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Otwarcie targowiska „Mój Rynek” w Trzebielinie

Pierwsze zakupy
W środę, 1 maja, odbyło się oficjalne otwarcie targowiska gminnego „Mój
Rynek” w Trzebielinie. Wartość inwestycji łącznie z kosztami dokumentacji
projektowej i nadzoru inwestorskiego wynoszą 1 275 888,27 zł.
ydarzenie to zbiegło się
w czasie z obchodami
15. rocznicy przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej. Chcąc
uczcić charakter uroczystości, dzięki
współpracy z Nadleśnictwem Trzebielino, posadzono miododajną lipę.
Do dyspozycji sprzedających oddano 8 miejsc do handlu, w tym 5 zadaszonych, toaletę publiczną i parking Tego dnia po raz pierwszy handel odbywał się na nowo powstałym
placu. Było to wydarzenie, które
przyciągnęło w to miejsce wielu
mieszkańców naszej gminy, a także
osoby przyjezdne.
Na kupujących czekała bogata
oferta handlowa: świeże pieczywo,
wyroby wędliniarskie, owoce, warzy-

W

wa, kwiaty, rozsady warzywne, ogrodowe rośliny ozdobne, rękodzieło,
kosmetyki, ciuchy, słodycze, pierogi,
ciasta, lody, wata cukrowa.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że
handlowe czwartki cieszą się dużym
zainteresowaniem. Bogata oferta

1 275,8

tys. zł

wyniosły wszystkie koszty
inwestycji. Gmina
otrzymała 811 098,00 zł
dofinansowania z Unii

przedstawiana przez sprzedających
przyciąga mieszkańców gminy jak
również osoby przyjezdne, co potwierdza zasadność budowy targowiska gminnego – oceniał wójt gminy.
Gmina na ten cel otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 811 098,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.
ZaPrasZamy
Serdecznie zapraszamy do wystawiania swoich towarów na targowisku w każdy przedostatni i ostatni
czwartek miesiąca, od godz. 7.00 do
15.00. Istnieje możliwość handlu w
inne dni. ❚

Z okazji zakończenia roku szkolnego, Dyrektorom, Nauczycielom oraz Pracownikom szkół
składamy najserdeczniejsze podziękowania
za trud włożony w wychowanie dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.
Rozpoczynające się wakacje niech będą czasem udanego letniego wypoczynku
i ładowania tzw. akumulatorów.
Uczniom, gratulujemy sukcesów w mijającym roku szkolnym
i życzymy pogodnych, pełnych przygód oraz bezpiecznych wakacji,
ciekawych spotkań oraz wielu chwil wartych wspomnień po powrocie.
Do zobaczenia w nowym roku szkolnym.
Jerzy Tarnowski
Przewodniczący Rady Gminy Trzebielino

Tomasz Czechowski
Wójt Gminy Trzebielino

Dostarczymy
nowe umowy
Zakład Usług Komunalnych
w Trzebielinie informuje, że
w związku ze zmianą przepisów
oraz uchwaleniem nowego „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków” przygotował
nowe wzory umów dostosowane
do aktualnych wymogów prawnych. W najbliższym czasie będziemy systematycznie dostarczać
wszystkich naszym odbiorcom nowe
umowy.
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Zakończono przebudowę stacji uzdatniania wody w Trzebielinie

Woda jak ze źródła
Zakończono prace związane z przebudową stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino. Przeprowadzone badania wykazały, że woda jest lepszej jakości niż przed modernizacją.
rzedsięwzięcie obejmowało
demontaż istniejącego orurowania i urządzeń technologicznych, a następnie montaż i budowę technologii stacji uzdatniania
wody, o zdolności produkcji wody
uzdatnionej w ilości 20 m3/h, oraz
wydajności pompowni drugiego
stopnia, zasilającej wodociągowy
– gminny system sieci odbiorczej
w wielkości 55 m3/h. Ponadto odnowiono budynek, wykonano nowe nawierzchnie na terenie stacji a także
utwardzono dojazd do obiektu.

P

1,5

mln zł
kosztowała inwestycja,
z czego 647 210 zł
wyniosło dofinansowanie.
W budynku zainstalowano zdalny
system sterowania obiektem.
Cała wartość inwestycji wynosiła
ponad 1,5 mln zł, z czego 647 210,00

Ruszyła budowa
kanalizacji w Cetyniu
W ramach przeprowadzonego
przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę – Przedsiębiorstwo
Instalacyjno-Budowlane
„EKO-INSTAL” z Bytowa. Wartość
robót wynosi 2.994.046,78 zł. Realizacja inwestycji będzie wiązała się
z czasowymi utrudnieniami dla
mieszkańców. Prosimy o cierpliwość
i wyrozumiałość.
Inwestycja jest realizowana dzięki
wsparciu z Europejskiego Funduszu

Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Przedsięwzięcie realizowane jest
w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do
budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń Gmina Trzebielino oraz
przebudowa stacji uzdatniania wody
wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino”. ❚

zł jest współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przedsięwzięcie zrealizowano
w ramach projektu „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej z przyłączami
do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń Gmina Trzebielino oraz
przebudowa stacji uzdatniania wody
wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino”.
❚

Kolejny odcinek
kanalizacji
W czerwcu Zakład Usług Komunalnych rozpoczął realizację rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
oraz rozbudowę sieci wodociągowej w Starkowie. Prace są prowadzone na odcinku od Starkowa do
Zielina.
Projekt zakłada rozbudowę sieci
wodociągowej na długości 1300 m,
która połączy stację uzdatniania
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Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie przypomina o konieczności regulowania opłat za groby, które znajdowały
się na cmentarzu w Gumieńcu przed
2016 rokiem. Zgodnie z obowiązującym
regulaminem wszystkie opłaty powinny
zostać uregulowane do kwietnia 2018
roku. Niestety, z obowiązku wywiązała
się tylko niewielka liczba osób, których
bliscy spoczywają na administrowanym
przez ZUK cmentarzu. W związku z powyższym prosimy wszystkich, którzy nie
dopełnili tego obowiązku, o pilne uregulowanie opłat.

wody w Starkowie z hydrofornią
w Zieliniu. W przypadku wystąpienia
awarii sieci wodociągowej w jednym
z obiektów pozwoli to korzystać awaryjnie z drugiego źródła.
W ramach inwestycji powstanie
również 1700 m sieci kanalizacji tłoczonej. Realizacja tego zadania jest
związana z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cetyń. Docelowo ścieki z Cetynia poprzez nową

❚ W sumie powstanie 3 kilometry
nowej kanalizacji. Inwestycja
zostanie zrealizowana za kwotę
300.000,00 zł.
❚

sieć w Starkowie popłyną do Zielinia.
Wykonanie inwestycji jest niezbędne po to aby móc w następnej
kolejności skanalizować miejscowość Poborowo.
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31 maja pracownicy
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Trzebielinie zorganizowali happening dla
uczniów szkół z terenu
gminy Trzebielino oraz
lokalnej społeczności.
Happening został
połączony z obchodami Dnia Dziecka.
Celem wydarzenia
było promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień.
appening rozpoczął się od
przemarszu dzieci i młodzieży ze szkół z terenu naszej
gminy – w asyście policji – ulicami
Starkowa i Trzebielina z transparentami głoszącymi ideę zdrowego stylu
życia, bez używek.
Główna część uroczystości odbyła

H

DZIAŁO SIĘ!

