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Dnia 14 sierpnia 2015 roku w sali widowiskowej przy Bibliotece 

Gminnej w Trzebielinie odbyło się spotkanie podczas, którego 

rozstrzygnięto konkurs na tradycyjny bukiet zielny na Święto Matki 

Boskiej Zielnej. Konkurs realizowany był po raz pierwszy w naszej 

miejscowości, przyświecał  mu cel kultywowania  tradycji, ale także 

poszerzenia wiedzy o roślinach i ich właściwościach leczniczych. 

Tradycja przygotowywania bukietów jest silnie związana  

ze środowiskiem wiejskim, dlatego jako Instytucja Kultury działająca  

w małym lokalnym środowisku pragniemy tę tradycję pielęgnować.  

          c.d.str.6 

 

  

  

  

 

 

1 7 . 0 8 . 2 0 1 5  R O K  2 0 1 5 ,  N U M E R  7  

WIEŚCI 
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Z kroniki biblioteki  

Z historii... 
Cetyń – leży ok. 8 km na zachód od Kołczygłów, przy drodze  

do Trzebielina, nad rzeką Rybiec. 
 

Wieś, wzmiankowana już w XIII wieku, była drugą po Kołczygło-

wach miejscowością kościelną w dobrach Puttkamerów. Cetyń 

rozwijał się niezależnie od majątku, a jeszcze w XVIII stuleciu 

większość mieszkańców wsi stanowili miejscowi Kaszubi. Majątek 

z niedużym pałacem znajdował się w rękach Puttkamerów  

do roku 1945. 
 

Zabytki: nieduży filialny kościółek p.w. Najświętszego Zbawicie-

la (w miejscu średniowiecznej drewnianej świątyni z roku 1696), 

wyposażenie współczesne, witraże z czasów rozbudowy, dwa 

dzwony (jeden z 1779 r. ), w ołtarzu obraz z pierwszej ćw. XX 

wieku. 

Źródło: Powiat bytowski —  Ilustrowany przewodnik krajoznawczy Jarosław Ellwart 

W I E Ś C I  

 

Rok 1966 

 2 luty - prelekcja „Kultura życia codziennego” - wygłosił 

p. Stefan Napierała z Koszalina  

 21 luty - Dyskusja nad sztuką TV p.t. „Ostatni”  

- M. Gorkiego 

Przy bibliotece w dalszym ciągu istnieje zespół recytatorów. 

Inauguracja „Dni Oświaty, Książki i Prasy”  ze szkołą zorga-

nizowano pochód książki pod hasłem —”Piśmiennictwo  

przez wieki” Po pochodzie odbyła się uroczysta sesja Gmin-

nej Rady Narodowej 

Przez cały rok prowadzone były dla dzieci wieczory bajek. 

Stan księgozbioru na dzień 31.12. wynosił 4318 woluminów. 

Stan czytelników 541. Liczba  wypoż. ogółem 7441. Średnia 

wypożyczeń na jednego czytelnika 13,71 książek. 
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Już po raz czwarty Biblioteka Gminna  

w Trzebielinie i Filia biblioteczna  

w Suchorzu włączyły się do akcji 

„Odjazdowy Bibliotekarz”. Celem jest  

promowanie bibliotek i czytelnictwa, inte-

gracja środowiska bibliotekarskiego, walka  

ze stereotypowym postrzeganiem bibliote-

karza, kreowanie pozytywnego wizerunku 

zawodu oraz propagowanie roweru jako 

środka lokomocji. 

15 czerwca 2015 roku, z sześciu różnych punktów: 

sprzed Biblioteki Gminnej w Trzebielinie, sprzed Filii 

bibliotecznej w Suchorzu i świetlic wiejskich w miej-

scowościach: Zielin, Cetyń, Objezierze, Miszewo  

wystartowali bibliotekarze, czytelnicy, miłośnicy ksią-

żek i rowerów. Uczestnicy założyli pomarańczowe  

elementy stroju charakteryzujące akcję oraz otrzymali 

chorągiewki  

i plakietki z logo programu. Miejscem docelowym  

była świetlica wiejska w Poborowie. 

Na miejscu wszystkich uczestników powitała dyrektor 

biblioteki Krystyna Podraża. W programie rajdu  

bibliotekarka Iwona Szczęsna zaplanowała zabawy  

i konkursy związane z książką m.in. czytanie fragmen-

tów książek w celu odgadnięcia autora i tytułu  

oraz konkurencje sportowe i zręcznościowe. Uczestnicy 

rajdu wzięli udział we wspólnym tworzeniu okrzyków, 

których tematem była książka, biblioteka lub rower.  

