukacyjnych przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

„Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki …
W listopadzie 2017 roku otrzymaliśmy dotacje na kolejny projekt
edukacyjny pod nazwą „Idę do
przedszkola przez trzebielińskie
łąki i pola wokół jeziora”, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, Projekt 3.1 Edukacja przedszkolna.

Na 153 złożone wnioski dofinansowanie uzyskały 72, wśród
których Gmina Trzebielino uplasowała się na 33 miejscu uzyskując
najwyższą punktację w powiecie.
Całkowita wartość projektu wynosi 949 554,10 zł, Gmina Trzebielino uzyskała 807 120,99 zł dofinansowania na realizację projektu.

Zakres zadań zaplanowanych w
ramach projektu, to miedzy innymi:
– utworzenie nowego oddziału
przedszkolnego w Suchorzu i w
Trzebielinie – dla 40 dzieci, po 20
w każdej ze szkół,
– adaptacja pomieszczeń i doposażenie,

Dla naszych dzieci
We wrześniu 2018 roku rozpoczęliśmy realizować projekt „Dla naszych
dzieci” poprawiający funkcjonowanie punktów przedszkolnych w gminie
Trzebielino.
Wniosek o dofinansowanie projektu złożono w ramach Działania
03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020. Ogółem złożono w tym
działaniu 139 wniosków. Dofinansowanie uzyskało 35 wniosków. Nasz
wniosek znalazł się na pozycji 3. Wartość projektu wynosi 706 386,93 zł w
tym dofinansowanie 600 428,89
Ważne!
Łącznie na poprawę jakości
edukacji w latach 2016-2018
udało się pozyskać 2 205 873,35
zł środków unijnych.

zł, pozostała kwota stanowi wkład
własny niefinansowy. W ramach projektu utworzone zostaną 4 trwałe
miejsca wychowania przedszkolnego.
Celem projektu jest podniesienie jakości pracy punktów przedszkolnych
ze szczególnym wskazaniem na potrzeby dzieci z niepełnosprawnością.
Główne działania to:
– dostosowanie placówek do potrzeb dzieci niepełnosprawnych,
– w Trzebielinie: podjazd dla
wózków ze schodami, remont pomieszczenia na salę integracji sensorycznej, zakup drzwi, rolet, konsultacje specjalistów;
– w Suchorzu: wybudowany zostanie podjazd dla wózków, zaku-

pione zostaną rolety do okien, konsultacje specjalistów;
-zakup zabawek na place zabaw;
-zakup zabawek i nowoczesnych
pomocy dydaktycznych;
-organizacja zajęć dodatkowych
zwiększających szanse edukacyjne
dzieci ( np. robotyka, muzyczno-rytmiczne, teatralno-dramowe );
– wyjazdy edukacyjne ( m.in. Dolina Charlotty, kino, sala zabaw Kinderplaneta i Dżungla, Teatr „Tęcza”)
– szkolenia kadry dydaktycznej.
Okres realizacji projektu: grudzień 2018- styczeń 2020. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z
Best English-Angielski dla Dzieci w
Tuchomiu.

– zajęcia dodatkowe:
z zakresu wprowadzenia do matematyki i przyrody,
zajęcia rozwijające kompetencje
społeczno-emocjonalne poprzez
muzykę oraz zajęcia teatralne,
zajęcia językowe,
zajęcia logopedyczne
– wyjazdy edukacyjne:

teatr „Tęcza” w Słupsku,
park trampolin w Słupsku,
park wodny w Darłówku,
zoo w gdańsku,
Ogród Bajek w Dolinie Charlotty
– szkolenie nauczycieli,
– doposażenie w pomoce dydaktyczne i zabawki.
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Integracja społeczności w świetlicach
Na terenie gminy Trzebielino
działa 8 świetlic wiejskich. Służą
mieszkańcom jako miejsca spotkań,
integracji i organizacji okolicznościowych imprez. Świetlice podlegają Bibliotece Gminnej w Trzebielinie i są
finansowane z dotacji samo-

rządowej.Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na prawidłowe
działanie świetlicy wiejskiej jest zapewnienie kontynuacji jej działania
poprzez zapewnienie warunków lokalowych (pomieszczenie, ogrzewanie, woda, sanitariaty) i zaangażo-

