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WOŚP zagrała w Naszej Gminie po raz trzeci

Rekord w Polsce, rekord w gminie
28. FINAŁ WOŚP, który grał w tym roku dla dziecięcej medycyny zabiegowej, w naszej gminie rozpoczął się już
od wczesnych godzin porannych. 15 wolontariuszy ze szkół w Suchorzu i Trzebielinie ruszyło na swoje trasy, aby zebrać jak najwięcej pieniędzy na tegoroczny finał.
stycznia, o godzinie 13, rozegrany został turniej piłki siatkowej na sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej w Trzebielinie.
W turnieju udział wzięło sześć drużyn:
„Green team”, Nadleśnictwo Trzebielino, OSP Trzebielino, Drużyna z Kołczygłówek, Młodzi Green team, SP Trzebielino. Nad prawidłowym przebiegiem
turnieju czuwał nauczyciel wychowania
fizycznego ze Szkoły Podstawowej
w Trzebielinie Pan Andrzej Labuda. Rywalizacja przebiegała w duchu sportowym. Tym razem nie liczył się wynik
sportowy – liczył się wynik zbiórki, którą
przy okazji prowadzono na trybunach.
Dalsza część WOŚP rozpoczęła się
o godzinie 16 na sali widowiskowej
przy Bibliotece Gminnej w Trzebielinie. Na scenie zaprezentowały się dzieci ze szkół i przedszkoli: SP Trzebielino, SP Starkowo oraz SP Suchorze.
Oczywiście nie zabrakło licytacji fantów przekazanych przez mieszkańców
gminy. Rzeczy te zostały kupione, bądź
też zrobione własnoręcznie. Przy tej
okazji okazało się jak wiele utalentowanych osób mamy w naszej gminie. Nad
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prawidłowym przebiegiem imprezy
czuwała Krystyna Michalak – animator
z Gminnej Biblioteki w Trzebielinie
oraz niezastąpiony w roli prowadzącego Łukasz Formela.
W czasie trwania całej imprezy można było kupić los w loterii fantowej,
którą poprowadziła Honorata Ślusarska. Można było wygrać m.in. ekspres

Z POMOCĄ
DLA
RÓWIEŚNIKÓW

Monitorujemy
czystość powietrza
31 października ub. roku , na targowisku gminnym w Trzebielinie, zainstalowany został czujnik, który
mierzy stężenie pyłów zawieszonych: PM2.5, PM10, temperaturę
oraz wilgotność powietrza.
– Każdego roku, w okresie zimowym, bardzo dużo słyszy się o zanieczyszczeniu powietrza i ryzyku, jakie ze
sobą niesie. Dzięki temu urządzeniu
będziemy mogli skutecznie informować mieszkańców o stanie jakości powietrza w naszej gminie – tłumaczy
wójt Tomasz Czechowski.
Zachęcamy do pobrania bezpłatnej
aplikacji Syngeos – Nasze Powietrze na
telefony komórkowe z systemem Android oraz IOS (Apple). Aplikacja po-

do kawy ufundowany przez sekretarz
gminy Grażynę Bodnar i jej córkę Joannę. Podczas imprezy można było
skosztować przepysznych ciast, przygotowanych przez pracownice instytucji publicznych z naszej gminy – były
gofry, przepyszna zupa oraz kawa i herbata. Na najmłodszych czekały również lody. Wszystkimi smakołykami

informuje o bieżącym stanie powietrza
w Państwa okolicy. Bazuje ona na własnej infrastrukturze czujników oraz
na danych pobieranych z Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska
(GIOŚ), dzięki czemu dane są bardzo
szczegółowe i aktualne. Oprócz stężenia pyłów zawieszonych PM2,5 oraz
PM10 – w aplikacji można sprawdzić
aktualną temperaturę, wilgotność i ciśnienie.
Mieszkańcy Gminy mogą śledzić
wyniki pomiarów dzięki mapom znajdującym się pod poniższym adresem:
https://panel.syngeos.pl/sensor/
pm2_5
https://panel.syngeos.pl/sensor/
pm10
❚

W ramach międzykontynentalnego
programu dla szkół „Face to Face
With The World” dzieci i młodzież
ze Szkoły Podstawowej w Suchorzu przygotowały dla swoich
kolegów i koleżanek z Ugandy
zbiórkę przyborów szkolnych,
zabawek, słodyczy i innych.
Pod koniec listopada do sierocińca
w Kagadi dotarły nasze paczki. Radość
była ogromna zarówno w Ugandzie,
jak i w naszej szkole. Bardzo cieszymy
się, że sprawiliśmy radość dzieciom na
drugim końcu świata. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli naszą akcję.
❚

częstowali nas wolontariusze – pracownicy Szkoły Podstawowej w Trzebielinie, Biblioteki Gminnej w Trzebielinie oraz młodzież szkolna.
O godzinie 20.00 wspólnie zapaliliśmy „Światełko do nieba”, były to zimne ognie. Nad bezpieczeństwem czuwali strażacy z OSP Trzebielino.
Podczas trwania imprezy pracowni-