Wynikiem tzw. burzy mózgów były następujące 

„odjazdowe okrzyki”: „Biblioteka, rower, książka  

i zabawa jest niewąska!”, „Książka i dwa koła i zabawa 

jest wesoła!”, „Odjazdowa biblioteka na każdego czytel-

nika czeka!”, „Bibliotekarz na rowerze zawsze z sobą 

książkę bierze!”, „Czytelniku na rowerze- reszta z Ciebie 

przykład bierze!”. W rajdzie uczestniczyły również dzieci ze Szkoły Podstawowej w Trzebie-

linie, dla których przygotowane zostały zabawy z chustą animacyjną. Oprócz tego  

dla wszystkich przygotowane zostały kiełbaski i napoje. W rajdzie wzięło udział około 60 

osób. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, w tym sołtysom i pracownikom  

świetlic wiejskich za włączenie się do akcji.   
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XII Przegląd Szkolnych Teatrów Profilaktycznych 

23 czerwca w sali widowiskowej w Trzebielinie odbył się XII Przegląd 

Szkolnych Teatrów Profilaktycznych, którego organizatorem była Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebielinie  

wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.   

Szkoła Podstawowa w Suchorzu, która była reprezentowana 

przez kółko teatralne i klasę V zademonstrowała przedsta-

wienia „Jestem przeciw przemocy” oraz „Decyzja należy  

do Ciebie” Szkoła Podstawowa w Trzebielinie reprezento-

wana przez klasę „0”, klasę II oraz klasę V odegrała  

przedstawienia „Bądźmy uważni – bądźmy ostrożni”, 

„Bajki, bajeczki” i „Misja specjalna”. Gimnazjum w Starko-

wie, które wystawiło dwie grupy teatralne: klasę IIb i klasę 

IIa zaprezentowało się 

w spektaklach „W sieci” oraz „Droga 

donikąd”.  

Młodzi artyści w swoich przedstawie-

niach odzwierciedlali zagrożenia 

współczesnego świata, które dotykają 

młodzież: problemy egzystencjalne, 

przemoc, narkotyki, alkohol, nikotyna. 

Poziom przedstawień był bardzo wyso-

ki, a przygotowane spektakle były  

pouczające i w ciekawy sposób ostrzegały  

przed niebezpieczeństwami czekającymi na młodych 

ludzi w dzisiejszym świecie. Powołane spośród  

przybyłych gości jury w składzie: Krystyna Podraża, 

Irena Andrys oraz Katarzyna Staroszak  

przyznało wszystkim grupom teatralnym dyplomy  

za udział oraz czeki. Jury wyróżniło również cztery 

najlepsze grupy teatralne: klasę V Szkoły Podstawo-

wej w Suchorzu, klasę „0” i klasę III Szkoły Podsta-

wowej w Trzebielinie oraz klasę IIa Gimnazjum  

w Starkowie, które otrzyma-

ły dodatkowo dyplomy  

i czeki o wartości 100 zł. 

W I E Ś C I  T R Z E B I E L I Ń S K I E  
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Wyjazd studyjny bibliotekarek 
 

Dnia 16 czerwca 2015 roku bibliotekarki Biblioteki Gmin-

nej w Trzebielinie i bibliotek powiatu bytowskiego wzięli 

udział w wyjeździe studyjnym do biblioteki Stacja Kultury 

w Rumii oraz Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki  

w Czarnej Dąbrówce. Wyjazd został zorganizowany  

przez Miejską Bibliotekę w Bytowie.  

Szczególne zainteresowanie wzbudziła Stacja Kultury  

w Rumii, która prócz funkcji dworca obsługującego  

głównie kolej podmiejską, pełni teraz funkcję nowoczesnego i eleganckiego centrum  

kultury. Na terenie obiektu mieszczą się: biblioteka i czytelnia, sale konferencyjne,  

pracownie malarstwa, rzeźby i fotografii, sala prób muzycznych oraz biura organizacji 

pozarządowych. Nie brakuje także miejsca dla dzieci. Biblioteka przyciąga bardzo nowo-

czesną i efektowną aranżacją przestrzeni. Unikalnego charakteru przestrzeni dodają także 

dekoracyjne akcenty nawiązujące do kolejarskich tradycji: stary dworcowy zegar, mega-

fon czy też proporcje regałów nawiązujące do torów kole-

jowych. Ściany zdobią tapety z historycznymi widokami 

miasta i starego dworca w Rumii. 