Kolejne
udogodnienia
dla mieszkańców

Pomagamy
W ciągu trwania całej kadencji przekazano łącznie 356 400,00 zł dotacji
dla organizacji pożytku publicznego,
które swoje działania realizowały na terenie Gminy Trzebielino. Wśród wielu
działań można wymienić programy realizowane przez Bibliotekę Gminną w
Trzebielinie np.: „Od smyka do czytelnika” , „Mediom na przekór”, „Miłosna
historia ukryta w starej fotografii”, „Pomysł, który rodzi się w głowie”, „Razem
dla niepodległej” oraz projekty zrealizowane przez stowarzyszenia: „ Rośniemy w radości-dzięki genom wolności”’ „Z energią tu rośniemy-tu
zmieniamy”, „Mamy wiele powodów
do radości w setną rocznicę polskiej
niepodległości”, „Głębia mądrości z

wanie osoby odpowiedzialnej za regularne godziny otwarcia świetlicy
oraz zaangażowanie lokalnej społeczności.Aby poprawić funkcjonowanie
świetlic wiejskich przeprowadzono
reorganizację. Po wygaśnięciu umów
zawartych z animatorami kultury po
okresie wakacyjnym, opiekę nad świetlicami sprawowali sołtysi. W sierpniu
2017 r. ogłoszony został nabór na stanowisko koordynatora świetlic wiejskich oraz zatrudnieni ich nowi opiekunowie. Nadzór koordynatora ma
usprawnić prace świetlic i skoordynować działania kulturalne na terenie
gminy.Na świetlicach realizowane są
projekty, pierwszym był ,,Pomysł,
który rodzi się w głowie- warsztaty
rodzinne”, projekt trwał od września
do grudnia 2017 r, a w zajęciach
wzięło udział 422 osoby. Obecnie realizowany jest drugi projekt ,,Razem

czytania w codzienności”. Działania te
miały na celu integrację dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez promocję
czytelnictwa a także przedstawianie tożsamości historycznej związanej z regionem i historią naszej ojczyzny.
Istotnym elementem tych działań było
doskonalenie indywidualnych umiejętności manualnych, kulinarnych, kulturalnych oraz włączenie mieszkańców
do aktywnego i twórczego życia.

W tej kadencji udało się wprowadzić kolejne udogodnienia dla mieszkańców Gminy Trzebielino, jeżeli
chodzi o obsługę bankową.
Od 27 września 2017 r. można wypłacać pieniądze z bankomatu przy
Urzędzie Gminy Trzebielino na ul.
Wiejskiej 15. Bankomat czynny jest całą
dobę. Natomiast od 14 marca 2018
roku w naszym urzędzie można zapłacić
kartą płatniczą i telefonem. Urząd
Gminy Trzebielino uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali
płatniczych POS oraz WebPOS Paybynet.

dla Niepodległej”, który trwać będzie
od września do końca listopada 2018
r. W międzyczasie odbywają się zajęcia z animatorem na każdej świetlicy. Do świetlic przychodzą dzieci,
młodzież, dorośli i seniorzy. Dzieci i
młodzież, która nie ma pomysłu na
spędzanie wolnego czasu spotyka się
na świetlicy i uczestniczy w zajęciach. Stawiamy na zajęcia mi-

ędzypokoleniowe, jest to korzystne
dla osób starszych (czują się potrzebne i mają satysfakcję spełnienia), a dzieci czerpią prawidłowe
wzorce.Kultura w życiu każdego
człowieka jest ważna, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców naszej gminy planujemy warsztaty już na rok 2019, i liczymy na dużą frekwencje.

Akcja bezpłatnych badań
mammograficznych.
W ramach współpracy z firmami
realizującymi na terenie Województwa Pomorskiego - Programu
Profilaktyki Raka Piersi co roku udaje
się przebadać kilkadziesiąt kobiet w
wieku 50-69 lat. Projekt realizowany
w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego ma na celu zwiększenie
zgłaszalności kobiet w wieku 50-69
lat do populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi prowadzonego metodą mammografii przesiewowej na terenie województwa
Pomorskiego

Wiadomości on-line
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””
wystarczy wpisać swój adres e-mail w
formularzu kontaktowym, a my poinformujemy Cię o wydarzeniach
sportowych, kulturalnych lub gospodarczych.

