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 Już po raz czwarty Instytut 

Książki oraz Rzeczpospolita wyłoniły 

najlepsze biblioteki w kraju. 

Biblioteka Gminna w Trzebielinie 

otrzymała tytuł „Najlepszej biblioteki  

w województwie pomorskim” oraz 

znalazła się na świetnym 34 miejscu  

w kraju. Krystyna Podraża – dyrektor 

Biblioteki Gminnej w Trzebielinie  

i Tomasz Czechowski- wójt Gminy 

Trzebielino, dnia 8 października 201 4 

roku, podczas uroczystej gali w Pałacu 

Rzeczypospolitej w Warszawie 

odebrali pamiątkowe dyplomy z rąk 

Jacka Olbrychta, Dyrektora 

Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

organizatorów Rankingu - Grzegorza Gaudena, dyrektora Instytutu 

Książki i Pawła Jabłońskiego, zastępcy redaktora naczelnego dziennika 

„Rzeczpospolita”. 

 

c.d.  na stronie 11. 

 

Trzebielińska biblioteka liderem  

w województwie pomorskim 
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„Zespół teatralny 

utworzony przy bibliotece 

wystawiał sztukę  

pt.”W leśniczówce”  

w okolicznych 

miejscowościach. 

 

Z kroniki biblioteki 

Z historii... 
Bożanka – to nieduża osada w powiecie bytowskim, umiejscowiona blisko trasy  

z Miastka do Słupska, przy zalesionych terenach po zachodniej stronie Wieprzy. 

 

Niewielka chłopska osada powstała w XVI wieku, w dobrach Massowów z Trzcinna. 

Skolonizowana w końcu XVIII wieku przez osadników ze Śląska stała się znanym 

ośrodkiem produkcji barchanów i adamaszku. Przed wojną wobec konkurencji  

wyrobów fabrycznych Bożanka stała się swoistym skansenem, a warsztat adamaszków  

rodziny Lange był chętnie odwiedzany przez liczne wycieczki. Po wojnie wieś opusto-

szała i dziś stanowi śródleśny przysiółek.  

Zabytki: 

-  szachulcowe budynki z pierwszej ćwierci XX wieku. 

 

Źródło: Kaszuby—Przewodnik turystyczny Jarosław Ellwart 

 

Rok 1964 

 

- 7 czerwca wystawienie przez amatorski zespół teatralny zorganizowany  

przy bibliotece sztuki pt. „W leśniczówce” we wsi Dretyń 

- 10 czerwca wystawienie w/w sztuki we wsi Poborowo 

- 1 lipiec wystawienie w/w sztuki we wsi Starkowo 

- 5 lipiec zorganizowanie dla członków Koła Przyjaciół Biblioteki biorących udział 

w zespole teatralnym i recytatorskim wyjazdu do Miastka na sztukę B. T. D. pt. 

”Profesja Pani Warren”. Koszty biletów i środka lokomocji finansowano ze środ-

ków uzyskanych przez wystawienie sztuki teatralnej.  

Przez cały rok, tj. raz w tygodniu prowadzono wieczory bajek dla dzieci. 

Na dzień 31.12. księgozbiór biblioteki wynosił 3275 woluminów.  

Czytelników zarejestrowanych było 507, w punkcie bibliotecznym 225.  

Wypożyczeń ogółem 5060,  w tym w punkcie bibliotecznym 1927. 

W I E Ś C I  T R Z E B I E L I Ń S K I E  
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 Biblioteka Gminna w Trzebielinie otrzymała dofinansowanie na projekt  „Wielokulturowe spotka-

nia integracyjne” w ramach małych projektów działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii  

u objętego PROW na lata 2007-2013.Kwota programu wynosi 29 793,79 zł, dofinansowanie 19 378,07 zł 

co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych. 

