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Majówka na skwerze przy targowisku gminnym w Trzebielinie

„Mój Rynek” – otwarcie
1 maja, o godz. 10,
nastąpi otwarcie
parku, parkingu oraz
miejsc handlowych
zrealizowanych
w ramach projektu
„Mój Rynek”. Na kupujących czekać będzie
bogata oferta handlowa. Serdecznie zapraszamy!

I

nauguracja działalności zostanie połączona z kiermaszem, na którym zaprezentują się lokalni wytwórcy artykułów zarówno spożywczych, jak
i rękodzieła – opisuje pierwszy
dzień targowania wójt Tomasz
Czechowski. Na nowoczesnych
straganach znaleźć będzie można
produkty regionalne i ekologiczne, m.in. wyroby wędliniarskie,
świeże pieczywo, sery, warzywa
i owoce, sadzonki kwiatowe, rozsady warzywne, ogrodowe rośliny
ozdobne, wyroby rękodzielnicze
i inne.
Budowa targowiska gminnego
„Mój Rynek” w Trzebielinie

1,275

mln złotych
kosztowało zaprojektowania i wybudowanie
„Mojego Rynku”
w Trzebielinie
kosztowała 1 228 656,27 zł. Wartość inwestycji łącznie z kosztami
dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego wyniosła
1 275 888,27 zł. Gmina na ten cel
otrzymała dofinansowanie ze

środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
– 2020 w kwocie 811 098,00 zł,
tj. w wysokości 63,63% kosztów
kwalifikowanych.
Zgodnie z opracowaną dokumentacją na placu naprzeciwko
Urzędu Gminy powstał nowy
zjazd z drogi powiatowej, parking, 8 miejsc do handlu, w tym
5 zadaszonych, toaleta publiczna
oraz kładka nad rowem melioracyjnym. Targowisko zostało wyposażone w instalację fotowoltaiczną o mocy 5,0 kW oraz w lampy oświetleniowe z panelami so■
larnymi.
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Uroczyste zakończenie kadencji sołeckich 2015-2019

Pracowita kadencja
18 marca, z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, odbyło się uroczyste spotkanie sołtysów z gminy
Trzebielino. Była to również okazja do podsumowania kończącej się kadencji 2015-2019.

erdeczne życzenia sołtysom
i radom sołeckim złożył wójt
Tomasz Czechowski wraz
z przedstawicielami samorządu:
sekretarz gminy Grażyną Bodnar,
skarbnik Mariolą Skwierawską, przewodniczącym Rady Gminy Jerzym

S

Tarnowskim, przewodniczącym
Rady Gminy kadencji 2014-2018
Andrzejem Grzybowskim, dyrektor
Biblioteki Gminnej Krystyną Podraża, kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Joanna Kmiecik
oraz opiekun Justyna Rapita.

W czasie spotkania wójt podziękował sołtysom za ich działalność
i zaangażowanie w życie sołectw oraz
pomoc w realizacji przedsięwzięć
i inwestycji na terenie naszej Gminy.
Podkreślił również ważną rolę promowania gminy na zewnątrz m.in.

Dorośli w naszej gminie

poprzez udział w imprezach na terenie powiatu bytowskiego.
Na zakończenie wójt wraz ze swoją zastępczynią Grażyną Bodnar
oraz przedstawicielami samorządu
wręczyli sołtysom dyplomy i upominki.
■

Do pierwszego konkursu dotyczącego dotacji na realizację zadań
przez kluby sportowe działające na
terenie Gminy Trzebielino, przystąpił jeden oferent – Stowarzyszenie Klub Sportowy Diament Trzebielino, który otrzymał dotację
w wysokości 60 tys. zł.
Do drugiego konkursu na wsparcie wykonywania zadań publicznych
Gminy Trzebielino przystąpiło
trzech oferentów: Fundacja Nowoczesny Konin, Stowarzyszenie „Jesteśmy” z Bytowa oraz Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol, która otrzymała dotację w wysokości 3 tys. zł. ■

9 lutego 90. urodziny obchodziła mieszkanka Cetynia
– Paraskiewia Buza. Delegacja Urzędu Gminy odwiedziła
jubilatkę, a wójt Tomasz Czechowski w imieniu swoim,
pracowników Urzędu i mieszkańców Gminy wręczył kwiaty
Jubilatce i złożył najserdeczniejsze życzenia.
Pani Paraskiewia urodziła się 9 lutego 1929 roku w Krzewicy k. Tomaszowa Lubelskiego. W 1947 roku
przyjechała do Kamnicy, a stamtąd
w 1951 roku do Cetynia, gdzie
mieszka do dzisiaj. Tutaj też wyszła
za mąż w 1954 roku i przeżyła w małżeństwie 61 lat. Mąż Alojzy zmarł
w 2015 roku. Dostojna jubilatka
urodziła czworo dzieci (trzy córki

bielino oraz planami na przyszłość
młodych ludzi, to okazja do poznania
zainteresowań młodych mieszkańców gminy, ich potrzeb i oczekiwań
wobec władz samorządowych.
Ilona i Robert otrzymali też pamiątkowe upominki z życzeniami udanego startu w dorosłe życie, a w nim samych radosnych dni, dużo uśmiechu,
spełnienia marzeń i realizacji planów.

83 tysiące złotych
przeznaczyła gmina
w tym roku na
wsparcie zadań
publicznych
zgodnie z ustawą
o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Życzymy 100 lat

Dwoje osiemnastolatków odwiedziło w poniedziałek, 8 kwietnia,
Urząd Gminy w Trzebielinie.