www.trzebielino.pl
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POMOC POTRZEBUJĄCYM

Żywność dla potrzebujących
W czerwcu 2016 przystąpiliśmy
do współpracy z Bankiem Żywności
w Słupsku w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2014-2020
Program był skierowany do osób
potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg,
ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg,
mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy
dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg,
koncentrat pomidorowy 1,28 kg,
powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz
wieprzowy z warzywami 4,25 kg,
filet z makreli w oleju 1,36 kg,
szynka drobiowa 2,70 kg, szynka
wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg,
olej rzepakowy 4 l.
W okresie od sierpnia 2016 r.
do czerwca 2018 r. za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa

Wydaliśmy osobom potrzebującym:
35,5114 ton żywności;
3252 paczek żywnościowych;

trafiła do 961 osób znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej.
W ramach Podprogramu podopieczni korzystający z pomocy
żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach
tych działań uczestniczyliśmy
łącznie w 10 warsztatach edukacyjnych, w których udział wzięło 118
osób.
Rodzaje warsztatów:
• Żywieniowe – 1 spotkanie dla 14
uczestników
• Kulinarne – 5 spotkań dla 48
uczestników
• Niemarnowanie żywności – 1 spotkanie dla 14 uczestników
• Ekonomiczne – 1 spotkanie dla
14 uczestników
• Kulinarno-dietetyczne – 1 spotkanie dla 10 uczestników
• Warsztaty pierwszej pomocy – 1
spotkanie dla 18 uczestników

WOŚP- rekordowa zbiórka

Sukces akcji DKMS!

Podczas 26. finału WOŚP w naszej gminie,14 stycznia 2018 roku,
udało się zebrać niewiarygodną sumę
13 171,61 zł.
Imprezy towarzyszące 26. FINAŁOWI WOŚP miały miejsce 13
stycznia 2018 r. w Suchorzu oraz 14
stycznia 2018 r. w Trzebielinie.
Odbył się koncert w wykonaniu
uczniów Szkoły Podstawowej w Su-

W dniach 8, 11 i 12 marca 2018 r.
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

Honory
dla
Jubilatów
W latach 2016 – 2018
Wójt wraz z delegacją z
Urzędu Gminy odwiedził z
życzeniami 26 jubilatów oraz
wręczył 5 parom małżeńskim medale Prezydenta
RP za długoletnie pożycie
małżeńskie.

czwartek 8 marca na Sali Widowiskowej 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
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chorzu oraz występy zespołu „Pietruchy” z Biesowic. Ponadto sołectwa wraz z Radami Sołeckimi Miszewa, Gumieńca, Objezierza i
Suchorza
przygotowały
poczęstunek w formie ciast i pierogów
.Wolontariusze ofiarnie zbierali pieniądze do puszek. Cały dochód z
imprezy zasilił konto WOŚP. Było
fantastycznie.

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. A finalnie Marysia znalazła
dawcę i już jest w trakcie procedury
medycznej do przeszczepu.

Pomagamy przy PIT
Każdego roku Gmina Trzebielino wychodzi inicjatywą i służy pomocą przy wypełnianiu deklaracji
podatkowych PIT. Akcja cieszy się
dużym zainteresowaniem mieszkańców . Średnio rocznie z pomocy
korzysta 250-300 osób.
Dzięki pomocy urzędu Gminy
deklarację podatkową można na
miejscu przesłać do Urzędu Skarbowego za pomocą platformy in-

ternetowej, co obniża koszty oraz
przyśpiesza wypłatę nadpłaty podatku przez skarbówkę. Najwięcej
pytań dotyczy ulg na rehabilitację,
dla krwiodawców i odliczeń ulgi
prorodzinnej. Zdarzają się również
dużo bardziej skomplikowane problemy, dotyczące m.in. rozliczenia
ulgi na leki z czego najbardziej korzystają starsi mieszkańcy.
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Gmina wspiera
strażaków z OSP

Pomoc dla policji
7 grudnia 2016 policjanci z Posterunku Policji w Kołczygłowach
otrzymali nowoczesny radiowóz.
Nowe auto to skoda yeti wyposażona w mocny silnik i napęd na

cztery koła. Zakup samochodu był
możliwy dzięki wsparciu Starostwa
Powiatowego w Bytowie oraz samorządów w Kołczygłowach i Trzebielinie.