Jak wiadomo podróże kształcą, więc powróciłyśmy  

z wyjazdu wzbogacone o nową wiedzę dotyczącą innowa-

cyjnych form działalności i aktywizacji czytelników  

oraz ciekawych rozwiązań architektonicznych służących 

lepszemu zaspokajaniu potrzeb użytkowników. 

 

 W piątek 12 czerwca uczniowie klasy drugiej i trzeciej pojechali na wycieczkę do zoo 

w Gdańsku-Oliwie. Obejrzeli tam mnóstwo egzotycznych zwierząt. Był też czas  

na zdjęcia pamiątkowe, wzmocnienie sił posiłkiem oraz oczywiście zakup pamiątek. 

Pogoda i humory dopisały, a dzieci powróciły z wycieczki zmęczone z nowym baga-

żem wspomnień i wiedzy. 

Wycieczka do oliwskiego zoo dzieci ze Szkoły  

Podstawowej w Suchorzu 
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  Ptaszydło to powieściowy debiut niemieckiego aktora 

i scenarzysty Maxa Bentowa. Jest to bardzo udany  

początek cyklu o berlińskim komisarzu Nilsie Trojanie, 

detektywie obdarzonym niezwykłą intuicją. Bohater  

musi zmierzyć się ze sprawą brutalnych morderstw, 

które łączy ze sobą motyw martwego ptaka pozosta-

wianego przez tajemniczego oprawcę. Choć może  

to zabrzmieć makabrycznie, ogromnym atutem powie-

ści są sugestywne opisy lęków i paranoi ofiar,  

co sprawia, że powieść nie tylko wciąga, lecz także przeraża swoim reali-

zmem. Styl Bentowa jest niewymagający, lekki, strony przewracają się 

same. Jest to więc wyśmienita propozycja dla fanów kryminału i sensacji,  

którzy szukają niezobowiązującego, acz mrocznego thrillera.  

   

Bibliotekarz 

poleca! 

Gorąco polecam! 

Na spotkanie przybyło 18 osób, natomiast w konkursie wzięło udział 

9 osób. Komisja konkursowa powołując się na regulamin oceniała 

skład, ilość ziół i kwiatów wykorzystanych do wykonania bukietu 

oraz technikę ułożenia. Konkurs stał na wysokim poziomie, zarówno 

pod względem znajomości i doboru poszczególnych roślin, jak  

i w warstwie artystycznej. Ponadto każdy uczestnik opowiadał jakie 

rośliny, zioła i kwiaty zawiera jego bukiet. Nagrodzone zostały  

następujące osoby: I miejsce pani Danuta Ogińska, II miejsce pani 

Agnieszka Podraża, III miejsce egzekwo panie Krystyna Surowicz  

i Krystyna Sieklucka, reszta uczestników otrzymała wyróżnienia. 

Konkursowi towarzyszyła wystawa książek o ziołach dostępnych  

w bibliotece oraz projekcja filmu „Święte bukiety”. Spotkanie  

przebiegało w miłej atmosferze, przy kawie i rozmowie na temat  

tradycji związanych ze Świętem Matki Boskiej Zielnej.    

 

 

 

 

 
 



Potrafię bezpiecznie poruszać się po drodze 
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Tuż przed zakończeniem roku szkolnego w Suchorzu  

odbyła się II część egzaminu na kartę rowerową.  

Do zaliczenia jazdy przystąpili uczniowie, którzy kilka dni 

wcześniej zdali egzamin teoretycz-

ny z przepisów ruchu drogowego 

oraz udzielania pierwszej pomocy. 

Do egzaminu stanęło 12 uczniów  

z klasy IV i jedna uczennica  

z klasy V. Wszyscy pomyślnie 

zdali i tę część egzaminu. 

 

 Rowerzystom życzymy bezpiecznej i szerokiej drogi. 

 

Koncert „Ten-Ton z Marylą” 
W dniu 21 czerwca 2015r. odbyła się kolejna edycja 

szkolnych koncertów tym razem pod nazwą „Ten - Ton  

z Marylą”. Koncert został zorganizowany i przygotowany  

prze Szkołę Podstawową w Trzebielinie. Szkolny zespół 

wokalny  przybliżył postać Maryli Rodowicz i jej repertu-

ar. Publiczność usłyszała wiele przebojów Maryli Rodo-

wicz m.in.” Hej żeglujże 

żeglarzu”, „Łatwopalni”,” 

Damą być”, ”Dobranoc 

Panowie”. Publiczność chętnie włączyła się do wspólnego 

śpiewania zwłaszcza podczas utworu „Ale to już było”. 