Wizyta młodzieży to efekt zaproszenia, jakie kieruje wójt Tomasz
Czechowski do osób, które w tym
roku ukończyły 18. rok życia i wkraczają w wiek dorosły. Spotkanie z pełnoletnimi już mieszkańcami naszej
gminy przebiegło w miłej atmosferze. Słodki poczęstunek, pamiątkowe
zdjęcie, a przede wszystkim rozmowa na tematy związane z gminą Trze-

Diamentowe
wsparcie

Mamy nadzieję, że spotkania
z osiemnastolatkami już na stałe zagoszczą w gminie Trzebielino i staną
się naszą tradycją.
Nie wszyscy zaproszeni osiemnastolatkowie zdołali dotrzeć na spotkanie – na wszystkich jednak
w Urzędzie Gminy czekają pamiątkowe upominki.
■

i syna), doczekała się 10 wnuków i 12
prawnuków. Jubilatka przyjęła delegację Urzędu Gminy w swoim domu,
w towarzystwie córki i synowej,
które na co dzień się nią opiekują.
Jubilatka bardzo ucieszyła się z odwiedzin i życzeń.
Pani Paraskiewio! Życzymy dużo
zdrowia i uśmiechu. Wszystkiego
■
najlepszego!
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WYDARZENIA

Wybory sołeckie na kadencję 2019-2024

To nasi przedstawiciele
Od 19 marca w sołectwach naszej gminy odbywają się zebrania wiejskie, na których odbywają się wybory sołtysów i rad sołeckich
nowej 5-letniej kadencji 2019-2024. Do tej pory sprawnie udało nam się przeprowadzić wybory dziesięciu sołectwach.
Wyniki przedstawiają się następująco:
Sołectwo Starkowo
Sołtys: Piotr Krefta
Skład Rady Sołeckiej: Mariola
Blicharz, Judyta Kuligowska, Dorota Czupryniak, Kazimierz Pastwa

Sołectwo Cetyń
Sołtys: Grażyna Buza
Skład Rady Sołeckiej: Kinga
Buza, Mieczysław Kowalewski,
Czesław Kowalewski, Joanna Łukasiewicz
Sołectwo Miszewo
Sołtys: Halina Drobińska
Skład Rady Sołeckiej: Ewa Drobińska, Ewa Wyraz, Anna Jankowska,
Mariusz Zasada, Wioleta Jaciubek
Sołectwo Bożanka
Sołtys: Danuta Ogińska
Skład Rady Sołeckiej: Paweł Matyszewski, Sylwia Mikołajczak, Magdalena Maziarz, Joanna Zielonka
Sołectwo Poborowo
Sołtys: Andrzej Labuda
Skład Rady Sołeckiej: Izabela
Dominik, Aleksandra Bieńkowska,
Edyta Rutkowska, Leszek Wilk,
Piotr Podolski, Michał Szyjka
Sołectwo Gumieniec
Sołtys: Barbara Olkowska
Skład Rady Sołeckiej: Aneta Nowatka, Andrzej Grzybowski, Katarzyna Biniek, Janina Pankau
Sołectwo Obiezierze
Sołtys: Dariusz Synakowski
Skład Rady Sołeckiej: Jarosław
Mostowy, Anna Judzin, Monika
Augustyniak, Bogusław Mazepa
Sołectwo Dolno
Sołtys: Janina Marcula-Kamińska
Skład Rady Sołeckiej: Helena
Gawrońska, Jadwiga Itczak, Piotr
Czyplis, Piotr Kowalski.

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

Redakcja i skład:
Beso-Media

Sołectwo Suchorze
Sołtys: Ewa Wilma-Guzowska,
Skład Rady Sołeckiej: Irena Dudek, Tadeusz Półtorak, Zbigniew
Wesółka, Waldemar Stenka, Danuta Zabrocka.

Sołectwo Zielin
Sołtys: Krystyna Kwasigroch
Skład Rady Sołeckiej: nie została
wybrana.
■
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UWAGA!
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Z TERENU GMINY TRZEBIELINO
23.04 (WTOREK)
Bąkowo, Bożanka, Broczyna, Cetyń, Czarnkowo, Dolno, Glewnik, Grądki Dolne, Owczary, Poborowo, Popielewo,
Starkowo, Szczyciec, Trzebielino

29.04 (PONIEDZIAŁEK)
Ciemnica, Gumieniec, Kleszczewo, Miszewo, Moczydło, Myślimierz, Objezierze, Radaczewo, Suchorze,
Starkówko, Toczek, Uliszkowice, Zielin, Zielin Górny
ODPADY PROSIMY WYSTAWIAĆ PRZED POSESJE W DNIU WYWOZU DO GODZINY 7.00

ZBIERANE BĘDĄ TYLKO ODPADY WIELKOGABARYTOWE!
URZĄD GMINY W TRZEBIELINIE, 77-235 TRZEBIELINO, UL. WIEJSKA 15
I ELWOZ POK BYTÓW

Odpady z działalności gospodarczej

Ważne zmiany
Ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach w art. 6c wskazuje możliwość objęcia systemem
gospodarki odpadami nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają tam odpady
komunalne. Mimo prowadzonej na
terenie gminy Trzebielino selektywnej zbiórki odpadów koszty gospodarowania odpadami stale się zwiększają (stale zwiększająca się ilość
odpadów – 2016 r. 555,920 Mg,
2017 r. 612,360 Mg), chcąc uszczelnić system podjęto decyzję o odbiorze odpadów komunalnych ze
wszystkich nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebielino.