Happening „Życie w trzeźwości daje dużo radości”

Nietypowy Dzień Dziecka
się na boisku sportowym w Trzebielinie. Uroczystość otworzyli wój Tomasz Czechowski, kierownik GOPS
Joanna Kmiecik oraz przewodniczący GKRPA Roman Grzegorczyk.
Po powitaniu uczestników happeningu rozpoczęły się zmagania sportowe.
Dzieci i młodzież mogły skorzystać z wielu atrakcji, m.in. dmuchanego placu zabaw, robienia zdjęć
w fotobudce, malowania twarzy,
zaplatania kolorowe warkoczyki,
oglądania wozów bojowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebielinie, radiowozu oraz motoru policyjnego, który udostępnili funkcjonariusze posterunku policji z Kołczygłów i Komendy Powiatowej w Bytowie. Animatorki kultury z Biblioteki
Gminnej w Trzebielinie przygotowały szereg zabaw. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko edukacyjne zorganizowane przez pracowników Nadleśnictwa Trzebielino.

Niebywałych emocji dostarczył pokaz umiejętności psa policyjnego, na
co dzień ,pełniącego służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Bytowie.
Na zakończenie zmagań sportowych rozegrano mecz piłki nożnej:
samorządowcy kontra uczniowie,
który wygrała drużyna samorządowców 3:1.
Na wszystkie dzieci, oprócz posiłku na świeżym powietrzu, czekała
słodka niespodzianka – lody oraz słodyczy ufundowanych przez firmę
,,Słodkie Hawo”.
Finałową atrakcją happeningu
było przedstawienie pod tytułem
,,Nie ma tego złego…”, przygotowane przez pracowników urzędu gminy, GOPS oraz nauczycieli. Młodzi
widzowie z oglądali spektakl, zachwyceni grą aktorską. Panowała
wspaniała atmosfera. Aktorom najlepszy prezent sprawiły gromkie brawa i uśmiech na twarzach dzieci. ❚

❚ Przedstawienie można obejrzeć na
stronie:
https://www.youtube.com/watch?v=q_OrG
❚
Stf69M
Impreza nie odbyłaby się oczywiście bez
wsparcia sponsorów. Dziękujemy serdecznie
za hojność i wsparcie:
„Słodkie Hawo” z Łomianek, OPTIM z Miastka,
Nadleśnictwu Trzebielino, Carry Pet Food
z Trzebielina, Bankowi Spółdzielczemu
w Bytowie, Piotrowi Szumko i Mainsoft,
GKRPA w Trzebielinie, Adamowi Nakoniecznemu, Jarosławowi Góralowi, OKTAN J.
G
r
z
e
n
kowicz i R. Brzeski, Piotrowi Kotłowskiemu,
Józefowi Romanowi, Agacie Oleksiak, Karolowi Narlochowi, Tomaszowi Zabrockiemu,
Michałowi Kuli, Wojciechowi Dominowi,
Łukaszowi Szewczukowi, Sławomirowi
Jereczko, Stanisławowi Kaszubowskiemu,
Katarzynie Kula i Michałowi Szyjce.
Podziękowania składamy także: przedstawicielowi posterunku policji w Kołczygłowach
oraz Komendy Powiatowej Policji w Bytowie,
Nadleśnictwu Trzebielino, Zakładowi Usług
Komunalnych w Trzebielinie, przedstawicielom Urzędu Gminy w Trzebielinie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebielinie, Biblioteki Gminnej w Trzebielinie, Antoniemu
Dydynie, Joannie Nowak, Barbarze Bilińskiej,
Katarzynie Omelańskiej, Krystynie ChamierGliszczyńskiej, Krystynie Surowicz, Paulinie
Reclaw za opiekę artystyczną.
Serdeczne podziękowania składamy Krystynie
Rutkowskiej i Maryli Godlewskiej za pomoc w
organizacji przedstawienia finałowego, a
także Jakubowi Siekluckiemu i Bartoszowi
Duszyńskiemu za opiekę medyczną podczas
imprezy oraz Krzysztofowi Zaorskiemu za
udział w meczu.
Wszystkim zaangażowanym w organizację
happeningu składamy serdeczne podziękowania; swoją obecnością uświetnili zabawę
wszystkim dzieciom. Patronat nad imprezą
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Miszewo

Przebudują drogę
w Cetyniu

Bezpieczny
pieszy
Nowa droga, a przy okazji chodnik powstanie w Miszewie. Do końca czerwca Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ogłosi przetarg na te prace.
Inwestycja obejmie przebudowę
drogi wojewódzkiej 209 polegającą
na budowie chodnika wraz z poprawą stanu nawierzchni w Miszewie.
W ramach nowych rozwiązań projektowych przewiduje się budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej
nr 209, o łącznej długości ok. 507 m,

Gmina Trzebielino otrzymała
dofinansowanie w kwocie
80 590 zł na przebudowę drogi
w miejscowości Cetyń.

budowę zjazdów indywidualnych na
szerokości chodnika oraz wykonanie
remontu nawierzchni jezdni. Ponadto projekt przewiduje odmulenie
oraz odtworzenie istniejących bezodpływowych rowów przydrożnych,

zwiększając tym samym wydajność
systemu odwodnienia pasa drogowego.
Część środków na realizację inwestycji będzie pochodziło z budżetu
Gminy Trzebielino.
❚

❚ Łączne w 2019 r. Gmina Trzebielino planuje przebudować 896 m
nawierzchni drogi gminnej
z Cetynia w kierunku stacji benzynowej w Trzebielinie.
❚

W ramach inwestycji planuje się
wykonanie nowej nawierzchni długości 674 m z płyt IOMB na drodze
gminnej Cetyń – Trzebielino. Pieniądze pochodzą ze środków budżetu
Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych.
Dodatkowo Nadleśnictwo Trze-