 Głównym celem projektu jest umożliwienie zapoznania się z kulturą kaszubską, ukraińską, niemiecką, 

litewską i śląską mieszkańców gminy Trzebielino poprzez przeprowadzenie 8 imprez prezentujących  

wielokulturowość regionu. Imprezy odbywać się będą w świetlicach wiejskich w gminie Trzebielino  

na zasadzie konkursu, w którym sołectwa będą rywalizować o nagrody rzeczowe w wysokościach kolejno 

2000zł, 1500zł, 1000zł i 500zł wyróżnienia. Każde sołectwo przedstawiać będzie wybraną przez siebie 

kulturę w czterech stałych kategoriach. Trzeba będzie przygotować wystawę prezentującą charakterystykę 

podanej kultury, występ artystyczny, informacje na temat kultury, tradycji i zwyczajów oraz dania regio-

nalne przeznaczone na biesiadę dla mieszkańców.  

Przeprowadzone zostały już trzy spotkania: 

 20 września 2014r. „spotkanie z kulturą kaszubską” w świetlicy wiejskiej w Cetyniu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27 września 2014r „spotkanie z kulturą kaszubską” w świetlicy wiejskiej w Gumieńcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 października 2014r. „spotkanie z kulturą kaszubską” organizowane przez sołectwo  

Dolno i Trzebielino 

„Wielokulturowe spotkania integracyjne” 
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Zespół Międzynarodowych Tańców 

Ludowych ”Skawysz” i Zespół Pieśni 

Ludowych „Suniczka” z Domu 

Twórczości Dzieci i Młodzieży 

„Kontakt” z Mińska 

 Biblioteka Gminna w Trzebielinie gościła Zespół Międzynarodo-

wych Tańców Ludowych ”Skawysz” i Zespół Pieśni Ludowych 

„Suniczka” z Domu Twórczości Dzieci i Młodzieży „Kontakt” z Mińska. 

Białoruska młodzież dała popis umiejętności tanecznych występując  

w kilkunastu układach tanecznych pochodzących z różnych państw Europy  

i świata: tańce gruzińskie, fińskie, białoruskie, polskie, żydowskie, litew-

skie, rosyjskie.   

 Zespół wokalny śpiewał ludowe pieśni, w tym także po polsku.  

Występ odbył się 10 lipca 2014 roku, na scenie świetlicy wiejskiej w Zieli-

nie. Zgromadzona publiczność zachwycała się kolorowymi strojami,  

układami choreograficznymi i pięknym śpiewem. Publiczność dała się też 

porwać do tańca zaproszonym artystom. Między artystami a publicznością 

nawiązała się nić sympatii. Po prawie dwugodzinnym występie Zespołów 

wszyscy zasiedli do wspólnego stołu. Później nadszedł czas na pożegna-

nie. Mamy nadzieję, że za rok  młodzi artyści również wystąpią w naszej 

gminie. 

 

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



Rajd pieszy 
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W sobotę 20 września  2014 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Trze-

bielinie brali udział w pieszym rajdzie „ Śladami historii” zorganizowanym 

przez Lokalną Grupę Działania Wrzeciono.  Trasa liczyła 12 kilome-

trów.  Rajd rozpoczął się przy pomniku słynnego niemieckiego boksera 

Maxa Schmelinga (koło Żabna).  Zakończenie trasy miało miejsce  

w Wiatrołomie w kwaterze myśliwskiej . W programie były min.  konkursy 

z nagrodami, wejście na wieżę widokową, kiełbaska z ogniska oraz ciepłe  

i zimne napoje. Pogoda była przepiękna a przyroda  zachwycała swoimi 

urokami. Dziękujemy LGD Wrzeciono za zaproszenie,  świetną organizację 

i wspaniałą zabawę. Z niecierpliwością czekamy na kolejny pieszy rajd. 