ce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie na bieżąco liczyły
zebraną kwotę. Kiedy na tablicy pojawiała się coraz to większa kwota, przecieraliśmy oczy ze zdumienia. Pobiliśmy nasz zeszłoroczny rekord i w tym
roku zebraliśmy 21 572.39 zł. Jest to
kwota większa o ponad 7 tysięcy złotych
od ubiegłorocznego wyniku (13 813,49
i 7,13 euro). Brawo My!!!
Zorganizowanie tegorocznego finały nie byłoby możliwe gdyby nie nasi
wspaniali Darczyńcy i Wolontariusze.
Podczas tego finału pieniądze do puszek zbierali: Nikola Gadomska, Aleksandra Nisztuk, Laura Synakowska,
Oskar Rutkowski, Tomasz Jagiełło,
Wiktor Welzandt, Zuzanna Kierzk,
Kacper Golis, Konrad Złośnik, Anna
Jaciubek, Wiktoria Lew Kiedrowska,
Aleksandra Zawistowska, Paulina
Gonciarz, Oliwia Pluto-Prądzyńska,
Honorata Ślusarska.
Nie sposób wymienić dziesiątek
darczyńców – osób prywatnych, firm
i instytucji. Im wszystkim z całego serca dziękujemy za okazane serce.
❚
(fotorelacja na str. 3)
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Internet
jak błyskawica
Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy Trzebielino
w ramach projektu „Słupski Orange Światłowód”.
elem inwestycji jest likwidacja
internetowych „białych plam”
na mapie Polski i dostarczenie
ultraszybkiego i stabilnego internetu
mieszkańcom oraz zmniejszenie technologicznego dystansu w stosunku do
lepiej rozwiniętych cyfrowo regionów
kraju. Realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy.
W pierwszym światłowody zostały
doprowadzone do szkół i placówek

C

edukacyjnych zakwalifikowanych do
projektu w Trzebielinie.
Placówki te, na bazie wybudowanego przez Orange Polska światłowodu,
mogą korzystać za pośrednictwem firmy NASK z dostępu do internetu oraz
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, co
gwarantuje im rozwój nowoczesnych
form kształcenia oraz zdobywanie
nowych kompetencji, zarówno przez
uczniów, jak i nauczycieli.

Drugi etap realizacji projektu obejmuje budowę sieci światłowodowej do
wytypowanych gospodarstw domowych. Inwestycje realizowane są sukcesywnie, a ich zakończenie planuje się
pod koniec 2020 r.
Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków UE w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).
❚

Remont drogi Łysomice – Suchorze

Wspólny wysiłek
samorządów
W październiku ubiegłego roku,
na wniosek wójta Gminy
Trzebielino odbyło się spotkanie
samorządowców w sprawie
drogi powiatowej Łysomice
– Suchorze.
Wzięli w nim udział przedstawiciele
powiatów bytowskiego i słupskiego
oraz samorządowcy z gmin Dębnica
Kaszubska i Trzebielino. Wszyscy
zgodnie stwierdzili, że obecny zły stan
infrastruktury drogowej wymaga pilnej
interwencji wraz z uwzględnieniem po-

trzeb wynikających z lokalizacji cmentarza parafialnego.
Strony porozumiały się w zakresie
wstępnej koncepcji realizacji inwestycji i zobowiązały do opracowania
szczegółowego zakresu przedsięwzięcia. Na 2020 rok zaplanowano
wstępnie opracowanie dokumentacji,
natomiast na rok 2021 zaplanowano
realizację inwestycji.
Ważnym aspektem spotkania jest
fakt, że planowana inwestycja w ramach jednej drogi nie zakończy się na
granicy administracyjnej powiatów. ❚

Wkroczyli w dorosłość

Życzymy stu lat!
Do grona 90-latków dołączyła Helena Hejna, mieszkanka Suchorza.
8 października z okazji wspaniałej
rocznicy odwiedziła Jubilatkę delegacja z Urzędu Gminy. Wójt Tomasz

Czechowski w obecności sekretarz
Grażyny Bodnar i kierownik USC
Moniki Staroszak, w imieniu własnym,

pracowników Urzędu i mieszkańców
Gminy złożył najserdeczniejsze życzenia.
Jubilatka urodziła się 4 października
1929 roku na Kujawach, w miejscowości Jasień. W 1951 roku wyszła za
mąż. Urodziła siedmioro dzieci (trzech
synów i cztery córki), a do Suchorza
przyjechała z mężem i dziećmi w 1965
roku. Z mężem przeżyli razem 36 lat.
Pracowała w miejscowym PGR. Doczekała się 25 wnuków i 31 prawnuków. Delegację przyjęła w towarzystwie syna i córki. Na co dzień szacownej Jubilatce pomagają wnuk, córka
i syn.
Jubilatka zwyczajowo otrzymała od
Włodarza Gminy kwiaty, słodycze i pamiątkowy kubek z logo Gminy Trzebielino. Życzymy im jeszcze długich lat
życia w zdrowiu i radości. Wszystkiego
najlepszego.
❚

30 grudnia, na dzień przed końcem
2019 roku, wójt Gminy Trzebielino
Tomasz Czechowski oraz sekretarz
Gminy Trzebielino Grażyna Bodnar,
gościli w Urzędzie Gminy kolejnych
pełnoletnich mieszkańców naszej gminy. Po złożeniu życzeń i przekazaniu

drobnych upominków naszym jubilatom, rozmawiano o tym, jak się im się
żyje w gminie i planach na przyszłość.
Nie wszyscy zaproszeni zdołali dotrzeć na spotkanie. Wszystkich jednak
serdecznie zapraszamy po odbiór upominku.
❚
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Rekord w Polsce, rekord w gminie

Brawo!
21Zebraliśmy
572.39
zł
podczas
tegorocznego,
28. Finału WOŚP
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kulTurA

Ferie z Koziołkiem
Pieczenie chleba, przygotowywanie własnoręcznie kanapek, ale także
głośne czytanie, gry, zabawy czy rysowanie głównego bohatera ferii
czyli Koziołka Matołka – to tylko część atrakcji, jakie czekały na dzieci
podczas pierwszego tygodnia ferii w bibliotece w Trzebielinie.