Dzięki staraniom Wójta Gminy Trzebielino, Rady Gminy Trzebielino oraz całej
jednostki OSP Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebielinie otrzymała nowy pojazd
bojowy.
W sobotę, 20 lutego 2016 r., do
remizy zawitał nowy członek strażackiej rodziny – MAN TGM 18.340
4×4 BB. Wóz kosztował 656 640,00
zł. Pojazd zakupiono z dotacji finansowej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz dzięki
wsparciu finansowemu: Urzędu
Gminy Trzebielino, Starostwa Powiatowego w Bytowie, Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Oddział Wojewódzki w Gdańsku, Nadleśnictwa Trzebielino, Bobolice,
Dretyń, Warcino i Miastko, Gospodarstwa Rolnego w Suchorzu, Sołectwa Trzebielino i Dolno, a także
Państwa Lucyny i Jarosława Góral.
Uroczyste poświęcenie nowego
wozu połączone z obchodem Dnia
Strażaka oraz 70-leciem jednostki
OSP Trzebielino odbędzie się w
maju br. Gratulujemy strażakom,
wasza wielka radość a nasze bezpieczeństwo.
Natomiast 24 sierpnia 2018 r. nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu
dla OSP Trzebielino zakupionego w
ramach dotacji ze środków Funduszu Sprawiedliwości. W przekazaniu uczestniczyli Wójt Gminy
Trzebielino Pan Tomasz Czechowski, Prezes OSP Trzebielino
Pan Sylwester Skonieczka, Wiceprezes OSP Trzebielino Pan Mariusz
Szarek, Naczelnik OSP Trzebielino
Pan Henryk Kula, Zastępca Naczelnika OSP Trzebielino Pan Maciej
Żuchowski oraz Członek Zarządu
OSP Trzebielino Pani Monika Staroszak.
W ramach otrzymanej dotacji zakupiono:
zestaw PSP-R1- torba medyczna
automatyczny defibrylator zewnętrzny
Całość projektu opiewa na kwotę

Miejsce dla dzielnicowego
6 czerwca 2016 r. nastąpiło uroczyste przekazanie kluczy do
Punktu Punkt Przyjęć Dzielnicowego został utworzony dzięki
bardzo dobrej współpracy władz
samorządowych Gminy Trzebielino
i Komendy Powiatowej Policji w
Bytowie. Jest on czynny w każdy
poniedziałek w godzinach od 9:00

9 500 zł. przy 1% udziału środków
własnych
Sprzęt ten zdecydowanie poprawi
skuteczność działania strażaków
ochotników, którzy będą mogli

do 12:00, w pokoju nr 4, w budynku
Zakładu Usług Komunalnych.
Mieszkańcy już od 13 czerwca 2018
mogą korzystać z pomocy i porady
Dzielnicowego Roberta Rogoży.
Udostępniony również został telefon służbowy 571 335 141 czynny
poza godzinami urzędowania dzielnicowego.

jeszcze sprawniej i skuteczniej
działać i służyć mieszkańcom Gminy
Trzebielino w sytuacjach kryzysowych ratując najcenniejszy dar jakim
jest ludzkie życie.

Syreny zawyją na alarm
Gmina Trzebielino została partnerem Projektu realizowanego przez
Powiat Bytowski, dofinansowanego z
Funduszy Europejskich pn „Budowa
systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej
łączności w powiecie bytowskim w
uwarunkowaniach zagrożenia w
szczególności powodziowego”.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w skali lokalnej a także
lepsze zabezpieczenie terenów zabudowanych przed skutkami podtopień
i powodzi spowodowanych nawałnicami oraz innych zagrożeń naturalnych.
Wartość projektu 3 009 945,08,
środki własne: 97 054,50 zł

www.trzebielino.pl
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Solidarni
z potrzebującymi pomocy

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.
W dniu 23 sierpnia 2017 r.
pierwszy transport pomocy rzeczowej
– dzięki uprzejmości firmy ELWOZ z

Bytowa – trafił do gminy Studzienice. W dniu 24 sierpnia 2017 r. do
Parchowa i Studzienic trafił transport wody i napojów – dzięki uprzejmości Banku Żywności w Słupsku.
Natomiast w dniu 11 października 2017r. pomoc rzeczowa trafiła
do mieszkańców gminy Parchowo.
Tym razem udało nam się przetransportować cement oraz żywność –
wszystko dzięki uprzejmości i wiel-