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E TA R G U

Przyjęcie takich regulacji oznacza,
że właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebielino,
na których prowadzona jest działalność gospodarcza zobowiązani będą
od 1 lipca 2019 roku odprowadzać
odpady komunalne do gminnego systemu.
Za wywóz i zagospodarowanie
odpadów będą naliczane i pobierane
przez gminę opłaty, stanowiące iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości
oraz stawki opłaty za poszczególną
pojemność pojemników.
■

Trzebielino, 27.03.2019 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 r., poz. 2204), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
prowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014 r., poz.1490), Uchwały Nr 29/III/2018 Rady Gminy Trzebielino z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
działek gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Trzebielino, Zarządzenia 25/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 5 marca 2019 r.

Wójt Gminy Trzebielino

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej mienie komunalne Gminy Trzebielino

Do ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczone 23% podatku VAT naliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku
od towarów i usług, obowiązującymi na dzień zawarcia umowy.
Przetarg odbędzie się 7 maja 2019 r. roku o godz. 11.00 – dot. działki nr 1054;o godz. 11:10 – dot. działki nr 1055; o godz. 11:20
– dot. działki nr 1056; o godz. 11:30 – dot. działki nr 1057 w Sali Narad (pokój nr 1) Urzędu Gminy w Trzebielinie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, na rachunek bankowy Gminy w B.S. Bytów o/Kołczygłowy 66 9321 0001
0031 5393 2000 0010 lub w kasie Urzędu Gminy do dnia 2 maja 2019 roku. Osoby, które wpłacą wadium zobowiązane są do przetargu okazać dowód osobisty i dowód wpłaty wadium.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium
przepada, jeżeli Nabywca uchyla się od wpłaty należnej ceny i podpisania umowy notarialnej. Do dnia podpisania umowy notarialnej
należy wpłacić 100% wylicytowanej kwoty. Koszty umowy notarialnej ponosi Nabywca. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu
podpisania aktu notarialnego. Osobom, które przetarg przegrały wadium zwracane jest w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu.
Informacji dotyczącej nieruchomości można uzyskać w pok. nr 5 lub pod nr tel. 59/858 02 53 wew. 22.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

DROGI I INWESTYCJE

www.trzebielino.pl
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Spotkanie z przedstawicielami GDDKIA

Po drodze z problemami
28 marca w Urzędzie Gminy Trzebielino odbyło się spotkanie samorządowców naszej gminy z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku. Była to okazja do zapoznania drogowców z problemami mieszkańców.
arol Markowski, dyrektor
ds. zarządzania drogami
i mostami oraz Monika
Juśkiewicz – kierownik rejonu
w Słupsku, mieli okazję wysłuchać
z jakimi problemami borykają się
ludzie mieszkający przy drodze krajowej nr 21. Poruszono m.in. kwestię kolein na drodze pomiędzy
Bożanką a Trzebielinem, brak chodnika od przystanku do ul. Zielonej
w Trzebielinie, brak przejść dla pieszych obok poczty oraz na skrzyżowaniu z drogą powiatową w kierunku Kołczygłów.
Uczestniczący w spotkaniu samorządowcy w trakcie wizyty w Zielinie
przedstawili problem braku chodnika od przystanku obok posesji przy
ul. Głównej 4 do drogi w kierunku

K

PKP, od ul. Polnej w kierunku centrum wsi, od przystanku przy skrzyżowaniu z drogą powiatową w kierunku Starkowa w kierunku centrum
wsi, a także problem prowizorycznej
kładki dla mieszkańców budynku 23,
dziur w istniejącym odcinku chodnika, złej jakości lustra na skrzyżowaniu obok sklepu Lewiatan.
W Suchorzu zawnioskowano o wykonanie ekranów przy ul. Słupskiej
naprzeciwko przystanku oraz wykonanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu obok stacji CPN.
W Objezierzu poruszono kwestię
braku chodnika dla mieszkańców budynku nr 14 oraz konieczność realizacji zaplanowanych zatok autobusowych w miejscowości Moczydła.
Wójt Gminy Trzebielino zasygna-

Ścieżką po parku
Ruszyły prace związane z odtworzeniem fragmentu
komunikacji w zabytkowym parku w Trzebielinie.
Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie ścieżki rekreacyjnej, stanowiska dla wędkarzy na brzegu rzeki
Pokrzywna, montaż ławek, koszy na
śmieci, lamp parkowych, donic kwiatowych, oraz tablic informacyjnych.
W ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę – Usługi Ogólnobudowlane, DOMBUD Ireneusz Breszka.
Planowany termin zakończenia prac
to lipiec 2019 r. Wartość inwestycji
to 284 730,78 zł.
Inwestycja jest realizowana dzięki
wsparciu z Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii
rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 2 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.
■

lizował konieczność ustawienia
urządzeń spowalniających ruch
i podnoszących bezpieczeństwo na
obszarach zabudowanych.
Przedstawiciele GDDKiA poinformowali, że większość problemów
jest im znana z wcześniejszych rozmów i pism kierowanych przez wójta. Nowe wnioski wymagają analizy
i wykonania dokumentacji technicznej oraz zabezpieczenia finansowego
w budżecie GDDKiA.
Dyrektor Markowski zadeklarował, że po przeprowadzeniu analizy
przedstawionych problemów gmina
zostanie poinformowana o sposobie
i terminie ich realizacji.
■