www.trzebielino.pl
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Zapraszamy do lektury
Członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki tym razem polecają „Światło między
oceanami”, autorstwa M. L. Stedman.
ektura godna polecenia, powieść czyta się z zainteresowaniem,
ponieważ porusza problem
ludzkich wyborów i ich konsekwencji.
Akcja książki rozgrywa się w Australii, po zakończeniu I wojny światowej.
Wątkiem przewodnim są losy Toma

L

i Isabel, których silna miłość poddana
zostaje życiowej próbie. Mimo wielu
prób Isabel nie może zajść w ciążę,
więc kiedy pewnego dnia ocean wyrzuca na brzeg łódkę, a w niej martwego
mężczyznę i płaczące niemowlę uważa
to za dar od Boga. Za wszelką cenę

chce pozostawić dziewczynkę traktując
ją jak swoją córkę.
Jakie konsekwencje przyniesie dokonanie takiej decyzji? Jak potoczą się
losy bohaterów? Klubowicze już wiedzą. Kto jest ciekawy – zapraszamy do
lektury.
❚

Spotkanie przedświąteczne w bibliotece
W Bibliotece Gminnej w Trzebielinie tradycją stało się, że pracownicy wraz z Czytelnikami i Przyjaciółmi spotykają się co roku
w grudniu, by podsumować mijający rok. Podobnie było 20 grudnia
2019 roku.
W przedświątecznym spotkanius
w bibliotece uczestniczyli miłośnicy
książek, rękodzieła i sztuki kulinarnej
z klubów działających przy bibliotece,
a także sołtysi i najlepsi czytelnicy
2019 roku: Barbara Dziendziela i Dorota Danielewska oraz emerytowani

pracownicy biblioteki. Udział w nim
wzięli także Ludwik Szreder, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu i chór „Sami swoi” z Tuchomia.
Koncert kolęd w wykonaniu chóru,
pod dyrekcją Patryka Tryby, wprowadził uczestników spotkania w świąteczny nastrój. Pełnych radości i życzliwości Świąt Bożego Narodzenia oraz spokoju i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2020 Roku życzyła wszystkim przybyłym dyrektor biblioteki Krystyna Podraża. Spotkanie
było też okazją do podziękowania za
wspólnie spędzony rok i obdarowania

gości upominkami przygotowanymi
przez pracowników biblioteki.
Bożonarodzeniową
atmosferę
wniosły stoły przystrojone w ozdoby
świąteczne, oczywiście własnego wykonania, potrawy wigilijne jak również
słodkości własnego wypieku przyrządzone przez pracowników biblioteki, świetlic wiejskich i przyjaciół.
Nie obyło się także bez niespodzianki przygotowanej przez sołtysów
dla odchodzącej na emeryturę dyrektor biblioteki Krystyny Podraża. Były
życzenia, podziękowania, moc wzruszeń i gromkie „Sto lat!”.
❚
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Podróż sentymentalna,
ale i pouczająca
23 listopada, w sali widowiskowej w Trzebielinie, odbyło się finałowe spotkanie w ramach projektu
„Wehikułem czasu do 1989 roku”. Zakładał on współdziałanie mieszkańców oraz organizację spotkań
w poszczególnych miejscowościach gminy, podczas których mieszkańcy rozwijali swoje umiejętności
kulinarne, aktorskie, artystyczne i zgłębiali wiedzę na temat lat 80.
odczas finałowego spotkania,
które miało charakter konkursowy, rywalizujące sołectwa
i zgromadzona w sali widowiskowej
publiczność przeżyli sentymentalną
podróż do dekady zakupów na kartki,
gigantycznych kolejek i rozmów kontrolowanych. To był trudny okres stanu wojennego, walki o prawa obywatelskie, ale czas nadziei na wolność.
Do rywalizacji przystąpiło pięć sołectw: Bożanka, Objezierze, Poborowo, Starkowo i Trzebielino. Do sołeckiej rywalizacji biblioteka przygotowała cztery konkurencje: pokaz mody,
czyli prezentacja trendów mody lat 80.
w rytm muzyki, prezentację stołów, kabarety i quiz wiedzy o PRL-u. Rywali-

P

zacja pomiędzy sołectwami była bardzo zawzięta, drużyny walczyły o każdy punkt.
Nad prawidłowym przebiegiem
konkursu czuwała komisja w składzie:
Leszek Waszkiewicz, starosta bytowski, Grażyna Pańczyk i Bogumiła Szarmach. Emocjonujące zmagania zakończyły się zwycięstwem reprezentacji
sołectwa Trzebielino, drugie miejsce
zajęła reprezentacja sołectwa Objezierze, natomiast trzecie drużyna sołectwa
Starkowo. Wyróżnienia trafiły do sołectw: Bożanka i Poborowo. Kapitanowie drużyn gratulacje, bony pieniężne
i dyplomy odebrali z rąk wójta Gminy
Trzebielino, dyrektor biblioteki oraz
starosty bytowskiego.