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

bielino zobowiązało się do udzielenia
pomocy finansowej w 2019 r. na realizację drugiego etapu inwestycji.
Zgodnie z porozumieniem Nadleśnictwo dofinansuje kolejne 222 m
nawierzchni.
❚

Trzebielino, 13.06.2019 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 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej mienie komunalne Gminy Trzebielino

Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony
w dniu 7 maja 2019 r. Ze względu na brak oferentów, przetarg
zakończył się wynikiem negatywnym.
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 22 lipca 2019 r. roku 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 18 lipca 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 nale-

żnej 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. 59/8580253 wew. 22.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

www.trzebielino.pl
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NASZE ŚRODOWISKO

Pomorskie Szlaki Kajakowe
– wśród dopływów Wieprzy

Przyjazne brzegi
mina Trzebielino podpisała
umowę na budowę infrastruktury kajakowej wzdłuż
szlaku wodnego rzeki Pokrzywnej
i rzeki Wieprzy na terenie gm. Trzebielino. Jest to część projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe – wśród
dopływów Wieprzy.
W ramach tego zadania planuje się
zagospodarowanie przystani kajakowej i miejsca początkowego spływów
Pokrzywną w Glewniku oraz przystani kajakowej w Broczynie wraz z wykonaniem oznakowania szlaku wodnego. Dokumentacja projektowa
i roboty budowlane zostaną wykonane przez przedsiębiorstwo UNION
INVEST sp. z o.o. z Lipusza za kwotę
464 600,20 zł.
Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe – wśród dopływów Wieprzy”
realizowany jest w partnerstwie
z Gminą Miastko i Gminą Kępice

G

oraz Nadleśnictwem Warcino. Celem bezpośrednim projektu jest zagospodarowanie i oznakowanie szlaków wodnych na rzece Wieprzy z dopływami i jez. Obłęskim.
Cele pośrednie to m.in. zwiększenie atrakcyjności szlaków kajakowych; rozbudowa i rozwój markowego produktu turystycznego; rozwój
przystani kajakowych stanowiących
szlak turystyki kajakowej; zwiększenie dostępu do dziedzictwa kulturowego i naturalnego; poprawa stanu

2 496 719,06

złotych

całkowita wartość
projektu.

środowiska naturalnego (likwidacja
zjawiska dzikiej turystyki); poprawa
atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej, i osiedleńczej gmin; zwiększenie bezpieczeństwa kajakarzy.
W efekcie realizacji projektu kompleksowo zagospodarowanych zostanie 13 lokalizacji wraz z oznakowaniem wodnym i drogowym na szlaku
rzeki Wieprzy wraz z dopływami
(rzeka Studnica, Pokrzywna) i jez.
Obłęskim. Dzięki temu powstanie:
przystań kajakowa i miejsce początkowe spływów w Miastku (Gmina
Miastko), przenoska i zagospodarowanie brzegów w miejscowości

Miastko (Gmina Miastko), przenoska (pojedyncza) i pole biwakowe
w Kawczynie (Gmina Miastko),
przenoska w Kawczynie (Gmina
Miastko), przystań kajakowa i miejsce początkowe spływów w Glewniku (Gmina Trzebielino), przystań
kajakowa w Broczynie (Gmina Trzebielino), przystań nad jeziorem
Obłęskim w Obłężu (Gmina Kępice), przystań przy elektrowni Ciecholub (Gmina Kępice), przystań
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kajakowa w Korzybiu (Gmina Kępice), przystań kajakowa w Kawce
(Nadleśnictwo Warcino), przenoska
przy elektrowni Biesowice (Nadleśnictwo Warcino), przenoska przy
elektrowni Kępka (Nadleśnictwo
Warcino), przenoska przy garbarni
w Kępicach (Nadleśnictwo Warcino).
Zagospodarowanie pozwoli na poszerzenie dotychczasowej oferty turystycznej, będącej efektem obecnego
zagospodarowania. Wzrośnie atrakcyjność turystyczna gmin, przez które
rzeka Wieprza i jej dopływy przepływają, a zarazem gmin partnerskich beneficjentów projektu: gmin Miastko,
Trzebielino, Kępice oraz Nadleśnictwo Warcino. Zakładany jest wzrost
liczby odwiedzających turystów, co
spowoduje zwiększenie potencjału
gospodarczego gmin, tworząc możliwości do rozwoju podmiotów gospodarczych w szczególności związanych
z branżą turystyczną np. wypożyczalnie kajaków, lokale gastronomiczne
i restauracje, hotele, motele, miejsca
krótkotrwałego zakwaterowania,
agroturystyka, handel itp.
❚

Konkursy dożynkowe – zapraszamy do udziału! Geologiczne
Zapraszamy sołectwa oraz mieszkańców naszej gminy do udziału
w konkursie „Moja wieś – piękno
tkwi w szczegółach”, który ma na
celu upiększenie i estetyzację
naszych wsi oraz aktywizację społeczności lokalnej.
Na czym będzie polegał konkurs
„Moja wieś”?! Zgłoszone sołectwo

wybiera miejsce w swojej miejscowości, które wymaga upiększenia,
zmiany (np. przy świetlicy wiejskiej, przy przystanku, placu zabaw). Nie może być to teren prywatny. Należy wykonać zdjęcia,
które obrazują jego stan obecny.
W następnym etapie sołectwo wraz
z mieszkańcami wykonuje poprawę
estetyki danego miejsca, dokumen-

tując prace na każdym etapie. Projekt ten oceniony zostanie przez komisję konkursową do 31 sierpnia
2019 r. Na uczestników konkursu,
także za udział, czekają atrakcyjne
nagrody pieniężne!
Natomiast zgłoszenia do konkursu kulinarnego należy składać
do 30 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Gminy w Trzebielinie pok. nr 8;

tel. 59 85 80 253 lub za pośrednictwem sołtysów. W tegorocznej edycji konkursu na najsmaczniejszy
wypiek wybrane zostało ciasto z galaretką.
Wyniki obu konkursów ogłoszone zostaną podczas Dożynek Gminnych w Trzebielinie 7 września
2019 r.

Wójt Gminy Trzebielino ogłasza konkurs na
do udziału w konkursie
pn. „Moja wieś – piękno tkwi w szczegółach”
organizowanym przez
Wójta Gminy Trzebielino
oraz
Radę Gminy Trzebielino
Regulamin konkursu dostępny będzie u sołtysów,
w Urzędzie Gminy Trzebielino (pok. nr 8) oraz na www.trzebielino.pl

„NAJSMACZNIEJSZY WYPIEK
Z GALARETKĄ
W GMINIE TRZEBIELINO”

Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do 30 sierpnia 2019 r. wypełniając
zgłoszenie. Regulamin konkursu i zgłoszenie dostępne są w Urzędzie Gminy
Trzebielino (pok. nr 8), na stronie internetowej oraz u sołtysów.
Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Trzebielino pok. nr 8
lub poprzez sołtysów.
Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się na Dożynkach
Gminnych w Trzebielinie dn. 7.09.2019 r.
Serdecznie zapraszamy!