Są plany na drogi
W kwietniu opracowana została dokumentacja projektowa remontu drogi
w Gumieńcu.
Dokumentacja zakłada wykonanie remontu istniejącej nawierzchni
bitumicznej poprzez sfrezowanie istniejących nierówności i ułożeniu nowych warstw mineralno-bitumicznych. Planuje się również wymianę
nawierzchni chodnika, zatok autobusowych, wykonanie remontu istniejącego odwodnienia oraz istniejących zjazdów.
Powyższe prace wstępnie zostały
wycenione na kwotę 1 327 392,90 zł
brutto. Gmina Trzebielino złożyła
wniosek do Wojewody Pomorskiego
o dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych.
Zakończyły się również prace projektowe obejmujące budowę przepustu wraz z dojazdem na rzece By-

Droga w Gumieńcu ma szansę zmienić wygląd.

strzenicy w Gumieńcu oraz prace
projektowe obejmujące przebudowę
odcinka drogi Miszewo – Objezierze.
Gmina zleciła także aktualizację

dokumentacji na przebudowę drogi
dojazdowej do szkoły w Trzebielinie,
dokumentacja ma zostać zaktualizowana do końca 2019 roku.
■
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Sięgnęli w głąb półki
Dyskusyjny Klub Książki powrócił do nieco zapomnianej twórczości polskiej pisarki Marii Rodziewiczówny.
śród literackiego dorobku
autorki są m.in. takie powieści jak: Straszny dziadunio, Wrzos, Szary proch, Macierz,
Kądziel, Światło, Wygnańcy, Dewajtis, Czahary, Między ustami a brzegiem pucharu. Ta ostatnia, pełna
emocji historia wielkiego uczucia,
wywołała bardzo ciekawą dyskusję.
Otóż Wenzel, zniemczony Polak
z Berlina, zakochuje się w Jadwidze,
polskiej pannie bez skazy, siostrze
powstańca, wychowanej w patriotycznej tradycji i kulcie pracy. By
zdobyć jej serce musi się zmienić.
Czy nie jest za późno na wywikłanie
się z przeszłości i zmianę?
Na kartach książki obok wątków

W

miłosnych znajdujemy tematy patriotyczne, zwyczaje i tradycje narodowe, a także obrazki z codziennego
życia – pojedynki, kuligi i bale. Urzeka piękny język powieści, choc nieco
archaiczny, to jednak zrozumiały dla
współczesnego odbiorcy.
Niewątpliwie powieści z przełomu XIX i XX wieku autorstwa Marii
Rodziewiczówny są warte przypomnienia. Warto sięgnąć po te książki,
bo ukazują one realia życia codziennego oraz postawy bohaterów, dla
których nadrzędnymi wartościami są
miłość, tradycja, wiara, honor i ojczyzna. Do lektury zachęcamy wszystkich zainteresowanych.
■

Szkolenie, certyfikat, efektywna praca
11 kwietnia pięć pracownic biblioteki
otrzymało certyfikaty ukończeniu szkoleń
animatorów świetlic wiejskich. Będą mogły
się wykazać świeżo nabytą wiedzą już
na najbliższej imprezie, czyli Dniu Dziecka
w Trzebielinie.
Kurs rozpoczął się w lutym i obejmował kilka zagadnień. Dzięki
uczestnictwu w certyfikowanym kursie wychowawców wypoczynku
(kurs realizowany z pozwoleniem
Kuratorium Oświaty), otrzymano
uprawnienia do opieki nad dziećmi
podczas kolonii, obozów, półkolonii,
biwaków, wycieczek szkolnych, zielonych szkół. Uzyskano również
uprawnienia do opieki nad dziećmi

w bawialniach, salach zabaw, świetlicach wiejskich i środowiskowych.
Zorganiozowano także certyfikowany kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, a także kurs animacji
czasu wolnego (obejmował blok plastyczny, kreatywny, parateatralny,
sensoryczny, techniczny, relaksacyjny, emisji głosu, rękodzieła).
Zajęcia odbywały się pod patronatem Partnerstwa Dorzecze Słupi. ■

Tydzień z Internetem

[w obiektywie]

Głośne czytanie dociera do uszu

Tydzień z Internetem
to doroczna, ogólnoeuropejska kampania, której
celem jest zachęcenie jak
największej liczby osób
do poznania możliwości,
jakie daje Internet.
W tym roku do udziału w kampanii zaprosiliśmy młodzież i dorosłych. Dla młodzieży mieliśmy przygotowany scenariusz zajęć ,,Detektyw na tropie”. Analizowaliśmy na
zajęciach jak działa Internet, czego
o nas mogą się inni dowiedzieć, skąd
się biorą informacje w Internecie
i jak skutecznie ich szukać. Ponadto
przypomnieliśmy sobie jakie znamy
przeglądarki i wyszukiwarki.
Natomiast dla dorosłych temat się
toczył wokół hasła ,,Nie daj się fake
newsom”. Poszerzyliśmy świadomość na temat informacji czym jest, skąd

się bierze, do czego służy? Ocienialiśmy prawdziwość informacji, analizowaliśmy poszczególne przykłady zawarte w scenariuszu i nie obyło się

bez burzliwej dyskusji. Obydwa spotkania przebiegły dynamicznie
i sprawnie, a uczestnicy z chęcią
uczestniczyli w tych zajęciach.
■