 

filmik  z rajdu:  http://www.youtube.com/watch?v=Z8g9FSeuCMU 

11.09 dzieci z p-ktu przedszkolnego w Trzebielinie odwiedzili policjanci. Tematem spotkania 

było przede wszystkim bezpieczeństwo. Policjanci rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie  

 na drodze, przypominali jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię, jak zachować się,  

gdy zaczepi nas obca osoba. Przypominali również o korzyści noszenia ubrań i obuwia posiada-

jącego elementy odblaskowe. Największym jednak zainteresowaniem wśród maluchów była, 

możliwość obejrzenia radiowozu. Dzieci bardzo chętnie brały udział w dyskusji, za co otrzyma-

ły kolorowanki. Dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się przedszkolakom, jako  

osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić  

się  

 Policjanci w Przedszkolu 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=1470&w=nagrodami&s=5164
http://www.youtube.com/watch?v=Z8g9FSeuCMU
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Bibliotekarz 

poleca! 

 

Gorąco polecam! 

„Od smyka do czytelnika – 2 edycja” 

Z radością informujemy, że Biblioteka Gminna w Trzebielinie otrzymała  

dofinansowanie z Fundacji Parasol w ramach programu Działaj Lokalnie VIII  

na realizację projektu „Od smyka do czytelnika 2. edycja”.  

Tym razem zdobyłyśmy dofinansowanie w kwocie 3 120 zł. 

 

Pierwsze spotkania odbyły się w dniach 15 i 16 września 2014 

roku, nasze biblioteki odwiedziły maluchy z miejscowych przed-

szkoli. Powitałyśmy dzieci teatrzykiem pt. „Trzy świnki”, następ-

nie były zabawy integracyjne i zręcznościowe  z chustą anima-

cyjną oraz puszczanie baniek mydlanych. Tego dnia dla każdego 

przedszkolaczka nasze animatorki: Katarzyna Omelańska i Maria 

Tylka wyczarowały niesamowite zwierzątka z balonów: pieski, 

żyrafy, pszczółki a także kwiatki czy miecze. Dzieci z kolorowymi  

balonikami i uśmiechem na twarzy powróciły do przedszkoli. 

Drugie spotkanie, 30 września i 1 października 

upłynął pod hasłem „W bajkowej krainie”. Przed-

szkolaki przybyły do biblioteki przebrane w prze-

piękne bajkowe stroje. Był Kubuś Puchatek,  

Tygrysek, księżniczki, lew, dzik i inne zwierzątka. 

Na początku dzieci zaprezentowały wspaniałe 

stroje i otrzymały plakietki z napisem Od smyka 

do czytelnika. Później przeniosły się w taneczną 

podróż po bajkowej krainie i wysłuchały wierszo-

wanych rymowanek. Były także zabawy paluszkowe, zabawy z chustą  i malowa-

nie twarzy. Zajęcia kończyła zabawa nowymi zabawkami interaktywnymi  

i książeczkami edukacyjnymi zakupionymi w ramach projektu . 

Tym razem mam przyjemność polecić Państwu autobiograficzną powieść  

Stefana Waydenfelda, „Droga lodowa”. Ta niezwykła książka opowiadająca  

o ludzkiej niezłomnności podejmuje trudny temat losów Polaków w czasie  

II wojny światowej. Autor przedstawia w niej losy swojej rodziny zesłanej  

na Syberię. Wraz z innymi Polakami byli tam zmuszani do katorżniczej pracy 

przy wyrębie lasu, a każdy dzień był dla nich walką o przetrwanie. Nierzadko 

z kart „Drogi lodowej” wieje arktycznym chłodem, a czytaniu jej towarzyszy 

wzruszenie i złość. Jest to książka napisana świetnym językiem,  

gdyż Waydenfeld ma wielki talent do prowadzenia narracji. 