❚

malowanie

Daria Plenkiewicz z klasy VB
otrzymała wyróżnienie w półfinale
części plastycznej XX edycji ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze
wczoraj, dziś i jutro” pod hasłem
POTĘGA ŻYWIOŁÓW ZIEMI.
Wyniki I etapu konkursu zostały podane podczas uroczystości wręczenia
nagród, która odbyła się 14 maja
w siedzibie Oddziału Geologii Morza PIG – PIB w Gdańsku Oliwie.
Praca plastyczna naszej uczennicy
została zauważona i wyróżniona spośród 619 prac nadesłanych na konkurs z 86 szkół z województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego
i kujawsko-pomorskiego.
Serdecznie gratulujemy Darii i życzymy dalszych sukcesów!
❚
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Nowa umowa, droższe śmieci
30 czerwca 2019 roku wygasa dotychczasowa umowa zawarta pomiędzy gminą Trzebielino, a firmą odbierającą i zagospodarowującą odpady komunalne. Udało się wyłonić nowego odbiorcę. Niestety, cena za usługę jest wyższa, co spowoduje
wzrost opłat dla mieszkańców.
– W związku z zaistniałą sytuacją
podjęliśmy starania, aby na jak najkorzystniejszych warunkach podpisać nową umowę, która zgodnie
z nowymi wymogami ustawowymi
musi dodatkowo uwzględniać konieczność odbierania odpadów biodegradowalnych – wyjaśnia wójt Tomasz Czechowski.
Wartość usług w poprzednich latach opiewała na kwotę blisko 426
tysięcy złotych rocznie, dlatego koniecznym było zorganizowanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 23 maja nastąpiło otwarcie ofert, w których najniższa kwota wyniosła ponad 763 tysiące złotych rocznie. Podpisanie
umowy na takich warunkach wiązałoby się z koniecznością podwyższenia dotychczasowej opłaty prawie
dwukrotnie. Podjęto więc decyzję
o unieważnieniu postępowania oraz
ogłoszeniu nowego.
Termin obowiązywania nowej
umowy określono na jeden rok, a nie
jak wcześniej na dwa lata. Skrócenie
czasu obowiązywania umowy miało
na celu zmniejszenie wartości zamówienia, ponieważ firmy oprócz

ostrzejszych wymagań ustawowych
wskazywały niepewność na rynku odpadowym jako jeden z czynników mających wpływ na zwiększenie kosztów.
– Zastosowane zmiany zamówienia pozwoliły obniżyć wartości ofert
do poziomu 625 tys. zł rocznie. Proces wyłaniania wykonawcy oraz opis
przedmiotu zamówienia jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicz-

nej Gminy Trzebielino. Zgodnie
z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami komunalnymi ma być
systemem samofinansującym się,
w związku z czym za odpady komunalne będziemy jednak musieli zapłacić więcej – tłumaczy wójt.
Od 1 lipca 2019 roku zmienia się
również sposób gromadzenia odpa-

dów komunalnych zebranych selektywnie. Będą one gromadzone przez
właścicieli nieruchomości bezpośrednio na terenie nieruchomości
w workach, a nie tak jak dotychczas
w ustawionych na terenie miejscowości pojemnikach tzw. gniazdach.
Każdy właściciel nieruchomości
otrzyma harmonogram wywozu oraz
komplet worków które będą każdo-

razowo uzupełniane przez firmę odbierającą odpady.
– Tego typu zmiana pozwoli wyeliminować podrzucanie odpadów,
które nie pochodzą z naszych nieruchomości, a za które, niestety, wszyscy musieliśmy dodatkowo zapłacić
– podkreśla wójt.
Ponadto od dnia 1 lipca zaczną
obowiązywać zapisy uchwały nr
40/IV/2019 Rady Gminy Trzebielino,
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Przyjęcie takich regulacji oznacza,
że właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebielino,
na których prowadzona jest działalność gospodarcza, zobowiązani będą
odprowadzać odpady komunalne do
gminnego systemu. Przedsiębiorcy
zobowiązani są do w złożenia
Urzędzie Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację można
składać listownie, za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej
lub osobiście w Urzędzie Gminy
Trzebielino w pokoju nr 13.
❚

Przyjazny urząd
Mając na uwadze wygodę i komfort naszych klientów, którzy
często przychodzą do urzędu
z dziećmi oddaliśmy do użytku poczekalnię wraz z kącikiem dla najmłodszych. Można tu wygodnie
oczekiwać na spotkanie z wójtem,
prawnikiem bądź urzędnikiem lub

też w odpowiednich warunkach wypełnić dokumenty.
Aby umilić czas dzieciom, oczekującym wraz ze swoimi opiekunami,
w poczekalni znajduje się kącik z zabawkami i kolorowankami.
Serdecznie zapraszamy!
❚

Komputer bez tajemnic
8 maja zakończył się kurs komputerowy, współorganizowany przez
urząd gminy w Trzebielinie oraz
firmę ReComp, w ramach projektu
„Szkoła Kompetencji Komputerowych”.
Uczestnicy musieli zdać rozbudowany egzamin w formie testu, który
sprawdził poziom zdobytej przez
nich wiedzy z zakresu m.in. zasad
użytkowania komputera, zagadnień
bezpieczeństwa i ochrony danych,
edytorów tekstu, programów grafiki

prezentacyjnej, arkuszy kalkulacyjnych oraz aplikacji internetowych.
W zajęciach uczestniczyła 18osobowa grupa osób w wieku 50+.
Spotkania były bardzo intensywne,
odbywały się od poniedziałku do
piątku, w sali posiedzeń Urzędu
Gminy w Trzebielinie. Prowadzące
zajęcia Anna Bartoszewicz i Marta
Bartoszewicz chwaliły uczestników
za zaangażowanie i systematyczność.
Uczestnicy zajęć przyznali, że były
one bardzo przydatne i dużo się dowiedzieli dzięki zajęciom praktycz-

nym w pracy z komputerem. Podkreślali także miłą atmosferę wprowadzoną przez panie trenerki, która
ułatwiała zmaganie się z trudnymi
zagadnieniami.
Na zakończenie każdy uczestnik
z rąk wójta Tomasza Czechowskiego
oraz właściciela firmy ReComp Błażeja Bujakowskiego otrzymał certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zakresie obsługi komputera.
Serdecznie gratulujemy zdobycia
nowych umiejętności i poszerzenia
niezbędnej wiedzy.
❚
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Ścieżką przez park
Trwają prace związane z odtworzeniem fragmentu komunikacji w zabytkowym układzie parku w Trzebielinie.
zięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym udało się już wykonać stanowisko dla wędkarzy na brzegu rzeki
Pokrzywna, zamontować lampy
oraz doświetlenia drzew, a także
częściowo wykonać ścieżkę rekreacyjną.
W najbliższym czasie planuje się
wykonać podjazd dla niepełnosprawnych oraz zamontować ławki. Planowany termin zakończenia prac to lipiec.
Wartość inwestycji wynosi 284
730,78 zł. 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”.