20 marca przypadał Światowy Dzień Wróbla i dlatego zaprosiliśmy „zerówki”
z miejscowej szkoły wraz z nauczycielką Angeliką Nisztuk. Wróbel – mały
szary niepozorny ptaszek, choć dziki, to towarzyszy człowiekowi od stuleci.
Dzieci dowiedziały się parę ciekawostek o tym ptaszku; jak długo żyje na wolności, czy łączą się w pary na całe życie, jak rozpoznać pana wróbla od pani
wróbel.
Podczas gdy w dali
było słychać śpiew
wróbli my przypomnieliśmy sobie jak on
wygląda, co je i skąd
pochodzi, a następnie
dzieci pełne energii
wypychały wróbelki
zrobione z filcu.
Na koniec odczytany
został fragment książki
Hanny Łochockiej
„O wróbelku Elemelku”
o tym jak wróbelek Elemelek w szkole uczył
się literek.

SPRAWY KOMUNALNE
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Brawa dla mieszkańców i władz gminy!

Uwili gniazdko dla bociana
6 marca pracownicy ZUK w Trzebielinie zamontowali w pobliżu posesji przy ul. Pomorskiej 59 w Trzebielinie platformę ułatwiającą wybudowanie gniazda
bocianowi, któremu spłonęło stare gniazdo. Liczymy że nowa lokalizacja okaże się równie atrakcyjna jak komin budynku mieszkalnego.
– Mieszkańcy naszego sześciorodzinnego bloku początkowo byli
dumni, że jedyny w naszej miejscowości bocian zbudował sobie gniazdo na naszym kominie. Takie bezpośrednie sąsiedztwo bocianów wiąże
się jednak z pewnymi niedogodnościami, a nawet z zagrożeniem bezpieczeństwa mieszkańców. Nie pomogła stalowa konstrukcja na kominie zamontowana przez Nadleśnictwo Trzebielino. Patyki i słoma z bocianiego gniazda wpadały do komina
a odchody tych dużych ptaków niszczyły blaszane pokrycie dachu. Kilkakrotnie dochodziło do pożarów
gniazda, wywołanych iskrami z komina. Nie obyło się bez interwencji
straży pożarnej z OSP Trzebielino.
Kilka razy to nadpalone gniazdo rozbieraliśmy, mając nadzieję że jego lokatorzy zniechęcą się i kolejnej wiosny zbudują sobie gniazdo w innym
miejscu. Niestety nasze boćki z uporem corocznie odbudowywały swoją
siedzibę.
Na szczęście z pomocą przyszli
pracownicy Urzędu Gminy. Zapro-

bociany wracając z Afryki zaakceptują nową lokalizację.
– Na wszelki wypadek na kominie
przymocowaliśmy kolorowy wiatraczek mający drażnić ptaki i zniechęcić
je do próby odbudowy starego gniazda. No i udało się. Bociany przyleciały i niezwłocznie zabrały się do budowy gniazda w nowym miejscu. Teraz
wszyscy mieszkańcy naszego bloku
mogą ze swoich okien obserwować
życie i zwyczaje bocianiej rodziny
z czego jesteśmy bardzo zadowoleni
– podsumował mieszkaniec.
■

ponowali nam montaż specjalnego
masztu z platformą w dogodnej dla
nas lokalizacji na naszej posesji. Na
dodatek koszty tej operacji poniosła
by Gmina. Pomysł ten bardzo nam
się spodobał i ucieszył wszystkich lo-

Więcej wody
w jeziorze
27 marca Gmina Trzebielino
podpisała umowę na wykonanie
dokumentacji wraz z wykonaniem
mapy do celów projektowych
i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego budowy urządzenia piętrzącego wodę na wypływie rzeki
Kunicy z jeziora Trzebielińskiego.
Zaprojektowanie i wykonanie
urządzenia wodnego posłuży do

ustabilizowania wysokości piętrzenia
jeziora, a następnie pozwoli na wykonanie prac rekultywacyjnych metodą
probiotechnologiczną. Taką kolejność działań określiło Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Koszalinie, które
zaoferowało ścisłą współpracę przy
projektowaniu i wykonaniu inwesty■
cji.

katorów naszego bloku – opowiada
Janusza Bilińskiego, mieszkaniec posesji przy ul. Pomorskiej 59.
Pozostało tylko znalezienie dogodnej lokalizacji nowego bocianiego gniazda. Pracownicy Zakładu

Usług Komunalnych w Trzebielinie
błyskawicznie zamontowali specjalny słup ze stalowym stelażem i fragmentem gniazda we wskazanym
przez mieszkańców miejscu.
Pozostało czekać z nadzieją, że

Mieszkańcy posesji
przy ul. Pomorskiej 59 dziękują:
wójtowi Tomaszowi Czechowskiemu i jego pracownikom, przewodniczącemu Rady Gminy w Trzebielinie Jerzemu Tarnowskiemu, kierownikowi ZUK w Trzebielinie Arkadiuszowi Kuklińskiemu i jego pracownikom, Marcinowi Łukasiewiczowi oraz Annie Sroce za pomoc
w budowie nowego gniazda dla trzebielińskiego bociana i jego rodziny.