❚ Na spotkanie przybyli byli m.in. Tomasz Czechowski, wójt Gminy Trzebielino z małżonką, Leszek
Waszkiewicz – starosta bytowski, radni Powiatu bytowskiego: Daniel Chwarzyński i Wojciech Duda,
radni Rady Gminy Trzebielino: Joanna Wojtyniak, Tomasz Zacholski, Piotr Jażdżewski, Mariusz
Szarek, Ewa Kozieł, sołtysi: Grażyna Buza, Piotr Krefta, Danuta Kropielnicka, Andrzej Labuda, Janina
Marcula-Kamińska, Danuta Ogińska, Dariusz Synakowski, dyrektor szkoły Podstawowej w Trzebielinie Dorota Grzegorczyk, a także Grażyna Pańczyk i Bogumiła Szarmach, dyrektor biblioteki
w Kołczygłowach. ❚

W przerwach pomiędzy kolejnymi
konkurencjami wystąpił Patryk Tryba,
który przebojami z lat 80. wprowadził
uczestników spotkania w atmosferę zabawy. Dodatkowo mieszkańcy sołectwa Bożanka zaprezentowali poza konkursem wzruszający taniec z flagami
i piosenki.
Organizatorzy zadbali o to, by nikt
z przybyłych gości nie był głodny, bądź
spragniony. Przez cały czas trwania imprezy dla uczestników dostępny był
bufet zaopatrzony m.in. w bigos, napoje, chleb ze smalcem i kiszone ogórki,
galaretę , obwarzanki i słodycze. Smakować można było także potrawy przygotowane przez sołectwa. Pracownicy
biblioteki zadbali o odpowiedni klimat
spotkania poprzez scenografię w stylu
lat 80., odpowiednio dobrane dekoracje tematyczne, wzbogacone o dyskotekowe światła oraz wystawę złożoną
ze starych sprzętów i książek, nawiązujących do przełomowego roku 1989.
Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim sołectwom za udział w turnieju, kibicom za doping.

❚ Projekt „Wehikułem czasu do 1989 roku”
złożony przez pracowników biblioteki do Fundacji Parasol w Bytowie otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu „Działaj lokalnie”
w kwocie 3000 zł. Wszystko to w związku
z przypadającą w tym roku 30. rocznicą przemian demokratycznych w Polsce i pierwszymi
wolnymi wyborami z 1989 roku. ❚

Dziękujemy
Za pomoc w organizacji finałowego
spotkania serdeczne podziękowania
kierują do: baru „Zatoka” z Miastka,
sklepu „Julia” Gabrieli Buczek, sklepu
„Gracik” w Trzebielinie, hurtowni
„Optim” z Miastka Piotr Krupka, Piotra Krefty i mieszkańców Starkowa za
przygotowanie smacznego stoiska
„Społem”, Danuty Ogińskiej i mieszkańców Bożanki za poruszającą serca
część artystyczną, Krystyny i Stanisława Rutkowskich, Krystyny Siekluckiej,
Janiny Marcula-Kamińskiej, Kazimierza Michalaka, Agnieszki Podraża,
Danuty i Henryka Kamińskich, Dawida Maniak.
❚

5

Przybywa
Czytelników
Uśmiech dziecka to dla nas nagroda
za naszą pracę. Z książką na start
i dyplom Starszego Czytelnika zdobył
Miłosz, a dyplom Małego Czytelnika
otrzymali Jakub i Pawełek.
Dzięki systematycznemu odwiedzaniu
naszej placówki mogą się cieszyć
i przeżywać ciekawe historie znajdowane w nowych książkach. Zapraszamy!
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Podsumowanie roku 2019

InWestyCje ZmIenIają nasZą

W 2019 roku zrealizowano kilka ważnych przedsięwzięć w wielu miejscach naszej gminy. To b
z inwestycjami, które zabezpieczają potrzeby wspólnoty lokalnej w zakresie infrastruktury te

Targowisko gminnego Mój Rynek.
1 maja odbyło się oficjalne
otwarcie targowiska gminnego
„Mój Rynek” w Trzebielinie. Tego
dnia po raz pierwszy handel odbywał
się na nowo powstałym placu. Inwestycja została wykonana przez przedsiębiorstwo: Zakład Murarski Wiesław
Reca z Mądrzechowa za kwotę 1 228
656,27 zł.
Wartość inwestycji łącznie z kosztami dokumentacji projektowej i nadzo-

w instalację fotowoltaiczną o mocy
5,0 kW oraz w lampy oświetleniowe
z panelami solarnymi.
Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Trzebielino otrzymała
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014
– 2020 w wysokości 63,63% kosztów
kwalifikowanych.

ru inwestorskiego wynoszą 1 275
888,27zł, Gmina na ten cel otrzymała
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 811 098,00 zł.
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

❚

Rewitalizacja parku
W lipcu zakończyły się prace przy
realizacji inwestycji pn. Odtworzenie
fragmentu komunikacji w zabytkowym układzie parku w Trzebielinie
w celu zapewnienia dostępu do rzeki
Pokrzywna (ścieżka wędkarska powiązana z rybołówstwem). Wykonawcą robót
była firma – Usługi Ogólnobudowlane,
DOMBUD Ireneusz Breszka.

Kanalizacja
w Cetyniu

Stacji uzdatniania wody
w Trzebielinie
Również w maju zakończono i oddano do użytku stację uzdatniania
wody wraz z budową infrastruktury
towarzyszącej w miejscowości Trzebielino. Przedsięwzięcie obejmowało
demontaż istniejącego orurowania
i urządzeń technologicznych, a następnie montaż i budowę technologii stacji
uzdatniania wody, o zdolności produkcji wody uzdatnionej w ilości
Qh=20m3/h, oraz wydajności pompowni drugiego stopnia, zasilającej wodociągowy – gminny system sieci odbiorczej w wielkości Qhmax = 55m3/h.
Ponadto odnowiono budynek, wykonano nowe nawierzchnie na terenie stacji a także utwardzono dojazd do obiektu. W budynku zainstalowano zdalny
system sterowania obiektem.