D

Chcą połączenia
kolejowego
Starania o reaktywację linii kolejowej 212 lokalnych samorządów nie ustają. 15 maja, w Korzybiu, odbyło się spotkanie włodarzy powiatów i gmin, które znajdują się wzdłuż przebiegu linii kolejowej nr 212.
Celem spotkania było podpisanie
listu intencyjnego do ministrów polskiego rządu, parlamentarzystów,
przedstawiciela PLK, marszałka województwa pomorskiego i wojewody
pomorskiego, w którym wyrazili

wolę współdziałania w zakresie przywrócenia połączeń kolejowych pomiędzy Słupskiem a Kościerzyną
z wykorzystaniem linii 212.
We wspomnianym liście podkreślone zostało, że Pomorze Środkowe
to teren wykluczony komunikacyjnie, a przywrócenie ruchu na linii
212 może odwrócić ten proces, co
pozytywnie wpłynie na aspekt społeczny i gospodarczy rejonów, przez
które przebiega.

❚

❚
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Książka, rower i zabawa

Odjazdowe czytelnictwo
5 czerwca wystartowała w Trzebielinie ogólnopolska akcja „Odjazdowy bibliotekarz”.
kcja to niepowtarzalna okazja do integracji bibliotekarzy i czytelników, ale także
oryginalny sposób na promocję czytelnictwa i pokazanie, że zarówno biblioteka, jak i jej pracownicy mają
mnóstwo pozytywnej energii.
Nie zawiodła nas pogoda i oczywiście uczestnicy! Bardzo licznie
przybyli uczniowie trzech szkół podstawowych wraz z opiekunami oraz
mieszkańcy wielu miejscowości gminy. Tradycyjnie w rajdzie uczestniczył wójt Gminy Trzebielino Tomasz Czechowski oraz sołtysi: Janina
Marcula-Kamińska, Ewa Wilma-Guzowska i Andrzej Labuda.
Tym razem miejscem docelowym
była miejscowość Miszewo, gdzie
przybyłych powitała Halina Drobińska, sołtys miejscowości i Krystyna

A

Podraża, dyrektor Biblioteki Gminnej w Trzebielinie. Na dzielnych rowerzystów czekały kiełbaski znad
ogniska, słodki poczęstunek i zimne
napoje. W programie znalazło się
głośne czytanie wierszy znanych pol-

skich poetów, zabawy integracyjne
przy muzyce oraz loteria „szczęśliwy
los”. Z krótkim programem reklamującym czytanie książek zaprezentowali się uczniowie szkół podstawowych w Suchorzu i Trzebielinie.

Pamiętali o wyborach
30 lat temu, 4 czerwca 1989 roku,
w Polsce odbyły się pierwsze
po latach komunizmu częściowo
wolne wybory do polskiego parlamentu. Z tej okazji w sali widowiskowej przy Bibliotece Gminnej
w Trzebielinie miało miejsce spotkanie dyskusyjne połączone z wystawą książek, zdjęć i pamiątek
związanych z wydarzeniami ’89
roku.
Przybyłych mieszkańców przywitał gospodarz spotkania wójt Gminy
Trzebielino Tomasz Czechowski.
Gościem specjalnym był Marian
Kędzierski, poseł na Sejm X kadencji,
naoczny świadek tamtych wydarzeń,
mieszkaniec Suchorza.

Spotkanie rozpoczęło wspólne
odśpiewanie hymnu państwowego.
Ten niezwykły czas i zmiany zachodzące w Polsce i na świecie przybliżył zebranym historyk Dominik Radecki. Następnie Marian Kędzierski
wspomniał wybory 4 czerwca z własnej perspektywy, przedstawił kulisy pracy w parlamencie, opowiedział o życiu w PRL. Rozmowy
o Polsce i opowieści wspomnieniowe toczyły się przy „kawie wolności”, która była w PRL towarem deficytowym.
Organizatorem Święta Wolności
i Solidarności w Trzebielinie byli:
Gmina Trzebielino i Biblioteka
Gminna w Trzebielinie.
❚

Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom za pozytywną energię,
wspólną zabawę i miłą atmosferę.
Dziękujemy nauczycielom za
przygotowanie i opiekę nad grupami
szkolnymi: Krystynie Górkiewicz,

Ewie Surmie, Katarzynie Orbik-Balcerzak i Emilii Juchniewicz.
Szczególne podziękowania za
wsparcie rajdu kierujemy do:
– Haliny Drobińskiej, sołtysa Miszewa,
– Karoliny i Roberta Jedleckich,
właścicieli sklepu „Kubuś” w Suchorzu,
– Joanny i Mariusza Bzowskich,
właścicieli sklepu „ABC” w Trzebielinie,
– Daniela Chwarzyńskiego, członka Zarządu Rady Powiatu Bytowskiego.
Wszystkich zapraszamy za rok! ❚

www.trzebielino.pl
czerwiec 2019 r. |
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XVI Przegląd Szkolnych Teatrów Profilaktycznych

Zdrowo i długo żyj
7 czerwca, w sali widowiskowej Biblioteki Gminnej w Trzebielinie, odbył się
XVI Przegląd Szkolnych Teatrów Profilaktycznych, organizowany przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebielinie.
przeglądzie, którego tematem przewodnim było hasło „Promocja zdrowia
i zdrowego stylu życia” wzięli
udział uczniowie ze szkół z terenu
gminy: SP w Starkowie, SP w Trzebielinie oraz SP w Suchorzu.
W odróżnieniu do lat ubiegłych,
każdej grupie wiekowej GKRPA zaproponowała temat przewodni
przedstawień;

W

Przedszkolaki i kl. 0
Higiena i jej wpływ na zdrowie
fizyczne i psychiczne: czysta skóra
– zdrowie i uroda, higiena wzroku

i słuchu jako ważny element percepcji, odpoczynek jako ważny element
higieny, higiena jamy ustnej jako
ważny czynnik zapobiegania próchnicy.
W tej kategorii udział wzięli:
– kl. 0 SP Trzebielino – „Czarownica w opałach”, opiekun K. Waśkowiak,
– pięciolatki z SP Suchorze – „Ząbek”, opiekun Jolanta Stelmasik,
– kl. 0 SP Starkowo – „Uzdrawiający taniec”, opiekun Danuta Kubiak.