TERMINY WYPŁAT GOPS TRZEBIELINO
NA 2019 ROK
Od marca 2019 roku uległy zmianie terminy wypłat zasiłków
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Już prawie
strażacy

zWycIęzcy I KATeGOrII

9 kwietnia w sali wiejskiej Biblioteki Gminnej w Trzebielinie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem
„Młodzież zapobiega pożarom”.
urniej służy popularyzacji
wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania
na wypadek pożaru, praktycznych
umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej,
a także organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test składający się z pytań dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
Podczas podsumowania turnieju
wszyscy uczestnicy otrzymali drobne
upominki od gospodarza imprezy
wójta gminy Trzebielino Tomasza
Czechowskiego.
Zwycięzcy w kategoriach
wiekowych:

T

miejsce – Kacper Ginter, III miejsce
– Wiktoria Lejk.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych wezmą udział
w finale wojewódzkim.
Gratulujemy laureatom, zwycięzcom życzymy powodzenia na eliminacjach wojewódzkich.

zWycIęzcy II KATeGOrII

I kategoria (grupa 8-14
lat): I miejsce – Zuzanna Szlagow-

ska, II miejsce – Marcelina Śpiołek,
III miejsce – Agata Ramczykowska;
II kategoria (grupa 15-16
lat): I miejsce – Amelia Zabrocka, II

miejsce – Patrycja Simlat, III miejsce
– Joanna Osowska;
III kategoria (grupa 17-19
lat): I miejsce – Agata Żarska, II

Nowy rok szkolny
bez zmian
Od nowego roku szkolnego,
czyli 1 września 2019 roku, obowiązywać
będzie taki sam podział szkół jak obecnie.
Przypomnijmy: w 2017 roku,
w związku z wprowadzaną reformą
oświaty, Rada Gminy Trzebielino
podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego.
W wyniku podjęcia tej uchwały
sieć szkół na terenie Gminy Trzebielino składała się z trzech szkół:
1) Szkoły Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie, Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu, Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie.
Wskazane postanowienia uchwały z 2017 roku wygasają z dniem
31 sierpnia 2019 roku.

Organizatorem eliminacji powiatowych była Komenda Powiatowa
PSP w Bytowie, Zarząd Oddziału
Powiatowego ZOSP RP oraz Starostwo Powiatowe w Bytowie. Natomiast gospodarzem konkursu – Gmina Trzebielino.

W związku z powyższym Gmina
Trzebielino była zobowiązana do ponownego ustalenia sieci szkół publicznych i granic ich obwodów. Dokonana
analiza sieci szkół w gminie Trzebielino wskazała na brak potrzeby zmiany
w dotychczasowej sieci publicznych
szkół podstawowych, na terenie gminy nadal funkcjonować będą 3 szkoły
podstawowe o pełnej strukturze organizacyjnej – wraz z klasami „0”.
Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebielino, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gmine Trzebielino, od dnia 1 września 2019 r. przedstawia tabela obok.
■

■

zWycIęzcy III KATeGOrII
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Budujemy
kanalizację
w Cetyniu
Niebawem ruszy budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami do budynków w miejscowości Cetyń.
ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę EKO-INSTAL z Bytowa. Planowany termin zakończenia prac to
wrzesień 2019 r., a ich wartość to
2 994 046,78 zł. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń Gmina Trzebielino oraz przebudowa stacji

W

uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino”.
Inwestycja jest możliwa dzięki
wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzania energii”.

Komputerowe
ABC
25 marca, w sali posiedzeń
Urzędu Gminy Trzebielino rozpoczęło się szkolenie komputerowe
prowadzone w ramach projektu
„Szkoła kompetencji komputerowych” dla mieszkańców 50+ z terenu naszej Gminy.

W atmosferze skupienia i zaciekawienia uczestnicy kursu poznają
m.in. zasady użytkowania komputera, zagadnienia bezpieczeństwa
i ochrony danych, edytory tekstu,
programy grafiki prezentacyjnej,
arkusze kalkulacyjne oraz aplikacje

internetowe.
Zajęcia odbywają się co tydzień,
planowane zakończenie 6 maja, kiedy „kursanci” będą rozwiązywali test
na podstawie wiedzy zdobytej w czasie zajęć.
■

PL ASTYCZNE KONKURSY O KASZUBACH
Brawa dla Alicji
Alicja Pytlak, uczennica 3 klasy
gimnazjum w Starkowie otrzymała
wyróżnienie w konkursie plastycznym „Kaszuby, tradycja, przyroda
w twórczości Jana Trepczyka”,

zorganizowanym przez Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie i Stowarzyszenie Trefl Pomorze.
Wręczenie nagród odbyło się 20
marca w gdańskiej Ergo Arenie, pod-

czas kaszubskiego meczu koszykówki
rozegranego między grupami Trefl
Sopot i Stelmet Zielona Góra. Alicjo,
gratulujemy i życzymy kolejnych
■
sukcesów.

Wytropili duchy
na kaszubskim szlaku

Troje uczniów SP Starkowo zostało laureatami powiatowego konkursu
plastycznego „Szlakiem duchów
kaszubskich” organizowanego przez
Szkołę Podstawową w Dretyniu.
W kategorii klas 1-3 drugie miej-

sce zajął Jacek Góral. W kategorii
klas 4-6 trzecie miejsce ex aequo zajęli: Dominika Jazowska oraz Filip
Pawłowski.Wszystkim nagrodzony
gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów.
■
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IV Powiatowe Targi edukacji i Pracy w Bytowie

W poszukiwaniu zawodu
19 marca uczniowie
klas trzecich gimnazjum
i klasy ósmej wzięli
udział w IV Powiatowych Targach Edukacji
i Pracy zorganizowanych przy Zespole Szkół
Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie.
łodzież miała okazję zapoznać się z lokalnym rynkiem pracy oraz ofertą edukacyjną szkół powiatu bytowskiego.
Wśród wystawców nie zabrakło takich firm jak: KOŁASZEWSKI, TA-