Wartość inwestycji (dokumentacja
projektowa, roboty budowlane) wyniosła 284 730,78 zł z czego 74,9%
– 211 945,00 zł pochodzi ze środków
Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach
działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 2 „Zwięk-

Przeprowadzone badania wykazały,
że woda jest lepszej jakości niż przed
modernizacją.
Cała wartość inwestycji wynosiła
ponad 1,5 mln zł z czego 647 210,00 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 pn. „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”.
❚

W grudniu zakończono prace związane z
wą kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Przedsięwzięcie obejmowało wykonanie ok. 7 k
kanalizacji tłocznej oraz grawitacyjnej do miejsc
Starkowo a także wykonanie dwóch tłoczni ś
jednej pompowni suchej oraz wykonanie trzec
pompowni przydomowych. Dzięki realizacji inw
będzie możliwe podłączenie do nowopowstałe
struktury 314 mieszkańców Cetynia
Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach p
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przy
do budynków w miejscowości Poborowo, Cety
na Trzebielino oraz przebudowa stacji uzda
wody wraz z budową infrastruktury towarz
w miejscowości Trzebielino”
Cała wartość inwestycji wynosiła 2 994 04
z czego 1 164 684,00 zł jest współfinansowane
ków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rze
woju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
inwestująca w obszary wiejskie.

www.trzebielino.pl
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Droga gminna w Cetyniu

gmInę

był ważny okres
echnicznej.

Pod koniec października zakończyła się realizacja pierwszego i drugiego etapu inwestycji
pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Cetyń. W ramach pierwszego etapu wykonano
przebudowę drogi na odcinku 674 m, w ramach
drugiego etapu wykonano przebudowę na kolejnych 222 m.
Przebudowa polegała na wykonaniu nowej nawierzchni z płyt IOMB ułożonych śladowo, przebudowie zjazdów oraz remoncie istniejącego systemu
odwodnienia. Gmina Trzebielino na przebudowę
drogi otrzymała dofinansowanie w kwocie 80 590,00
zł ze środków budżetu Województwa Pomorskiego
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych i 50 000,00zł ze środków Nadleśnictwa Trzebielino.
Zadanie zrealizowało przedsiębiorstwo Usługi
Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Piotr
Zielonka z miejscowości Grzmiąca za łączną kwotę
324 221,43 zł.
❚

Chodnik i nawierzchnia drogi w Miszewie

szenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.
Zakres robót obejmował m.in. wykonanie ścieżki rekreacyjnej, stanowiska dla
wędkarzy na brzegu rzeki Pokrzywna,
montaż ławek, koszy na śmieci, lamp parkowych, donic kwiatowych, oraz tablic
informacyjnych a także oświetlenia.

W listopadzie 2019 r. zakończyła
się realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa DW 209 polegająca na budowie chodnika w Miszewie wraz z poprawą stanu nawierzchni. Zadanie obejmowało budowę chodnika w miejscowości Miszewo o łącznej długości ok. 507 m, budowę zjazdów indywidualnych na szerokości chodnika oraz remont nawierzchni jezdni. Ponadto odmulono
i odtworzono istniejące bezodpływowe
rowy przydrożne oraz dokonano wycinki drzew kolidujących z projektowanym chodnikiem.
Zadanie zostało zrealizowane przez
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe
„DROMOS” Sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
za kwotę 1 115 205,71 zł. Gmina Trzebielino współfinansowała koszt budowy chodnika w kwocie 70 000,00 zł.

❚

❚

z budoCetyń.
km sieci
cowości
ścieków,
ch przewestycji
ej infra-

❚ Rok 2020 zapowiada się również prorozwojowo. Dzięki aktywnej współpracy z Radą Gminy
Trzebielino a także skutecznemu pozyskiwaniu
środków ze źródeł zewnętrznych uda nam się
zrealizować zadania, które wpłyną na poprawę
wizerunku naszej gminy jak i podniosą
standard życia wszystkich mieszkańców. ❚

projektu
yłączami
yń Gmiatniania
zyszącej

46,78 zł
ze środecz Rozu Europa
❚

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
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Za trud uczenia
i wychowywania
Nauczyciele z placówek oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest gmina Trzebielino
odebrali w październiku nagrody Wójta Gminy.
zień Edukacji Narodowej jest
to czas pochwał i nagród
za trud pedagogów, włożony
w edukację dzieci i młodzieży. Z tej
okazji wójt gminy Trzebielino spotkał się z dyrektorami szkół z terenu
gminy oraz nauczycielami nagrodzonymi za zaangażowanie, kreatywność
i osiągnię-cia dydaktyczno-wychowawcze.
W tym roku otrzymali je: Anna Ko-

D

walczyk ze Szkoły Podstawowej
w Starkowie, Marta Kozłowska ze
Szkoły Podstawowej w Suchorzu oraz
Andrzej Labuda ze Szkoły Podstawowej w Trzebielinie.
Uroczystość była okazją do złożenia
najlepszych życzeń dla całej społeczności oświatowej gminy. Życzenia te złożył wójt na ręce dyrektorów szkół.
❚

Dla naszych dzieci
W Szkole Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie
działa sala integracji sensorycznej. Powstała w ramach projektu „Dla naszych dzieci”. Koszt
przystosowania sali wyniósł
34 tys. zł.
– Jest to kolejne działanie naszej
gminy podnoszące jakości pracy punktów przedszkolnych ze szczególnym
wskazaniem na potrzeby dzieci z niepełnosprawnością. Sala jest przeznaczona do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci

SP Starkowo

Święto czytelnictwa
29 listopada 2019 r. odbył się konkurs czytelniczy „W krainie legend
i baśni”.
Tego dnia na szkolnym korytarzu
można było spotkać: Kaja i Gerdę, rody
książęce wraz z dworzanami, kaczuszki,
smoka, pradawnych Słowian, Bazyliszka, chodzące lustro, złotą rybkę, wróżkę
i wiele innych niezwykłych postaci.
Szkolne święto czytelnictwa rozpo-

częły wykonywane przez wszystkie klasy krótkie prezentacje utworów takich
jak: „Królowa Śniegu”, „Księżniczka na
ziarnku grochu”, „Brzydkie kaczątko”,
„Szewczyk Dratewka”, „Legenda
o Lechu, Czechu i Rusie”, „Legenda
o Bazyliszku”, „Bajka o rybaku i rybce”,
„Legenda o Kraku i Wandzie” i „Kopciuszek”. Po odpowiedziach na liczne
pytania oraz po wcieleniu się w rolę

Kopciuszka i oddzieleniu grochu od
kaszy wyłoniono zwycięzców. Mistrzami w krainie legend i baśni zostali
uczniowie klasy V. Drugie miejsce zajęła klasa IV, a trzecie klasa VII.
Wszystkim uczestnikom konkursu
gratulujemy ogromnej wiedzy. Pozostałym dziękujemy serdecznie za zaangażowanie w przygotowanie strojów
i przedstawienia. Organizacja takich
projektów ma sens, ponieważ m. in.
dzięki nim uczniowie są zmotywowani
do czytania lektur, skupiają się, aby odnaleźć w nich coś naprawdę atrakcyjnego i wartościowego.
❚

– podkreśla znaczenie nowego miejsca
wójt Tomasz Czechowski.
Dzieci biorą udział w zajęciach,
których celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych.
Podczas terapii integracji sensorycznej nie uczy się dzieci konkretnych
umiejętności, lecz poprzez oddziaływanie na zmysły wpływa się na procesy
nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. Z kolei pożądane reakcje adaptacyjne pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy

funkcjonowania ośrodkowego układu
nerwowego .
Sala do terapii integracji sensorycznej wyposażona jest w specjalną kabinę
– stabilną i sztywną konstrukcję – wyposażoną w ruchome belki, pozwalające na montaż urządzeń do terapii realizowanej poprzez ćwiczenia stymulujące układ westybularny – równowagę,
koordynację wzrokowo ruchową,
orientację w przestrzeni i ogólna sprawność fizyczną. Wyposażona jest dodatkowo w przyrządy służące do ćwiczenia
równowagi, usprawniania motoryki
oraz rozwijania zmysłu dotyku.
❚

Filmowa przygoda

Zuzanna Pirowicz, Nikola Lupa
i Julia Sadyś reprezentowały szkołę
oraz promowały działania filmowej
grupy projektowej podczas 10. Festiwalu Filmoteki Szkolnej.
Dziewczęta wzięły udział w warsztatach w Instytucie Audiowizualnym
Filmoteki Narodowej (FINA) dotyczących m.in. krytyki audiowizualnej,
scenopisarstwa, tworzenia maszynek
optycznych. Uczestniczyły także

w uroczystej gali z okazji jubileuszu
festiwalu. Miały okazję obejrzeć film
z muzyką na żywo i porozmawiać z Pawłem Ziemilskim – reżyserem filmu
„In touch”. Znalazły również czas na
zwiedzanie Warszawy. Członkowie
grupy realizującej projekty filmowe
mają nadzieję, że dzięki ich wytrwałej
pracy w przyszłym roku również uda
im się dostać zaproszenie na to wyjątkowe święto szkolnego kina.
❚
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Szkoła Podstawowa w Suchorzu

młodzi mają głos

Dzieci uczą rodziców

Od września do grudnia na terenie Szkoły Podstawowej w Starkowie realizowano projekt „Młodzi mają głos – Nakręcamy się do działania!”.
zięki udziałowi w projekcie
uczniowie uwierzyli, że „mają
głos” i mogą kształtować środowisko, w którym żyją. Przy okazji
włączono lokalną społeczność w kulturalno-edukacyjne działania uświetniające 30. rocznicę przemian demokratycznych w Polsce, 20 lat członkostwa
w NATO i 15 lat w Unii Europejskiej.
W ramach projektu zorganizowano
m.in.:
– kampanię, debatę i profesjonalne
wybory na Przewodniczącego SU;
– wyjazd do Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Europejskiego Centrum Solidarności oraz do TVP
Gdańsk;
– spektakl teatralno-artystyczny ob-

D

W skRóCIe
kiermasz świąteczny
15 grudnia 2019 r. Szkoła Podstawowa
w Trzebielinie zorganizowała kiermasz
świąteczny, połączony z występami
artystycznymi dzieci. Oprócz tego odbyła się loteria fantowa i kiermasz ciast.
zgodnie z obietnicą wójta gminy Trzebielino, kwota ta zostanie podwojona.
Całkowity dochód z kiermaszu zostanie
przeznaczony na budowę boiska do piłki
siatkowej.

xxx
„Już po raz trzeci Mikołaj ze Śnieżynkami odwiedził chore dzieci przebywające na oddziale pediatrycznym
w miasteckim szpitalu.”