Klasa I – III szkoły podstawowej
Odżywianie: zdrowe i racjonalne

odżywianie, czynniki wpływające na
niewłaściwe odżywianie, skutki złego
żywienia (chipsy, słodycze ,używki
itp.), higiena przygotowania i spożywania posiłków.
W tej kategorii udział wzięli:
– kl. II SP Trzebielino – „Żyjemy
zdrowo i kolorowo”, opiekun Honorata Pitroch,
– kl. II SP Suchorze – „Hej, hej,
raz i dwa, witaminy wolę ja”, opiekun
Cecyia Dawidowicz,
– kl. II i III SP Starkowo
– „W zdrowym ciele zdrowy duch,
kochaj czystość, doceń ruch”, opiekun Magdalena Jedlińska.

Klasa IV – VII szkoły podstawowej
Zagrożenia i niebezpieczeństwo
w wirtualnym świecie. HEJT STOP,
STOP PRZEMOCY, AGRESJI!
Ukazanie negatywnych konsekwencji i negatywnego korzystania z mediów cyfrowych oraz kontrola dostępu do komputera.
W tej kategorii udział wzięli:
– kl. IV, V i VI SP Trzebielino
– Teatrzyk NETO-cwaniak „Bezpieczny internet”, opiekun Ewa Surma
– kl. IV SP Suchorze – „Bezpieczny internet”, opiekun Anna Weichold,
– kl. VI SP Starkowo – „Internetowa pani życia i śmierci”, opiekun
Emilia Juchniewicz.
Wszystkie grupy włożyły wiele
pracy w przygotowanie swoich
przedstawień w związku z czym postanowiono nagrodzić każdą z nich
dyplomem za udział oraz czekiem
o wartości 250 zł. W każdej kategorii
wiekowej komisja konkursowa do-

Dzień Dziecka
nad wodą
Z okazji Dnia Dziecka, 2 czerwca, na
Zalewie Bronowieckim odbyły się zawody wędkarskie organizowane jak co
roku przez Koło RYBOGRYF Trzebielino. Do udziału w zawodach zgłosiło się
20 uczestników. Dzieci musiały wykazać
się nie tylko cierpliwością, ale także
sprytem. Z pewnością przydały się również rady dorosłego, taty, wujka lub
dziadka, którzy znają niejedną technikę
i mają swoje sposoby na złowienie ryby.
Pierwsze miejsce zdobyła Paulina, która
złowiła ryby o łącznej wadze 3,08 kg.
Drugie miejsce zajął Michał, a trzecie
Filip. Wszystkim małym wędkarzom
wręczono atrakcyjne nagrody.

❚ Zmagania młodych aktorów oceniła i nagrodziła komisja konkursowa w składzie: Krystyna Podraża
– dyrektor Biblioteki Gminnej
w Trzebielinie, Władysława Lipka
– członkini GKRPA w Trzebielinie
oraz Jerzy Tarnowski – przewodniczący Rady Gminy Trzebielino. ❚

datkowo wyróżniła po jednej grupie
aktorskiej w poszczególnych kategoriach:
– kl. 0 ze szkoły w Trzebielinie za
przedstawienie,, Czarownica w opałach”,
– kl. II ze szkoły w Suchorzu za
przedstawienie „Hej, hej, raz i dwa,
witaminy wolę ja”
– kl. VI ze szkoły w Starkowie za
przedstawienie „Internetowa pani
życia i śmierci”.
Wyróżnione grupy otrzymały dyplomy i czeki o wartości 100 zł.
❚
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Życzymy stu lat!
Do grona 90-latków dołączyli w kwietniu kolejni mieszkańcy gminy Trzebielino. 10 kwietnia jubileusz 90. urodzin obchodziła mieszkanka Dolna Janina
Włoskowicz, a 15 kwietnia mieszkaniec Poborowa Jerzy Szewczuk.
Gratulacje!
Jubilatki delegacja z Urzędu
Gminy wraz z sołtysem Dolna Janiną Marcula-Kamińską gościła w piątek 12 kwietnia.
Delegację wzbogaciła. Wójt gminy
Tomasz Czechowski w imieniu własnym, pracowników Urzędu i mieszkańców Gminy złożył Jubilatce najserdeczniejsze życzenia. Do tych życzeń dołączyła się również sołtys
składając życzenia w imieniu całego
sołectwa Dolno.Jubilatka bardzo
ucieszyła się z odwiedzin i życzeń.
Pani Janina urodziła się 10 kwietnia 1929 roku w Dąbrówce k. Radomia. Miała 7. rodzeństwa: cztery siostry i trzech braci. W 1945 roku przyjechała do Cetynia z rodziną kuzyna.

U

Tutaj poznała męża. W 1949 roku
wyszła za mąż. Z mężem przeżyli ra-

zem 58 lat. Początkowo mieszkali
w Kołczygłówkach, a później w Trze-

bielinie. Urodziła pięcioro dzieci
(cztery córki i jednego syna). Pracowała w miejscowym PGR. Doczekała
się 17 wnuków, 20 prawnuków
i 1 praprawnuczka. Pani Janina mieszka z córką i zięciem. Delegację przyjęła w towarzystwie córek. Sekretarz
gminy Grażyna Bodnar tym razem
wystąpiła również w roli gospodyni,
bowiem Pani Janina jest jej mamą.
Do Jubilata delegacja z Urzędu
Gminy zawitała w środę 17 kwietnia.
Pan Jerzy przyjął gości w swoim
domu w towarzystwie córki i syna.
Jubilat urodził się 15 kwietnia w Wa-

sylowie Wielkim k. Tomaszowa Lubelskiego. Na Pomorze przyjechał
w 1947 roku. Najpierw do Sępólna,
a w 1948 roku do Poborowa. W 1950
roku ożenił się. Pochodzili z żoną
z jednej miejscowości. Zaraz po ślubie został powołany do wojska do
służby wartowniczej w Warszawie.
Po powrocie z wojska pracował
w miejscowym PGR. Żona zmarła
w styczniu 2018 roku. Małżonkowie
przeżyli razem 68 lat. Dochowali się
czwórki dzieci (dwóch synów
i dwóch córek), 8 wnuków i 6 prawnuków. Pan Jerzy jest jeszcze bardzo sprawnym człowiekiem, i co
roku z niecierpliwością czeka, kiedy
będzie mógł wykonywać prace
w ogrodzie. Jednak z uwagi na wiek
wymaga wsparcia i na co dzień pomaga mu syn Jarosław. Wójt gminy
Tomasz Czechowski wraz z delegacją złożył Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Jubilaci zwyczajowo już otrzymali
od Włodarza Gminy kwiaty, słodycze i pamiątkowy kubek z logo Gminy Trzebielino. Życzymy im jeszcze
długich lat życia w zdrowiu i radości.
Wszystkiego najlepszego.
❚

Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych

Konkurs rozstrzygnięty
18 kwietnia komisja konkursowa
w składzie: Jerzy Tarnowski
– przewodniczący, Krystyna Podraża – członek, Grażyna Bodnar
– członek, dokonało wyboru najlepszych prac plastycznych i wyłoniło zwycięzców.
Do konkursu zgłoszonych zostało
11 prac. Udział w nich wzięli uczniowie ze Szkół Podstawowych i klas
gimnazjalnych z terenu naszej gminy.

W kategorii uczniów klas IV – VI
szkoły podstawowej: Oliwia Gliniecka – SP Suchorze, Nikola Lupa – SP
Starkowo, Janusz Stoltman – SP
Trzebielino
W kategorii uczniów klasy VIIVII szkoły podstawowej oraz klasy
III gimnazjum: Sylwia Szewczyk
– SP Starkowo, Julia Żerebna – SP
Starkowo, Anastazja Beger – SP Starkowo.
Nagrody za udział otrzymali:
Marika Staroszak – SP Trzebielino,

Jakub Terefenko – SP Suchorze,
Maria Mizielińska – SP Suchorze,
Patrycja Kaszubowska – SP Starkowo, Zuzanna Wójcikowska – SP
Trzebielino.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas apelu z okazji zakończenia roku szkolnego w każdej
ze szkół.
Dziękujemy wszystkim za udział
w konkursie i serdecznie gratulujemy
laureatom.
❚

Bezpieczne szkolenie dla sołtysów
29 maja, w sali posiedzeń
Urzędu Gminy w Trzebielinie, odbyło się szkolenie dla sołtysów dotyczące bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych, współorganizowane przez oddział terenowy
KRUS w Słupsku. Wykład prowadziła Małgorzata Tokarska, a na

Sukces Ariela!
Ariel Czermiński osiągnął kolejny sukces. Zajął II miejsce w V
Mistrzostwach Kaszub Południowych tenisie stołowym.
Nasz zawodnik jest mieszkańcem

miejscowości Cetyń i reprezentuje
Gminę Trzebielino w zawodach tenisa stołowego na terenie województwa. Życzymy dalszych sukcesów!
❚

szkolenie przybyli sołtysi z terenu
całej gminy, ponieważ to oni są najbliżej rolnika indywidualnego i służą
radą.
Sołtysi wysłuchali informacji na
temat bezpiecznej obsługi maszyn
i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
zasad bezpieczeństwa podczas pracy

na wysokości, w wykopach i zbiornikach w gospodarstwie rolnym, zasad
obowiązujących przy obsłudze zwierząt.
Dla urozmaicenia wykładów zaprezentowano filmy poświęcone poruszanym zagadnieniom.
❚

www.trzebielino.pl
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Heca w szkole
10 maja do naszej szkoły zawitał
cyrk „Heca”. Występ oglądały dzieci

z przedszkola oraz uczniowie. Pokaz
dwóch artystów składał się z wielu
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atrakcji, w których mogliśmy brać
czynny udział. W programie oprócz
magii i iluzji, żonglerki, akrobacji, znalazł się także wesoły klaun. W trakcie
pokazu pojawiła się możliwość potrzymania żywego węża. Śmiałków
nie brakowało. Występ bardzo dostarczył wiele radości i uśmiechu.
❚

SP Trzebielino
Wycieczka
do Gdańska
Uczniowie naszej szkoły wybrali się na
atrakcyjną wycieczkę do Gdańska. Niesamowite wrażenia emocjonalne oraz
moc wzruszeń dostarczył musical
oparta na książce „Chłopcy z Placu

Broni”. Młodzi artyści śpiewali, tańczyli,
aktorsko grali przybrane role wzruszając
niektórych z nas do łez. Po tej dawce
artystycznych wrażeń udali się do
Muzeum II Wojny Światowej. I tu nie
zabrakło wrażeń, chociaż już innego rodzaju. Nie sposób nie wrócić do tego
miejsca. Pani przewodnik pokazała nam
żołnierską dolę. Na koniec wycieczki
uczniowie byli w Multikinie.
❚

SP Trzebielino

Dzień Mamy i Taty
27 maja przedszkolaki i uczniowie
klas I-III świętowali Dzień Mamy
i Taty. Uroczystość odbyła się na sali
widowiskowej przy Bibliotece Gminnej w Trzebielinie. Była to bardzo
uroczysta gala, podzielona na dwa
etapy. Jako pierwsi zaprezentowali
się uczniowie klas I-III oraz zerówka.
Po nich przedszkolacy z dwóch grup

przedszkolnych. Na wstępie Pani
Dyrektor Dorota Grzegorczyk powitała zaproszonych gości i życzyła solenizantom wszelkiej pomyślności.
Następnie odbyły się oczekiwane
przez wszystkich występy. Dzieci zaprezentowały swoje możliwości recytatorsko-wokalno-taneczne. Po występach były życzenia, całusy oraz

wiele radości i uśmiechu. Przy wspólnym biesiadowaniu dzieci wręczyły
swoim Rodzicom upominki.
Bardzo dziękujemy Bibliotece
Gminnej oraz Sołectwom za pomoc
w organizacji uroczystości.
Rodzicom życzymy Wszystkiego
Najlepszego z okazji Waszego Święta!
❚

SP Suchorze
W poszukiwaniu
Konopnickiej

SP Trzebielino

Najmłodsi też segregują
Najmłodsza grupa przedszkolna
ze Szkoły Podstawowej w Trzebielinie z wielką przyjemnością przyłączyła się do akcji #segregujeMy. To, że
ważne jest dbanie o środowisko, warto wpajać dzieciom od najmłodszych
lat. Akcja #segregujeMy była wspaniałą inicjatywą do poprowadzenia

W piątek, 24 maja, w ramach projektu
czytelniczego uczniowie SP Suchorze
wzięli udział w rajdzie „Śladami Marii
Konopnickiej”. W czterech miejscach
uczniowie słuchali fragmentów
utworów, wykonywali zadania związane
z wysłuchanymi tekstami, a także samodzielnie odczytywali i analizowali
fragmenty książek. Podsumowaniem
dla pierwszoklasistów było pasowanie
❚
na Czytelnika.