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



Modernizacja 2 oddziałów  przedszkolnych  

S T R .  7  2 0 1 4  R O K ,  N U M E R  4  

Z radością informujemy, że w dniu 21.01.2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku podpisana  

została umowa o dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja 4 oddziałów przedszkolnych w gminie  

Trzebielino” w ramach Programu  IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;9.1 –  

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych 

w systemie oświaty; 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”; 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu  

upowszechniania edukacji przedszkolnej”. 

Procedury przetargowe, specyfikacja oraz dwa przetargi trwały do dnia 25.08.2014. Obecnie trwa realiza-

cja podpisanych umów z wyłonionymi wykonawcami. Nad przebiegiem tych działań w 2 oddziałach 

przedszkolnych w szkole w Trzebielinie czuwa Dyrektor Grażyna Pszeniczna. 

Miło nam poinformować, że współpraca Biblioteki Gminnej  

w Trzebielinie z Lokalną Grupą Działania Wrzeciono zaowocowała 

tradycyjną potrawą kuchni regionalnej wpisaną w kulinarny Szlak  

Pomorza. 

 

Wszystko zaczęło się od udziału Lokalnej Grupy Działania Wrzeciono  

w Miastku w projekcie pn. „Przeszłość dla przyszłości – wielokultu-

rowość kuchni Pomorza”, którego celem było ocalenie od zapomnie-

nia dawnych receptur przygotowywania potraw w różnych zakątkach  

Pomorza.  Do projektu wybraliśmy jedną z wielu potraw przygotowy-

wanych w kuchni staropolskiej przy bibliotece, a mianowicie kluski 

ziemniaczane z kapustą szmurowaną. Tradycyjną recepturę potrawy 

otrzymałyśmy od zaprzyjaźnionej z nami czytelniczki Pani Krystyny  

Siekluckiej. Pod jej okiem przygotowałyśmy ją w naszej kuchni. Cie-

szymy się bardzo, że potrawa zyskała uznanie specjalistów i znalazła 

się na szlaku kulinarnym Pomorza. Spróbować jej będzie można  

w Gospodarstwie Agroturystycznym „Nad Stawem” w Miszewie,  

u pani Ewy Wyraz. To jedno z 14 miejsc na terenie Pomorza, gdzie 

będzie można skosztować tradycyjnych potraw kuchni regionalnej.  

 

Dnia 20 czerwca 2014 roku  w Czarnem odbyło się Seminarium pod-

sumowujące projekt   „Przeszłość dla Przyszłości- wielokulturowość 

kuchni Pomorza”. W wydarzeniu uczestniczyły Krystyna Podraża,  

dyrektor Biblioteki Gminnej w Trzebielinie  oraz panie z Klubu Kuli-

narnego przy bibliotece Katarzyna Staroszak i Władysława Lipka.  

Seminarium zakończyło wręczenie tabliczek z logo Szlak kulinarny  

Pomorza. Dla turystów tabliczki będą znakiem rozpoznawczym 

miejsc, gdzie można zjeść zdrowo, smacznie i tradycyjnie. 

Potrawa regionalna naszej gminy  

na Szlaku kulinarnym Pomorza 
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Otwarcie placu w Miszewie 

W dniu 30.08.2014 r. miało miejsce oficjalne otwarcie nowo zagospoda-

rowanego placu w Miszewie, który powstał w ramach projektu pt. Zagospoda-

rowanie sportowo-rekreacyjne centrum wsi Miszewo poprzez budowę  

boiska do gry w piłkę nożną i siatkówkę plażową oraz budowę wiat rekrea-

cyjnych z wyznaczonym miejscem na ognisko. 

Impreza rozpoczęła się występami artystycznymi dzieci z Gumieńca  

i Miszewa, które stanowiły podsumowanie realizowanego przez Radę Sołecką 

Sołectwa Miszewo projektu pt. "Czytaj z nami, bo jesteśmy wrażliwymi czytel-

nikami". W swoim wystąpieniu Wójt Pan Tomasz Czechowski przekazał miesz-

kańcom Miszewa miłą wiadomość, która dotarła do Urzędu Gminy Trzebielino 

w piątek 29 sierpnia, o zakwalifikowaniu do dofinansowania projek-

tu  "Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Miszewie pod potrzeby organi-

zacji imprez kulturalnych i integracyjnych poprzez remont sali głównej,  

pomieszczenia gospodarczego i wc" o wartości prawie 100 tys. zł. Uczestnicy 

spotkania z aplauzem przyjęli tę informację. 