Od listopada w Szkole Podstawowej w Suchorzu w klasach 0-III odbywają się
zajęcia pod nazwą „Dzieci uczą rodziców”. Odbyły się już dwie lekcje „Co to
jest Niepodległość” oraz „Co to jest pomaganie, czy warto pomagać”. W ramach zajęć dzieci prowadzą dyskusje w oparciu o prezentacje i własne doświadczenia, kolorują ilustracje, a zadaniem domowym jest przeprowadzenie
rozmowy z rodzicami.

nażający manipulację stosowaną przed
wyborami;

– grę terenową "Rodzina Wolności"
zakończoną zabawami przy ognisku;
– biegi na 15, 20 i 30 km;
– Przeżyj to sam! – tydzień z życia
w PRL-u;
– pokaz multimedialny, występ
artystyczny i żywą lekcję historii
pn. „Trudne drogi do wolności”;
– wywiad z wójtem Tomaszem
Czechowskim o działaniach na rzecz
dzieci i młodzieży z naszego regionu.
W ramach założeń programowych
swą działalność rozpoczęła również
szkolna telewizja internetowa STAR
TV, która dokumentowała i promowała wszystkie działania projektowe.
Koordynatorami projektu były
Anna Kowalczyk i Małgorzata Zacholska.
❚

Dzieci na szlaku
poezji
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Starkowie uczestniczyli w tym
roku szkolnym w projekcie literacko – sensorycznym pod hasłem
„Pokochajmy lirykę – usprawniajmy motorykę”.
Celem projektu było dostarczenie
dzieciom w okresie wczesnoszkolnym
różnorodnych bodźców sensorycznych, wpływających na ich właściwy
rozwój fizyczny, społeczny i intelektualny. Głównym założeniem działań
projektowych było usprawnianie podstawowych zmysłów dziecka przy jednoczesnym kształtowaniu świadomości językowej i literackiej.
Niektóre działania skierowane
były również do starszych uczniów,
którzy wraz z młodszymi kolegami
i koleżankami uczestniczyli m. in.
w warsztatach artystycznych, w zajęciach ruchowych usprawniających
motorykę dużą, a także brali udział
w II edycji Wojewódzkiego Konkursu
Recytatorskiego „Na szlaku poezji

Atrakcyjne przerwy

Na zajęciach oraz przerwach w SP w Suchorzu uczniowie klas 0-III wykorzystują w różny sposób technologię informacyjno-komunikacyjną. W grudniu
bawiliśmy się kolorowankami, kodowaniem, układaliśmy puzzle, budowaliśmy szopkę, ozdabialiśmy wirtualne pierniki, graliśmy w świąteczne memo
oraz w kółko i krzyżyk.

polskiej”. To największe wydarzenie
kończyło cały projekt. Wyłoniło kilku
zwycięzców z naszej gminy: Aleksandra Wilma z klasy III SP w Starkowie
zajęła I w kategorii klas I – III, Aleksander Bławat z klasy III SP w Suchorzu zajął II miejsce w kategorii klas I
– III, Alicja Pirowicz z klasy V SP
w Starkowie zajęła II miejsce w kategorii klas IV – VI.
Z kolei dla rodziców i dziadków
zorganizowane zostało spotkanie ze
specjalistami z dziedziny integracji
sensorycznej, terapii ręki i logopedii.
Zorganizowano również w szkole
Dzień gier planszowych i zręcznościowych, w trakcie którego dzieci zdobywały wiedzę językową i ćwiczyły rozwój intelektualny.
Wszystkie działania finansowane
w ramach programu AKUMULATOR
SPOŁECZNY ze środków Narodowego Instytutu Wolności FIO i Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
❚

Piernikowe zajęcia

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w SP Suchorze unosił się przez kilka
dni aromatyczny, piernikowy zapach. Pieczenie pierników rozpoczęła grupa
uczniów z języka kaszubskiego. Do nich dołączyli uczniowie klasy II i III. Pierniczki były tak pyszne, że nie doczekały świąt.

10

www.trzebielino.pl

WydArzeNIA

| styczeń 2020 r.

tradycyjnie podzieliliśmy się opłatkiem
17 grudnia, w Trzebielinie, odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W spotkaniu wzięły udział osoby samotne i starsze z terenu naszej gminy, łącznie około 120 osób.
potkania opłatkowe na stałe
wpisały się już w harmonogram
pracy miejscowego GOPS. Ciepłe słowa i życzenia do uczestników
spotkania wigilijnego skierowali: wójt
gminy Trzebielino Tomasz Czechowski, ksiądz Jacek Gierszewski, ksiądz
Krzysztof Skrzyniarz, przewodniczący
Rady Gminy Jerzy Tarnowski oraz kierownik GOPS w Trzebielinie Joanna
Kmiecik.
Spotkanie przebiegało w rodzinnej
atmosferze. Na udekorowanych stołach były wigilijne potrawy m.in.
barszcz czerwony z uszkami, ryba, pierogi, sałatka, które powstały dzięki pomocy pań kucharek ze Szkoły Podstawowej w Trzebielinie. W świąteczny
klimat zgromadzonych wprowadzili
uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Trzebielinie, którzy pod okiem opiekunów przygotowali specjalny program artystyczny.
Spotkanie byłoby możliwe dzięki
wsparciu sponsorów, ludzi o wielkim

s

❚ Oto lista tegorocznych
sponsorów:

sercu, którym los drugiego człowieka
nie jest obojętny. Bardzo dziękujemy
wszystkim darczyńcom. Dziękujemy
również sołtysom gminy Trzebielino

bo to dzięki nim na stołach pojawiły się
przepyszne słodkości.
Mamy nadzieję, że wszyscy zgromadzeni goście, dzięki temu spotkaniu,

choć przez chwilę zapomnieli o trudach dnia codziennego, nieporozumieniach i z nadzieją spojrzeli w przyszłość.
❚