Dbamy o środowisko
W 2018 roku do grona samorządów, które zdecydowały się wesprzeć działania na rzecz pszczół
włączyła się Gmina Trzebielino. Program 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.
W ramach promocji jednym z ele-

mentów oceny w konkursie „Piękna
Wieś 2018” była ocena zagród mieszkańców pod kątem działań na rzecz
ochrony pszczół. Sprawdzano ilość
nasadzeń roślin miododajnych oraz
np. obecność domków dla owadów.
Każdy z uczestników konkursu
otrzymał słoik miodu przekazany
przez lokalnych pszczelarzy, którzy
popierają działania gminy na rzecz
pszczół.

SPOŁECZEŃSTWO

Czysta gmina
– czysta wieś
W bieżącej kadencji przeprowadzone zostały cztery akcje „Czysta
Wieś, Czysta Gmina” , której celem
jest pokazanie młodym ludziom, że
rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie
zmiana nawyków w codziennym
życiu, unikanie tworzenia odpadów,

kiemu sercu mieszkańców naszej
gminy, którzy chętnie podzielili się
tym, czym mogli.
Kolejną zbiórkę przeprowadzono
podczas uroczystości dożynkowych
w 2017 r. Pieniądze dla poszkodowanych w sierpniowych nawałnicach z
gmin Parchowo i Studzienice ofiarnie
przekazywali mieszkańcy gminy i goście dożynek. Łącznie udało nam się
zebrać 1.305,58 zł.

O zdrowie mieszkańców
We wrześniu 2015 r. Gmina Trzebielino przystąpiła
do „Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 20152019”. Celem Programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy poprzez
przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz wykonanie
szczepień ochronnych szczepionką przeciwko wirusowi
HPV w populacji 12–letnich dziewcząt zamieszkałych na
terenie gminy .
W latach 2015-2018 łącznie przekazano 13 500,00zł
i zaszczepiono 54 dziewczynki w wieku 12 lat.

Współpraca
z PCK
Dzięki współpracy nawiązanej z
Polskim Czerwonym Krzyżem dwie
dorosłe osoby niepełnosprawne z
terenu naszej gminy otrzymały
trzykołowe rowery rehabilitacyjne.
Rowery dostosowane są do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Spełniają
ważną rolę, gdyż pomagają w rehabilitacji, jak również poprawiają
ogólną sprawność fizyczną.
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odpowiednie gospodarowanie nimi
oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Tego typu
akcje przyczyniają się w dużym
stopniu do uprzątnięcia nie tylko
miejsc szczególnie uczęszczanych, ale
również rowów, ulic, placów i boisk.
W tym czasie zebrano łącznie ok.
24m3 śmieci.
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Gminna Karta Dużej Rodziny
Program wspierający rodziny wychowujące więcej niż dwoje dzieci jest
projektem Wójta Gminy opracowanym wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i przyjęty uchwałą
przez Radę Gminy.
Nasza gmina wprowadziła program kierując się chęcią pomocy rodzinom wychowującym kilkoro
dzieci. Ulgi określone w programie
nie są zależne od statusu materialnego. Oprócz liczby dzieci pozostających na utrzymaniu rodziców (max.

do 24 r. ż. w przypadku uczniów i studentów) jedynym kryterium jest zamieszkiwanie na terenie gminy Trzebielino. Program uprawnia do ulg
udzielanych przez gminę oraz przez
przyszłych partnerów – firm, instytucji, które zechcą do niego przystąpić. Gmina zachęca firmy do
współuczestnictwa, wskazując na płynące korzyści promocyjne. Gwarantuje, że logo tych firm będzie zamieszczone
w
materiałach
informacyjnych o programie.