Poczęstowano wszystkich kawą i pysznym ciastem, a następnie uczest-

nicy udali się na boisko, gdzie miało miejsce symboliczne otwarcie zagospoda-

rowanego terenu. W ramach projektu: wykonano miejsce na ognisko, wokół 

którego ustawiono drewniane pniaki i ławki; wykonano trawiaste boisko  

do piłki nożnej i boisko do piłki siatkowej - plażowej; ustawiono ławko-stoły  

i altanę. Zorganizowano wspólne pieczenie kiełbasek, młodzież z Miszewa  

i Gumieńca rozegrała mecz piłki nożnej. 

To już kolejne miejsce w Gminie Trzebielino, dzięki któremu nie tylko 

poprawiamy wygląd przestrzeni publicznej, ale również stwarzamy warunki  

do integracji i aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież 

 i dorosłych. 

Gmina Trzebielino uzyskała na realizację projektu dofinansowanie  

w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla opera-

cji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 

"Odnowa i Rozwój Wsi" objętych PROW 2007-2013. 
  

 

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



Czytelniczo, rowerowo i wesoło! 
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Tegoroczny „Odjazdowy bibliotekarz”, rajd rowero-

wy bibliotekarzy, miłośników książek i rowerów 

można zaliczyć do udanych. W tym roku do akcji 

włączyły się także biblioteki szkolne z Suchorza  

i Trzebielina. Pogoda nam dopisała, humory też. 

Wyruszyliśmy z różnych miejscowości gminy Trze-

bielino i zmierzaliśmy w kierunku Starkowa. Trasa 

wiodła przez piękne leśne tereny. Miejscem docelowym był plac przy świetlicy wiejskiej  

w Starkowie, gdzie na uczestników czekały konkursy,  kalambury, kiełbaski, napoje i ciasto.  

Ze względu na „książkowy” charakter rajdu pracownicy biblioteki zaprosili wszystkich do wysłu-

chania i obejrzenia inscenizacji „Lokomotywa” Juliana Tuwima. Rajd urozmaiciły świetne wystę-

py dzieci z bibliotek szkolnych, które zaśpiewały piosenki i przedstawiły wiersze o książce  

i bibliotece. Miłym momentem rajdu było przybycie Pana Tomasza Czechowskiego wójta  

gminy Trzebielino. Rozmowom i zabawom nie było końca. Uczestnikom szczególnie podobały się 

kalambury rysowane, oczywiście tematycznie związane z książką i biblioteką. W  drodze powrot-

nej dzieliliśmy się wrażeniami i planowaliśmy kolejną rowerową podróż. W rajdzie uczestniczyło 

około 80 osób. 

W dniu 06 lipca 2014 roku odbył się  XIX Ogólnopolski Bieg Samorządowy 

"Bursztyn Jarosławca"  na dystansie 2000 km. Bieg na stałe wpisał się  

do ogólnopolskiego kalendarza imprez biegowych. W biegu wzięło udział 88 

reprezentantów samorządów z całej Polski.m.in. Wejherowa ,Złotowa,  

Stargardu Szczecińskiego, Zielonej Góry czy Gryfic ,wśród nich mieszka-

niec  Cetynia  Dariusz Guzowski jako  pracownik samorządowy,  który upla-

sował się na wysokim 2 miejscu .Miło nam poinformować że pan  

Dariusz został powołany przez Polski Związek Lekkiej Atletyki do reprezen-

tacji Polski na Mistrzostwa Świata w biegu na 100 km , które się odbędą  

21 listopada w Doha ( Katar). Kolejny start zawodnika jeszcze  

przed MŚ to Maraton Toruński w dniu 27 października 2014 roku w ramach 

którego odbędą się Mistrzostwa Polski Samorządowców w maratonie. 