Gościnnie wystąpił już były uczeń naszej szkoły, a jeszcze 

do niedawna kolega z zespołu - Aleksander Kropidłowski. 

Koncert Poprowadziła p. Angelika Nisztuk, a dzieci  

przygotowała p. Ewa Surma. Nie zabrakło konkursów  

muzycznych  dla publiczności. W drugiej części spotka-

nia młodzież klasy szóstej zabrała publiczność  

do „Pokoju dziecięcego”, w którym przeżywała swoje 

pierwsze poważne przyjaźnie i miłości . Nie zabrakło  

dobrego humoru i wart-

kiej akcji. Pomysłodaw-

czynią tegoż przedsię-

wzięcia była p. Wiesła-

wa Zwolska. 
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Projekt „Baw się tańcem” 

W dniu 16 czerwca 2015 r. zorganizowane zostały zajęcia z profesjonalną 

instruktorką zumby. Poza mieszkańcami Miszewa i okolicznych miejscowości  

przybyli również mieszkańcy gminy Kępice. W sumie ok. 60 osób, co świadczy  

o tym, że zumba ma wielu zwolenników. Jest to bowiem połączenie tańców  

latynoamerykańskich i fitness. Na sali w Miszewie były więc ćwiczenia, aerobik, 

taniec brzucha, fragmenty samby, czaczy. Przy ćwiczeniach wszyscy  

bardzo dobrze się bawili. 

  18 czerwca 2015 r. w Sali Wiejskiej w Miszewie odbył się Przegląd  

Zespołów Tanecznych Gminy Trzebielino pt. ”Baw się tańcem”. Była to impreza 

taneczna zorganizowana przez Sołectwo Miszewo, na której zapre-

zentowali swoje umiejętności taneczne uczniowie z lokalnych 

szkół oraz dzieci ze świetlic wiejskich z Objezierza, Miszewa  

i Zielinia. Rada sołecka Miszewo we współpracy z świetlicą wiej-

ską Miszewo zadbała o odpowiedni wystrój sali oraz zorganizowa-

ła poczęstunek dla wszystkich uczestników przeglądu.  

Scenariusz imprezy opracowała Anna Weichold i Ewelina  

Kropidłowska, nauczycielki Szkoły Podstawowej w Suchorzu. 

prowadzące imprezę. Występy zespołów oceniało profesjonalne 

jury w składzie: p. Krystyna Podraża, p. Joanna Boiadziew,  

p. Iwona Szczęsna, p. Michał Pytlak. Po krótkiej naradzie  

nastąpiło podliczenie punktów, uroczyste wręczenie nagród  

dla zwycięzców oraz podziękowania dla opiekunów zespołów 

tanecznych.  

A oto zwycięzcy: 

Kategoria: Świetlice wiejskie: 

I miejsce: grupa "Piękne dziewczyny" z Miszewa 

II miejsce: grupa "Tree angels" z Zielinia 

III miejsce: grupa Klaudia Stanek z Objezierza 

III miejsca: grupa "Biedroneczki" z Zielinia 

Kategoria: Szkoła Podstawowa- klasy I-III 

I miejsce: grupa "Czekoladki" - z klasy III SP Suchorze 

Kategoria: Szkoła Podstawowa - klasy IV- VI 

I miejsce: grupa "Black angels" z klasy VI SP Suchorze 

II miejsce: grupa "Gwiazdy zumby" z klasy IV SP Suchorze 

II miejsce: grupa "Cheerleaderki the best" z kl.IV-V SP Suchorze 

Kategoria: Gimnazjum- klasy I-III 

I miejsce: grupa "The time" Gimnazjum Starkowo 

 

 

 

 

W I E Ś C I  T R Z E B I E L I Ń S K I E  



Projekt „Baw się tańcem” - wycieczka do teatru 
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Dnia 9 lipca 2015 roku odbyła się wycieczka 

do Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku. 

W wycieczce wzięło udział 50 osób.  

Zobaczyliśmy przedstawienie Bogumiły 

Szachnowskiej "Doktor Dolittle i przyjacie-

le" na motywach powieści H. Loftinga  

w reżyserii Konrada Szachowskiego. 

 Na uwagę zasługiwała wspaniała gra  

aktorów, piękne kolorowe stroje zwierząt 

oraz scenografia. Dzieci były zauroczone 

przedstawieniem, ponieważ była to premiera,  

po przedstawieniu uczestnicy naszej  

wycieczki udzielili wywiadów Radiu Koszalin i zdobyli autografy od aktorów. 

Wszyscy wróciliśmy z wycieczki zadowoleni. 