M

LEX, DRUTEX S.A, D&H ENGINEERING POLAND, WIRELAND,
ŁĄCCY – KOŁCZYGŁOWY, DANCAR, PKS BYTÓW, MARDO, POLMOR, FCPK, JERONIMO MARTINS, DREW-TRANS, EXPRO,
WB TANK, WKU CZŁUCHÓW.
Nasi uczniowie, podzieleni na
grupy, mieli za zadanie przeprowadzić wywiad z przedstawicielami
tych firm. Musieli dowiedzieć się
czym zajmuje się firma i w jakich zawodach obecnie oferują pracę. Podczas targów odbyły się różne pokazy,
na których można było podziwiać
wojskową musztrę, umiejętności
w przygotowaniu sushi i magię eksperymentów chemicznych. Na zakończenie uczniowie odwiedzili firmę DRUTEX.
■

SP Starkowo

Sukcesy plastyczne
Wiosna rozpoczęła się sukcesami naszych uczennic
w konkursach plastycznych
na szczeblu wojewódzkim.
2 kwietnia, Julia Żerebna z klasy
VII, na uroczystej gali wręczania nagród w Szkole Podstawowej w Kończewie, otrzymała nagrodę za II miejsce w XX Wojewódzkim Konkursie
Plastycznym „Wielkanoc na Pomorzu” w kategorii – pisanka.
Natomiast 6 kwietnia, w Szkole

Matematyczna liga
26 lutego uczniowie z SP Suchorze: Tomasz Kamiński, Fabian
Machała, Julia Weiner, Katarzyna
Machała i Zuzanna Zawoluk udali
się na półfinały Ligii Matematycznej do Liceum Ogólnokształcące-

go nr 1 w Słupsku. Aby dostać się
do półfinału należało zdobyć odpowiednią liczbę punktów z trzech
zestawów zadań rozwiązywanych
w październiku, listopadzie i grud■
niu.

Podstawowej w Damnie odbyło się
rozdanie nagród w VI Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym „Rytm i melodia”. Alicja Pytlak z klasy IIIa gimnazjum zajęła II miejsce, a Julia Bogusz z klasy IIIb gimnazjum zdobyła
III miejsce. Obie laureatki oprócz
statuetki i dyplomu otrzymają również punkty za swoje osiągnięcie
w procesie rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Gratulacje!
■
IZABELA ŁAZUGA

W Afryce
nie jest
kolorowo
W SP Suchorze w lutym zbieraliśmy przybory plastyczne dla
dziewczynek ze szkoły w Ghanie!
Wiele dzieci w Afryce boryka się
z biedą i brakiem podstawowych
przyborów do nauki. Potrzebują kredek, zeszytów, piórników, mazaków,
bloków rysunkowych, plecaków, plasteliny, wycinanek, kolorowanek czyli wszystkiego, co niezbędne do nauki i zabawy... Zebrane przybory dotarły już na miejsce.
Szczególne podziękowania ślemy
dla Wioletty Zasady, Anny Gaworskiej oraz dla mam uczniów klasy
pierwszej – Agnieszki Kuklińskiej,
Małgorzaty Piekarskiej, Anny Adamczyk, Agnieszki Szarpak, Anny
Dąbrowskiej, Joanny Przydacz.
■

www.trzebielino.pl
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Matematyka niestraszna! Bezpieczeństwo
w sieci

W lutym lekcja matematyki
w klasie VI SP Suchorze
przebiegła inaczej niż
zwykle. Postanowiono wykorzystać technologię informacyjną, a dokładniej aplikację internetową Kahoot.

W SP Suchorze realizowany jest
projekt „Bezpieczny internet”. W ramach edukacji o zasadach korzystania
z internetu zaplanowano między innymi konkurs plastyczny „Bezpieczeństwo w Internecie”.
Nagrodę publiczności (power
bank) otrzymała klasa VII. W kategorii klas starszych I miejsce zajęła
klasa IV (nagroda to pizza z „Napoli”), II miejsce – klasa VII (lody w restauracji „Królewska”), a III miejsce

Jest to bezpłatna platforma do
tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów. Uczniowie wykorzystali ją do sprawdzenia wiadomości
i umiejętności dotyczących obliczania
procentów. Elementy rywalizacji dostarczyły mnóstwo emocji. Była to
bardzo ciekawa lekcja, dostarczająca
zarówno zabawy jak i wiadomości.
Nauczyciele i uczniowie byli zgodni
– z pewnością jeszcze ją powtórzą! ■

– klasa VI (lody w miejscowym sklepie).
W kategorii klas młodszych I
miejsce zajęła klasa I (lody w restauracji „Królewska”), II miejsce – klasa
III (pizza z „Napoli”), III miejsce
– klasa II (lody w miejscowym sklepie).
Słodkie upominki to nagroda za
udział dla klas VIII i V.
Gratulujemy zwycięzcom i cieszymy się z Waszego zaangażowania! ■

[w obiektywie]

Uczniowie z naturą
4 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku odbył
się X Wojewódzki Turniej Przyrodniczo-Ekologiczny.
W czasie ośmiu różnorodnych konkurencji łączących edukację z zabawą, uczniowie wykazali się ogólną wiedzą

przyrodniczą i ekologiczną ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych. Uczestnikami byli przedstawiciele klas IV – VI w składzie trzyosobowych drużyn
z 9 szkół podstawowych z województwa pomorskiego.
Z naszej szkoły udział w nim wzięli: Marta Rudzińska Va,
Marta Jabłońska Vb oraz Łukasz Wołczyński Va.