GOPS TRZEBIELINO INFORMUJE

TERMINY WYPŁAT NA 2020 ROK

sklep spożywczo-przemysłowy Joanna Jedlecka-Bzowska, firma usługowo-handlowa
„KUBUŚ” Robert Jedlecki, sklep spożywczoprzemysłowy Helena Terefenko, sklep spożywczo-przemysłowy „JULIA” Gabriela
Borowska, sklep spożywczo-przemysłowy
Jolanta Rogoża, sklep spożywczo-przemysłowy oraz „LEWIATAN” Tomasz Zabrocki,
zakład usługowo-handlowy Sylwia Kośla,
gospodarstwo rybackie Mirosław i Sławomir
Iwanowscy, AQUAMAR Pasieka, stawy rybne
w Bożance, Piotr Dziewański, gospodarstwo
rybackie Trzebielino, sklep spożywczo-przemysłowy „LEWIATAN” Alina Chwarzyńska, Sabina Jażdżewska, Restauracja
Królewska Jarosław Góral, gospodarstwo
rolne Adam Wiśniewski, Roman Kula, hurtownia „Optim” w Miastku, ksiądz Krzysztof
Skrzyniarz, Hubert Kazubski.
❚
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UWAGA!
ZMIaNa RacHUNkU BaNkOWEGO
dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z powyższym wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na następujący numer rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy Bytów o/Kołczygłowy
09 9321 0001 0031 5393 2000 0260
Wpłat można dokonywać również jak dotychczas u inkasentów lub w kasie Urzędu.
Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.
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Hania = talent i praca
W historii rozwoju sportowego naszej utalentowanej lekkoatletki rok 2020
na pewno będzie pracowity. I mamy nadzieję, ze także obfity w sukcesy
i kolejne rekordy życiwe. Choć i tak już poprzeczka ustawiona jest przez zawodniczkę wysoko
zięki dotychczasowej pracy nasza zawodniczka spełnia kryteria wynikowe do objęcia szkoleniem szerokiej kadry narodowej,
a nawet brana jest pod uwagę do reprezentacji kraju).
Hania ma obecnie najlepszy wynik
w rocznikach 2003-2004, czyli U18.
Wymagany wynik minimum na
Mistrzostwach Europy U18 w Rieti
we Włoszech(16-19 lipca) to 176 cm.

D

Hania z Sylwestrem Bednarkiem, polskim lekkoatletą specjalizującym się
w skoku wzwyż. Zawodnik klubu RKS
Łódź. Uczestnik igrzysk olimpijskich
w Rio de Janeiro.

W kalendarzu imprez sportowych
planowany jest udział Hani między
innymi w:
– 25 stycznia – II Mityng Ogólnopolski Pamięci Ireny Szewińskiej
w Toruniu,
– 1 lutego – Halowe Mistrzostwa
Województwa U16 w Toruniu,
– kwiecień lub maj obóz w Spale
(zgrupowanie szerokiej kadry narodowej),
– maj – wojewódzka liga U16 czyli
Drużynowe Mistrzostwa Województwa
– lipiec/sierpień obóz sportowy
– we wrześniu Mistrzostwa Makroregionu czyli województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.
Dalsze udziały uzależnione są od

Zdjęcie z trenerką Bernadetą Kopeć i kolegami z sekcji skoku wzwyż
z Akademii Młodego Lekkoatlety w Słupsku - Zaplecze Kadry Narodowej
na zgrupowaniu w Spale.

wyników uzyskanych w startach halowych.
Niewątpliwie najważniejszym
będzie udział w Mistrzostwa Polski
U16 w Słupsku, które zaplanowano
na wrzesień.
Hania wraz z koleżankami z klubu,
będzie brała również udział w Mistrzo-

stwach Polski w sztafecie 4x100 m,
które odbędą się w dniach 31 maj
– 1 czerwca w Łodzi.
Hania na pewno nie będzie się
„nudzić” i zapewne nie raz dostarczy
fanom „królowej sporu” powodów do
dumy! Trzymamy kciuki!
❚

Wyciągali taaakie ryby
27 października 2019 r. odbyły się
Zawody Wędkarskie o Puchar
Wójta Gminy Trzebielino dla
członków koła wędkarskiego
RYBOGRYF.
Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa
Trzebielino zawody zostały zorganizowane na Zalewie Bronowieckim.

Udział w zawodach wzięło 12 wędkarzy.
Pomimo chłodu i dość intensywnych opadów deszczu udało się złowić
ciekawe okazy i klasyfikacja przedstawia się następująco:
1 miejsce – Grzegorz Kula (szczupak 55 cm), 2 miejsce – Tadeusz Beger
(szczupak 50 cm), 3 miejsce – Krzysz-

tof Pirowicz (okoń 22 cm), wyróżnienie – Grzegorz Kula.
Uroczystego wręczenia nagród dokonali wójt gminy Trzebielino Tomasz
Czechowski oraz prezes Koła Wędkarskiego RYBOGRYF Stanisław Rutkowski.
Gratulujemy zwycięzcom!
❚

ZAGRALI Z WOŚP
Podczas tegorocznego finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy na sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej w Trzebielinie rozegrany został turniej piłki
siatkowej.
W turnieju udział wzięło 6 drużyn.
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał nauczyciel wychowania fizycznego Andrzej Labuda. Zawodnicy

dostarczyli kibicom wielu emocji, ponieważ rywalizacja była zacięta.

Oto wyniki turnieju:
1 miejsce – drużyna „Green team”,
2 miejsce – drużyna „Nadleśnictwo
Trzebielino”, 3 miejsce – OSP Trzebielino, 4 miejsce – Drużyna z Kołczygłówek, 5 miejsce – „Młodzi Green
team”, 6 miejsce – reprezentacja SP
Trzebielino. ❚
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