 

Wyjazd na turniej szachowy do Miastka 

W dniu 05.07.2015r.  reprezentant z Trzebielina Maciej 

Dombrowa wraz z opiekunem animatorem kultury  

Łukaszem Ruszkowskim  pojechali na turniej szachowy  

o puchar „Szachowego mistrza”. Zawody zorganizowane 

zostały przez MGOK w Miastku. Maciek choć bardzo  

zdolny, młody gracz, nie zdobył żadnego miejsca  

na podium. Liczymy, że następnym razem się na pewno 

uda. Nasz młody gracz zdobył nowe doświadczenie,  

co na pewno będzie skutkować dalszą motywacją do nauki 

w tą niezwykle trudną strategicznie grę. 

Projekt „Mediom na przekór”  
Ruszyła realizacja projektu pt.”Mediom na przekór”, który 

realizowany jest przez grupę nieformalną „Cetyniaki”  

działającą przy świetlicy wiejskiej w Cetyniu. Działania   

dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie 

IX” Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności realizo-

wanego przez Akademię 

Rozwoju Filantropii w Pol-

sce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Bytowie. 
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Dnia 27 czerwca 2015r. o godz.1700  rozpoczął się Festyn Rodzinny  

w Cetyniu, zorganizowany przez Radę Sołecką. Dzięki wielu sponso-

rom oraz Gminie Trzebielino,  mieszkańcy mogli korzystać z wielu 

atrakcji. Była ogromna, dmuchana zjeżdżalnia i karuze-

la dostępna dla każdego bez pobierania opłaty. Była 

możliwość zakupienia słodkiej waty cukrowej i popcor-

nu. Pan Andrzej Labuda przeprowadził wiele konkur-

sów sportowych dla dzieci i dorosłych, a zwycięzców 

nagrodzono słodyczami. Pani Paulina Jarmoła przyje-

chała do nas z Miastka z suczką Evitą, psem przyuczo-

nym do pracy terapeutycznej. W tych zajęciach wzięło 

udział wiele dzieci i osób dorosłych. W ramach zajęć 

był przygotowany 

stół, przy którym 

można było rysować, malować  

i wycinać. O godzinie 19-stej 

wszystkie dzieci otrzymały lody. 

Przygotowane zostały również  

potrawy z grilla: szaszłyki, ham-

burgery, surówki, a także bigos  

i ciasta domowej roboty, kawa  

i trzy rodzaje herbat. Wszystko  

to serwowali członkowie Rady  

Cetyńskiej przy stołach pod oświetlonym namiotem. Sklep cetyński 

oferował na festynie swoje produkty. Ogromnym zainteresowaniem 

cieszyło się „Koło Fortuny”, w którym można było zdobyć drobny  

upominek, batonik czy lizaka. 

Można było potańczyć przy muzy-

ce przygotownej przez Grzegorza 

Buza i odtwarzanej przez Magda-

lenę Marcholewską. Całość popro-

wadziła Gosia Laska z Miastka. 

Zaangażowanie całej rady sołec-

kiej, wielu mieszkańców wsi,  

a w szczególności wiele czasu  

i wysiłku naszego radnego, pana 

Marcina Łukasiewicza i jego  

rodziny, przyczyniły się do wspaniałej oprawy festynu oraz do tego,  

że przewino się na niej 300 osób z całej okolicy. Serdeczne  podzięko-

wania dla wszystkich   zaangażowanych w organizację festynu. 

W I E Ś C I  T R Z E B I E L I Ń S K I E  



Grupa Lokalni z Suchorza kończy realizację 

swojego projektu pt.: "TU URODZENI-  

TU ZAKORZENIENI".  12 czerwca dziesięcioro 

uczniów Szkoły Podstawowej w Suchorzu uczest-

niczyło w malarskich warsztatach, których temat 

brzmiał "  Wiejski pejzaż". Zajęcia malarskie  

poprowadził pan Mariusz Adamiec - miejscowy 

artysta, który wprowadził wszystkich w tajniki  

malowania far-

bami olejnymi na płótnie. Każdy uczeń miał do dys-

pozycji własną sztalugę i narzędzia do malowania, 

dzięki czemu mógł w pełni  

indywidualnie podejść do swojej pracy. Wszyscy 

młodzi artyści podołali trudnemu wyzwaniu, czego 

dowodem są niezwykłe obrazy, przedstawiające  

walory krajobrazowe naszej okolicy. Wakacyjną 

przygodę również rozpoczęliśmy z pędzlem w ręku, 

a więc kreatywnie i barwnie. Przed budynkiem bi-

blioteki, 29 czerwca, odbyły się warsztaty plenerowe, w czasie których powstały  

wielkogabarytowe obrazy przedstawiające 

charakterystyczne budynki Suchorza  

- opowiadają Lokalni.                            