Suchorze, Zielin i Trzebielino

Ulice nazwane
Od 1 czerwca 2017 w Gminie Trzebielino w miejscowościach: Suchorze,
Zielin i Trzebielino obowiązują nazwy
ulic.
W celu uporządkowania numeracji
w sposób jasny i czytelny niezbędny
jest podział miejscowości na ulice. Ich
nazwy oraz planowane przebiegi zostały zaproponowane przez specjalnie
powołane w tym celu komisje składające się z radnych i sołtysów danych

miejscowości. Wstępne projekty ulic
zostały przedstawione na zamieszczonych poniżej mapach. Nazwy dobrano
tak aby nie powtarzały się w poszczególnych miejscowościach, odnosiły się
do cechy jaką wyróżnia się dana ulica,
unikano nazw obcych, niezgodnych z
zasadami języka polskiego, unikano
również nazw kontrowersyjnych oraz
mających charakter ośmieszający lub
poniżający.

Stypendia za naukę
Rokrocznie Wójt i Rada Gminy Trzebielino przyznają stypendia finansowe dla
uczniów ze szkół z Gminy Trzebielino za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe
zachowanie. W mijającej kadencji łączna kwota przyznanych nagród wyniosła
12 600 zł.

www.trzebielino.pl
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Wspieramy sport i kulturę
W ciągu całej kadencji Wójt
Gminy Trzebielino objął swoim
patronatem wiele imprez kulturalnych i sportowych. Z wielką uwagą
uczestniczył w wielu ważnych wy-

darzeniach kulturalnych i oświatowych. Dopingował w rywalizacji
dzieci i młodzież a także podziwiał
talenty mieszkańców swojej
gminy.

Były to m.in.:
- Happening profilaktyczny
- Letni Turniej w Piłce Nożnej
- Jesienny Turniej w Piłce Nożnej
- Dzień Dziecka z wędką

www.trzebielino.pl
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Trzebielino z przebudowaną
hydrofornią a Cetyń z kanalizacją
3 stycznia 2018 r. w Urzędzie
Marszałkowskim w Gdańsku podpisana została umowa dotycząca
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 20142020. Środki zostaną przeznaczone
na realizację zadania pn. „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Cetyń Gmina Trzebielino
oraz przebudowa stacji uzdatniania
wody wraz z budową infrastruktury
towarzyszącej w miejscowości Trzebielino.”
Całkowita wartość zadania to 3,5
mln zł z VAT. W ramach realizacji
zadania wybudowane zostanie 7,13
km kanalizacji sanitarnej na odcinku
miejscowości Cetyń- Starkowo. Realizacja zadania pozwoli odebrać
ścieki od 329 mieszkańców Cetynia
a w dalszej kolejności umożliwi odbiór ścieków od mieszkańców Poborowa.
Pierwszy etap tego projektu został już rozpoczęty i 12 września
2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy
Trzebielino podpisana została
umowa z Zakładem Usługowo-Pro-

dukcyjno-Handlowm „HIRSZ”, ze
Stężycy dot. realizacji inwestycji pn.
Przebudowa stacji uzdatniania

wody wraz z budową infrastruktury
towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino.

Powstaną przystanie nad Wieprzą
11 grudnia 2017 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyło
się uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki
Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy".
Przedsięwzięcie realizowane będzie w
partnerstwie z gminami Miastko i
Kępice oraz Nadleśnictwem Warcino.
Projektowi przyznano dofinansowanie
na poziomie 85% jego kosztów kwalifikowanych tj. 2 135 811,18 zł.
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.

Umowa opiewa na kwotę
1.553.862,32 zł brutto.
Nowa stacja uzdatniania wody

pozwoli zaopatrzyć w wodę 1000
mieszkańców Trzebielina, którzy
rocznie zużywają 29 200 m3 wody.

Rewitalizacja
parku
Do Urzędu Marszałkowskiego złożony został wniosek na odtworzenie
fragmentu komunikacji w zabytkowym
układzie parku w Trzebielinie w celu zapewnienia dostępu do rzeki Pokrzywna.
Wcześniej wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez RLGD „Pojezierze bytowskie”.
Planuje się wykonanie ścieżki o nawierzchni żwirowej o szerokości 1,52,5 m zakończonej stanowiskiem
wędkarskim. Wzdłuż ścieżki planuje
się ustawienie 17 szt. ławek i koszy na
śmieci, 11 szt. lamp parkowych i 7 szt.
naświetleń najbardziej okazałych
drzew. Łączny koszt przedsięwzięcia
szacuje się na kwotę 282.594,11 zł,
wnioskowana kwota pomocy wynosi
211.945,00 zł
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