zajęć na temat odpadów i śmieci, jakie sami wytwarzamy w naszych domach. Dzieci dowiedziały się, jak ważna jest segregacja odpadów i odpowiedni wybór koloru kosza. Poprzez
zabawę mieliśmy okazję pogłębić naszą wiedzę, a także na posprzątać terenu naszego przedszkola.
❚

SP Suchorze

Nagrodzeni
wspólnie
Wyniki konkursu „Pomorze dawniej i dziś” organizowanego przez Instytut Historii i Politologii Akademii
Pomorskiej w Słupsku.
Organizator nie mógł wybrać najlepszych – dlatego wszyscy uczniowie SP Suchorze biorący udział
w konkursie otrzymali wyróżnienia
i rzeczowe nagrody.
Gratulujemy!
❚
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Ostatni dzwonek przed wakacjami
19 czerwca uczniowie i nauczyciele szkół w gminie Trzebielino zakończyli rok szkolny 2018/2019.

sP Trzebielino

sP starkowo

odczas uroczystych apeli
były podziękowania, nagrody, dyplomy i przede
wszystkim wyczekiwane przez
wszystkich świadectwa szkolne.
Uczniom, którzy osiągnęli najlepsze
wyniki w nauce wójt oraz Rada Gminy Trzebielino przyznali stypendium w wysokości 300 zł. W Szkole
Podstawowej w Trzebielinie dyplomy i stypendia wręczał przewodni-

P

czący Rady Gminy Trzebielino Jerzy
Tarnowski, w Szkole Podstawowej
w Suchorzu – radny Gminy Trzebielino Tomasz Zacholski, natomiast
w Szkole Podstawowej w Starkowie
– wójt Gminy Trzebielino Tomasz
Czechowski.
Uczniowie, którzy otrzymali stypendium Wójta oraz Rady Gminy za
najlepsze wyniki w roku szkolnym
2017/2018:

sP suchorze

szkoła Podstawowa w suchorzu:
1. Katarzyna Machała – kl. V
(średnia 5,47);
2. Zofia Małczuk– kl. VIII (średnia 5,27);
3. Wiktoria Lew Kiedrowska – kl.
VII (średnia 5,20);
szkoła Podstawowa w Trzebielinie:
1. Łukasz Wołczyński – kl. Va
(średnia 5,53);

2. Natalia Fijałkowska – kl. IV
(średnia 5,53);
3. Marta Rudzińska – kl. Va (średnia 5,47);
4. Seweryn Sibiński – kl. VIII
(średnia 5,44);
szkoła Podstawowa w starkowie:
1. Zuzanna Pirowicz – kl. VI
(średnia 5,40);
2. Julia Batruch – kl. V (średnia
5,35);

SP Suchorze

SP Starkowo

Poznajemy Kaszuby
4 czerwca cała społeczność
szkolna świętowała Dzień
Kaszubski – Farwë Kaszëb.
Był to najbardziej kolorowy dzień
w minionym roku szkolnym.
Cudowną zabawę rozpoczął festiwal kolorów. Następnie każda klasa
wzięła udział w czterech konkurencjach: zagrała w siatkówkę balonami
wypełnionymi wodą, sprawdziła
swoje umiejętności w parku linowym, narysowała na szkolnym chodniku wzory kaszubskiego haftu.

3. Michał Zacholski – kl. V (średnia 5,25);
Klasy gimnazjalne:
1. Wiktoria Sztobnicka – kl. IIIa
(średnia 5,30);
2. Kamil Mączak – kl. IIIa (średnia 5,21);
3. Kacper Szmejda – kl. IIIb
(średnia 5,11);
4. Julia Bogusz – kl. IIIb (rednia
❚
5,10).

Uśmiech i wiedza o barwach Kaszub na zawsze pozostanie w pamięci
uczestników wydarzenia. Wiemy, że
kolor chabrowy odzwierciedla piękne jeziora kaszubskie; niebieski jak
niebo nad Kaszubami; granatowy jak
głębia morza; żółty jak łany zbóż na
polach; zielony jak lasy pełne zwierza; czerwony jak krew, którą Kaszuba gotów jest przelać za obronę ojczyzny i czarny jak kaszubska ziemia
na polu.
❚
AnnA KOWAlCZYK

Technologia
od małego

SP Starkowo

Filmowe zmagania
Grupa ze Starkowa wygrała w ogólnopolskim quizie filmowym.
9 maja dwie grupy działające
w projekcie Filmoteki Szkolnej wzięły udział w ogólnopolskim quizie na
temat filmu „Władcy przygód. Stąd
do Oblivio”. Zarówno grupa „Super
fok” w składzie: Zuzanna Pirowicz
i Dominika Jazowska, jak i grupa „Nieprzytomne chłopy”, do której należeli:
Michał Zacholski, Szymon Beger i Jakub Laskowski doskonale poradziły
sobie z zadaniami konkursowymi.
Uczestnicy quizu musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące treści
filmu, rozwiązać zaszyfrowaną zagadkę, nagrać wywiad z bohaterem filmu
oraz narysować związany z jego perypetiami komiks. O zwycięstwie zadecydowało tempo pracy oraz jej jakość oceniana przez profesjonalne jury.
Dodatkowo do zwycięstwa grupy
Nieprzytomnych chłopów przyczy-

niły się głosy mieszkańców naszej
gminy i ich znajomych oddane w głosowaniu na Facebooku na ich komiks. Chłopaki okazali się fenomenalni i wygrali show filmowo-podróżnicze znanego aktora, podróżnika
i blogera młodzieżowego-Szymona
Radzimierskiego.
Poza tym otrzymali nagrody rzeczowe w postaci książek oraz prenumeraty National Geographic Kids.
Liczymy, że przyjazd Szymona
Radzimierskiego do Starkowa nastąpi już niedługo i będziemy mogli
podzielić się wrażeniami ze spotkania z tym wyjątkowym nastolatkiem.
Jesteśmy bardzo dumni, że uczniowie naszej szkoły wykazują się kreatywnością i osiągają sukcesy także
w ogólnopolskich konkursach.
AnnA KOWAlCZYK

W grupie pięciolatków, w oddziale przedszkolnym w Suchorzu,
w ramach projektu „Dla naszych
dzieci” odbywają się zajęcia z robotyki. Dzieci poznają z Photona,
poruszają nim za pomocą tabletu,
programują drogę, dźwięki i kolory
czułek. Dzieci wykonują polecenia
z wielkim zaangażowaniem i radością, a także – o dziwo – znajomością
rzeczy. Brawo!
❚