Wszystkie dzieła wykonane przez uczestni-

ków warsztatów  można było podziwiać  

8 sierpnia 2015 roku, podczas festynu  

sołeckiego w Suchorzu. 19 sierpnia 2015r. 

na placu zabaw w Suchorzu planowana jest 

organizacja gry terenowej oraz ognisko. 

Partnerami projektu jest Biblioteka Gminna 

w Trzebielinie, Szkoła Podstawowa  

w Suchorzu, Sołectwo Suchorze i pan Mariusz Adamiec. Działania realizowane  

są dzięki  dofinansowaniu pochodzącemu z Programu "Społecznie Aktywni V"  

z Lokalnej Grupy Działania Wrzeciono w Miastku.  
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"TU URODZENI- TU ZAKORZENIENI" - realizacja projektu 



Żniwa trwają w najlepsze, a już 19 września 2015 r.  

w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Trzebielinie podzię-

kujemy za tegoroczne plony w czasie Dożynek Powiatowo-

Gminnych 2015, których organizatorami są Starostwo Powia-

towe w Bytowie i Urząd Gminy Trzebielino. 

 

W programie m.in.: 

- msza święta dziękczynna za tegoroczne plony, 

- ceremonia przekazania chleba, 

- występy artystyczne dzieci i młodzieży, 

- gminny konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, 

- ogłoszenie wyników powiatowego konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2015", 

a także powiatowego konkursu na najpiękniejszy wieniec,  

- konkurs na "Najsmaczniejszy wypiek ze śliwkami w Gminie Trzebielino", 

- występ gwiazdy wieczoru w klimacie disco polo, 

- zabawa ludowa, 

- stoiska promocyjne, gastronomiczne, atrakcje dla najmłodszych i nie tylko. 

Serdecznie zapraszamy! 

Dożynki Powiatowo-Gminne w tym roku w Trzebielinie! 
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Biblioteka Gminna w Trzebielinie otrzymała  

dotację w wysokości 4800,00 zł na zakup  

nowości wydawniczych w 2015 r. 

Środki finansowe pochodzą z Programu Biblioteki Narodowej 

"Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w ramach Narodowe-

go Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów 

polskich bibliotek publicznych. W 2015 r. dzięki tej dotacji po raz 

kolejny nasze placówki wzbogacą swoje zbiory o kilkaset nowych 

woluminów. 
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Ognisko integracyjne w sołectwie Bożanka 

Dnia 04 lipca 2015r. sołtys wraz z radą sołecką Bożanki zorga-

nizowali ognisko integracyjne z okazji rozpoczęcia wakacji  

na parkingu „Mnich” w Broczynie. Pieczenie kiełbasek  

oraz wspólne gry i zabawy rozpoczęły się o godz.1500. Odbył 

się turniej piłki siatkowej dla starszych i młodszych. Oczywi-

ście nie zabrakło czegoś słodkiego, zakupiono również lody  

dla ochłody. Każde dziecko otrzymało drobny upominek  

w trakcie imprezy. 

 

Od kilku już lat pomagamy Kubie, małemu, niepeł-

nosprawnemu chłopcu ze Świątkowa. Kilogram 

nakrętek to 1 zł przeznaczony na jego rehabilitację 

i bardzo drogi sprzęt do nauki chodzenia.  Dla nas 

są to tylko nakrętki. Dla niego  zaś to możliwość  

pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, który pomaga 

mu w opanowaniu trudnej sztuki chodzenia. Rodzi-

ce Kuby są bardzo wdzięczni i kolejny już raz 

przesłali nam podziękowania A my, grono nauczy-

cielskie,  dziękujemy naszym uczniom, ale również 

rodzicom, dziadkom i wszystkim, którzy codzien-

nie zbierają nakrętki dla Kuby. Dziękujemy  

za wasze otwarte serca i prosimy o jeszcze. 