Karnawał to zabawa
1 lutego w Szkole Podstawowej
w Trzebielinie zrobiło się bajecznie. Na korytarzach pojawiły się
postacie z bajek, a nawet zwierzęta. Byli to oczywiście uczniowie
przygotowani do zabawy karnawałowej, która odbyła się na sali przy
bibliotece. Poprowadził ją Jarosław
Bronka, a organizacją zajęła się Rada

Dentysta
nie jest
groźny!
27 marca przedszkolaki z grupy
4-5-latków wybrały się z wizytą do
gabinetu dentystycznego w Trzebielinie.
Celem spotkania było przełamanie obaw przed wizytą u dentysty,
a także kształtowanie nawyków prozdrowotnych. Stomatolog zapoznał
dzieci z wyposażeniem gabinetu,
a także wyjaśnił jak leczy zęby. Następnie opowiedział o tym jak należy
dbać o higienę jamy ustnej, a także
skontrolował zęby ochotników. Na
zakończenie wizyty wręczył dzieciom kolorowe naklejki zachęcające
do dbania o piękny uśmiech.
■

Rodziców. Przy świetnej muzyce bawili się zarówno mali, jak i dorośli.
Atrakcje, korowody, kółeczka i tańce
w parach, a na koniec zawitał św. Mikołaj z prezentami. Dzięki takim zabawom spełniają się dziecięce marzenia. Tegoroczna zabawa karnawałowa należała do udanych.
■

12

W SZKOLE I NIE TYLKO

www.trzebielino.pl
| kwiecień 2019 r.

Szkolny Dzień Kobiet

[w obiektywie]

8 marca dziewczęta z naszej szkoły przecierały
oczy ze zdumienia, widząc kolegów z Samorządu
Szkolnego odświętnie ubranych. Przyczyną tak
niecodziennego ale jakże miłego dla oka widoku
było przypadające na ten dzień Święto Kobiet.
hłopcy postarali się i dołożyli
wszelkich starań, aby płeć
piękna na długo zapamiętała
ten dzień. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczali kwiaty i składali życzenia wszystkim Paniom, nawet tym najmłodszym
w przedszkolu. Wszystkim udzielił
się miły nastrój.
Samorząd przygotował również
gazetkę, gdzie zostały zamieszczone

C

wiersze przygotowane dla koleżanek
z klasy.
Natomiast chłopcy z grupy przedszkolnej 4/5-latków zaśpiewali „Sto
lat”, wyrecytowali wierszyk oraz
wręczyli kwiaty swoim koleżankom.
Wszystkim wspaniałym kobietom
jeszcze raz składamy serdeczne
życzenia samych dobrych chwil na
każdy dzień roku!
■

Nauczą się pływać
Uczniowie klas młodszych już kolejny raz uczestniczą w zajęciach na basenie
w ramach projektu „Umiem pływać”. Po raz pierwszy w tym roku szkolnym
pojechali uczniowie z klasy II i I. Zajęcia będą odbywać się cyklicznie,
w każdy czwartek w kompleksie basenowo-rekreacyjnym „Nimfa” w Bytowie.

Kiermasz świąteczny
24 marca, w kościele w Trzebielinie, odbył się kolejny
kiermasz świąteczny.
Po każdej mszy uczniowie
z SKC sprzedawali ozdoby świąteczne. Jak przy każdej takiej akcji,
tak i tym razem parafianie hojnie
odpowiedzieli na potrzeby wychowanków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sycewicach.

Przełajowe biegi
W sobotę, 16 marca,
odbyły się XII Trzebielińskie
Biegi Przełajowe
organizowane w ramach
powiatowego cyklu
„Cross Festiwal”.
Pomimo wiatru i mżawki frekwencja dopisała. Jak widać bieganie
to nie tylko moda, ale przede wszystkim styl życia. I zyskuje na popularności…
W biegach udział wzięło 266 zawodników. Głównym organizatorem
była SP Trzebielino oraz UKS Trzebielino, którego opiekunem jest Andrzej Labuda.
■

W ich imieniu dziękujemy księdzu proboszczowi K. Skrzyniarzowi, dzieciom ze SKC oraz wszystkim darczyńcom za pomoc i zaangażowanie, a przede wszystkim
otwarte serca.
■

Idzie wiosna
Pierwszy Dzień Wiosny jest bardzo wyczekiwany przez wszystkich. W SP Trzebielino
był to dzień obchodzony wyjątkowo.
Na korytarzach szkolnych i w salach lekcyjnych przywitały uczniów
kwiaty, bazie i wiosenne akcenty.
Odbył się kolorowy przemarsz, który
symbolizował pożegnanie zimy
i przywitanie nowej pory roku, czyli
wiosny. Symbolicznie pożegnaliśmy
Marzannę – zimową pannę, która
spłonęła w ognisku. Pogoda dopisy-

wała, więc na boisku odbył się piknik
z pieczonymi kiełbaskami. Nastąpiło
również rozstrzygniecie konkursu na
„Najładniejszą Marzannę”. Ostatnim
punktem tego dnia były sportowe
rozgrywki na boisku i sali gimnastycznej. Wszyscy bawili się doskonale i czekają na wiosenną aurę.
■