Szkoła Podstawowa w Suchorzu 
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W I E Ś C I  T R Z E B I E L I Ń S K I E  

Dnia 1 czerwca 2015r. do naszej biblioteki zawitały bajkowe postacie 
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FOTOREPORTAŻ 

 

 

 
 

Koło Emerytów i Rencistów w Trzebielinie 

W dniu  27 lipca  2015r. członkowie Koła Emerytów 

i Rencistów z  Trzebielina  uczestniczyli na spotka-

niu  w  plenerze,  dzięki   uprzejmo-

ści  Nadleśnictwa  Trzebielino, które  nas dowio-

zło  i  udostępniło  pomieszczenie w Leśnictwie 

Trzebielino. 24 osoby uczestniczyły we wspól-

nej  biesiadzie. Panie przygotowały kawę, herbatę, 

ciasta i inne przysmaki. Były  śpiewy  

a do  tańca  przygrywał Pan Zygmunt.  

Na  spotkaniu  omawialiśmy następujące  tematy: 

- stan naszego konta w Zarządzie Rejonowym  

w Miastku, wyjazd w miesiącu  wrześniu  

na wycieczkę do Darłowa i Darłówka, członko-

wie  Koła  otrzymali  pochwałę za  wpłacone składki 

za 2015 w 100%.,  zorganizowanie  biesiady "retro" 

w dniu 08 sierpnia. 

 

 
 

 

  

W dniu 8 sierpnia 2015r. zorganizowaliśmy zabawę  w stylu retro  

z lat  60-tych  na sali  widowiskowej w Trzebielinie.  

Zaprosiliśmy  mieszkańców i wspólnie bawiliśmy się  do  białego  

rana.   Były atrakcje  takie jak loteria  fantowa (wszystkie  losy  pełne) 

i  walczyk  czekoladowy.  

 

Konkurs recytatorski w Szkole Podstawowej  

w Trzebielinie 
 

Dnia 18 czerwca br. odbył się w Szkole Podstawowej w Trzebielinie konkurs  

recytatorski pod nazwą „Słowa na Start !”. Uczniowie deklamowali wiersze  

polskich poetów: Adama Asnyka, Jana Brzechwy, Jana Kochanowskiego, Juliana 

Tuwima, Zbigniewa Herberta. Pierwsze miejsce wyrecytowała Katarzyna Andrys-

Żółtowłos wierszem Jana Brzechwy pod tytułem „Leń”. Kolejne miejsca zajęli: 

Wiktoria Sztobnicka, Wiktor Włodarski oraz Anna Stoltman. Gratulujemy zwycię-

stwa, życzymy dalszych sukcesów, a wszystkich chętnych zapraszamy na konkurs  

na następny rok. 
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Ludzie z pasją 
Justyna Sadyś jest mieszkanką Suchorza. 

To młoda, zdolna artystka, jej pasją  

są wszelkie rodzaje działalności manual-

nej: ozdabia przedmioty techniką decou-

page, lepi z masy solnej, wyplata  

przedmioty z papierowej wikliny, a ostat-

nio pochłonęło ją szycie lalek Tilda,  

króliczków, ślimaków, kotów i wielu  

innych pięknych rzeczy. 

Jak to się zaczęło? 

Już będąc małą dziewczynką fascynowało mnie tworzenie własnych zabawek  

czy figurek z masy solnej. Moje zainteresowanie rozwijało się z biegiem czasu.  

Umiejętność pracy z dziećmi sprawiła, że zostałam animatorem kultury w świetlicy  

w Suchorzu, gdzie miałam możliwość dokształcania się na różnego rodzaju kursach 

zorganizowanych przez Bibliotekę Gminną w Trzebielinie. Po zakończeniu pracy  

w  świetlicy odczuwałam potrzebę tworzenia. Za namową rodziny i znajomych  

założyłam własną działalność Art-Deco-Justi. 

Co jest Twoją największą pasją? 

Moją największą pasją jest szycie lalek Tilda, materiałowych  

zabawek dla dzieci. Uśmiech na twarzach nabywców moich prac jest 

dla mnie bezcenny, motywuje do dalszego działania  

i projektowania. Twórczynią Tild jest norweska artystka Finnanger 

Tone, która zawsze lubiła sztukę i rzemiosło. Ukończyła  

szkołę artystyczną. Jej marzeniem było robienie lalek i dekoracji do 

filmów animowanych. 

Opowiedz, jak powstają Twoje lalki 

Moje prace powstają z kawałka materiału. Najczęściej używam wzorzystej bawełny, 

pluszu typu minky, polaru, wsadu poliestrowego. Włosy zaś robię z wełny czesanko-

wej. Na podstawie wykrojów tworzę korpus, który zszywam i wypycham wsadem.  

Na końcu dodaję ubranie, fryzurę i elementy dekoracyjne. Czasami mam wrażenie, 

że jestem fryzjerem, stylistą i szewcem w jednym. 

Co daje Ci osobiście wykonywanie takich prac? 

Praca daje mi spełnienie, radość i satysfakcję. Robię to, co kocham i mogę na tym 

zarobić. 

Nad czym obecnie pracujesz? 

Obecnie pracuję nad misiami i Pinokiem typu Tilda oraz aniołami z masy solnej. 

Masz może jakieś rady dla początkujących pasjonatów? 

Nie ma nic prostszego: trochę smykałki krawieckiej, zręczne ręce, wzory z Internetu  

i co najważniejsze chęć do działania i spróbowania czegoś nowego. Z wielką ochotą 

mogę poprowadzić warsztaty w naszej gminie. 

Czego możemy Ci życzyć? 

Żebym dalej miała tyle fascynacji co do tej pory i jeszcze więcej zadowolonych  

klientów.          

Tego więc Ci życzymy. 



Festyn sołecki w Suchorzu 
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W dniu 8 sierpnia 2015r. odbył się festyn sołecki  

w miejscowości Suchorze. Przeprowadzone zostały 

rozgrywki piłkarskie. Wszyscy zawodnicy po skończo-

nej grze zostali poczęstowani kiełbaskami z grilla.  

Natomiast dla dzieci zostały przygotowane gry  

i zabawy, malowanie twarzy, plecenie kolorowych 

warkoczyków. Dla najmłodszych dzieci atrakcją była  

zjeżdżalnia. Od godziny 1900 rozpoczęła się zabawa 

taneczna, grał zespół „Adamos”. Zabawa trwała do godziny 2 nad ranem. Festyn odbył się 

przy współpracy biblioteki oraz świetlicy wiejskiej ze Suchorza. Dziękujemy bardzo 

wszystkim, którzy  zaangażowali się w pomoc przy organizacji festynu. 

Narodowe czytanie 
Biblioteka Gminna w Trzebielinie będzie brała udział  

w tym roku w akcji „Narodowe czytanie” . Serdecznie zapraszamy! 
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Dzień Matki i Dziecka w Starkowie 
Dnia 13 czerwca 2015r.  w świetlicy wiejskiej  

w Starkowie odbyła się impreza z okazji Dnia 

Matki  i Dnia dziecka. Zorganizowano występy 

dzieci, gry i zabawy sportowe, poczęstunek  

dla mam oraz słodycze i kiełbaski z grilla  

dla wszystkich uczestników. Były też nagrody 

dla zwycięzców konkursów. Impreza odbyła się 

dzięki pomocy osób przyjaznym dzieciom oraz 

innych, którzy chętnie wspomagają nasze uroczystości. Wszystkim 

serdeczni dziękujemy. 

Fundacja Orange dla bibliotek 

Nasza Biblioteka uhonorowana została  

Certyfikatem "Biblioteka z pasją" w ramach  

programu Orange dla bibliotek. 



Dzień Dziecka w Suchorzu 
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XII Szkolne Igrzyska Lekkoatletyczne 
Dnia 22.06.2015 r. odbyły się na stadionie w Trzebielinie XII Gminne Igrzyska 

Lekkoatletyczne Szkół Podstawowych. W zawodach uczestniczyli uczniowie  

SP z Suchorza oraz SP z Trzebielina. Organizatorem był UKS Trzebielino, którego 

opiekunem jest p. Andrzej Labuda wraz z nauczycielami ze SP w Trzebielinie. 

Harmonogram zawodów obejmował biegi na 40m, 60m,  200m, 300m, 400m, 600m, 

800m, rzut piłeczką palantową oraz rzut piłką lekarską. Wszyscy uczestnicy otrzymali 

kiełbasę z bułką oraz napoje i lizaki. Za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii były 

dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

 Dnia 21 czerwca na kompleksie sportowym Orlik w Suchorzu odbyła się plenerowa  

impreza dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka  

połączona z Dniem Sportu. Pomimo deszczowej  

pogody liczna grupa dzieci wraz z rodzicami bawiła 

się na Orliku. Wśród atrakcji znalazły się gry i zaba-

wy, malowanie twarzy, zaplatanie kolorowych  

warkoczyków, zajęcia plastyczne i rozgrywki sporto-

we. Za udział w konkursach dzieci otrzymały nagro-

dy, wszyscy uczestnicy mogli posilić się kiełbaską  

z grilla i lodami. Chociaż pogoda nie dopisała, to imprezę można zaliczyć do udanych. 

Organizatorami Dnia Dziecka byli: Rada sołecka w Suchorzu, Filia biblioteczna  

w Suchorzu, Świetlica wiejska w Suchorzu, Szkoła Podstawowa w Suchorzu i Orlik.   
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