XIX Ogólnopolski Bieg Samorządowy  
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Dożynki Gminne w Suchorzu 

 

13 września br. na placu przy „orliku” w Suchorzu odbyły się Dożynki 

Gminne. Jest to coroczna impreza wywodząca się ze staropolskiego 

obyczaju, który w czasach obecnych zaczyna niestety zanikać. W trak-

cie imprezy można było podziwiać zbiory płodów rolnych podarowa-

nych przez rolników i działkowców z terenu gminy, prace rękodzielni-

ków, odwiedzać stoiska promocyjne Biblioteki Gminnej w Trzebieli-

nie, Nadleśnictwa Trzebielino, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunal-

nej w Słupsku. Występy artystyczne przygotowały Szkoła Podstawowa 

w Trzebielinie, Gimnazjum w Starkowie, gościnnie wystąpił zespół  

wokalno-instrumentalny przygotowany przez Pana Wiesława Mijewskie-

go, który powstał w celu kultywowania miejscowych tradycji i zwycza-

jów w ramach realizacji projektu stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych 

„Dłoń” w Suchorzu. 

Poprzez wspólną zabawę przy muzyce zespołów Grabq i MEJK, udział  

w konkursach na „Najsmaczniejszy wypiek drożdżowy” czy konkursie 

sołectw na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” mieszkańcy mogli się 

zintegrować, aktywnie spędzić wolny czas. 

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



Zakończyły się prace związane z realizacją III etapu projektu  

pn. „Termomodernizacja Szkół w Gminie Trzebielino”, w ramach którego 

tym razem dokonano termomodernizacji budynku Gimnazjum im. Zjednoczo-

nej Europy w Starkowie. 

Wykonano docieplenie elewacji i dachu, wymieniono stolarkę  

zewnętrzną, a także dokonano modernizacji instalacji centralnego ogrzewa-

nia. Wartość etapu to do tej pory ponad 450 tys. zł. To już ostatni etap  

projektu – dotychczas w 2012 roku dokonaliśmy termomodernizacji budyn-

ków szkoły i przedszkola w Trzebielinie (docieplenie elewacji i dachu,  

wymiana stolarki zewnętrznej oraz modernizacja instalacji centralnego  

ogrzewania), natomiast w roku 2013 wykonano docieplenie elewacji i dachu,  

wymieniono stolarkę zewnętrzną oraz wymieniono piece c.o., a także doko-

nano modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej 

w Suchorzu.Wartość I i II etapu projektu to ponad 1 mln 864 tys. zł. 

Termomodernizacja placówek szkolnych przyniosła nie tylko poprawę  

wyglądu zewnętrznego obiektów, ale także poprawę komfortu i bezpieczeń-

stwa uczniów, nauczycieli i pracowników oraz oszczędności wynikające  

z eksploatacji budynków. 

Na realizację projektu Gmina Trzebielino zdobyła dofinansowanie w wysoko-

ści 75% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa  

5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, działanie 5.5. Infrastruktura energetyczna  

i poszanowanie energii). 
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Widoczne efekty termomodernizacji 

Trzebielińska biblioteka liderem w województwie pomorskim 

Wszyscy bardzo się cieszymy. To ogromne wyróżnienie  jest zasłu-

gą wielu ludzi: pracowników biblioteki, czytelników, sympatyków, 

odbiorców naszych spotkań i usług oraz wspierających nas władz 

samorządowych. Składam więc wszystkim serdeczne podziękowa-

nia. Tę nagrodę traktuję jako nasz wspólny sukces. Żywię nadzieję, 

że będziecie Państwo nadal blisko biblioteki i jej spraw -  mówi 

Krystyna Podraża – dyrektor Biblioteki Gminnej  w Trzebielinie 

Aby wziąć udział  w Rankingu należało odpowiedzieć na pytania 

zawarte w ankiecie przygotowanej przez Redakcję Rzeczpospolitej. Redakcja rozesłała ponad 2300  

ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast mających mniej niż 15 tys.  

mieszkańców i uzyskała ponad 800 odpowiedzi. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły  między innymi 

działania na rzecz jakości i komfortu obsługi czytelników, liczby zakupionych książek, ilości i aktywno-

ści czytelników, ilości tytułów prasowych dostępnych na miejscu, animacji kulturalnej, udogodnień  

dla osób niepełnosprawnych, powierzchni bibliotek, ale także dostępności do nowych mediów, wydatków 

samorządu na utrzymanie placówki i wielkości pozyskanych  

dotacji.  

http://www.trzebielino.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=498&Itemid=1
http://www.trzebielino.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=498&Itemid=1
http://www.trzebielino.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=735&Itemid=1
http://www.trzebielino.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=735&Itemid=1


 

W niedzielę 24 sierpnia 2014 roku Biblioteka Gminna w Trzebielinie zapre-

zentowała się na Jarmarku Gryfitów, którego gospodarzem była Miejska  

Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku. Pracownicy biblio-

teki i wszystkie osoby zaangażowane w to działanie starały się z wielkim 

sercem ocalić od zapomnienia historię, tradycję i lokalną kulturę mieszkań-

ców gminy Trzebielino. 

Impreza odbyła się na Rynku Rybackim, przy Spichlerzu Richtera  

w Słupsku. Hasło przewodnie Jarmarku brzmiało „Biblioteka miejscem spo-

tkań wielu kultur”, dlatego też wokół było bardzo etnicznie  

i kulturowo. Na Jarmarku przybliżyłyśmy region kielecki, z którego  

wywodzi się spora część mieszkańców naszej gminy. Razem  z nami była  

reprezentantka Kielecczyzny Pani Władysława Lipka z Trzebielina. Dzięki jej 

uprzejmości i zaangażowaniu mogłyśmy zaprezentować regionalny strój  

opoczyński, o którym, sięgając pamięcią do wspomnień z młodości, właści-

cielka barwnie opowiedziała Słupszczanom i turystom przybyłym na Jarmark. 

Promowałyśmy także rękodzieło twórców naszej gminy, szydełkowe obrusy 

 i serwety oraz obrazy wyszyte haftem krzyżykowym przez hafciarki: Alicję 

Sibińską z Suchorza i Krystynę Plutowską z Trzebielina. Na naszym  

stoisku  znalazły się także foldery, ulotki i gadżety  promujące bibliotekę  

i gminę Trzebielino. Serca uczestników jarmarku zdobywałyśmy częstując 

ciasteczkami domowego wyrobu pani Agnieszki Podraża, na których widnia-

ły różne hasła np.: Czytam bo lubię, Biblioteka czy Jarmark, a także serwu-

jąc danie regionalne, czyli kluski ziemniaczane z kapustą szmurowaną. 

Tego dnia towarzyszył nam także Pan Tomasz Czechowski Wójt Gminy 

Trzebielino z małżonką. Wszystkim dziękujemy za wspieranie biblioteki  

w działaniach wielokulturowych. Odwzajemniamy każde miłe słowo  

i dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska. Warto dodać, że byliśmy  

jedyną biblioteką spoza powiatu słupskiego, która gościła na Jarmarku.  

Biblioteka na Wielokulturowym Jarmarku Gryfitów S T R .  1 2  
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ROŚNIEMY W RADOŚCI - DZIĘKI GENOM WOLNOŚCI 

Stowarzyszenie „Rozwiń skrzydła”, działające przy Gimnazjum w Starkowie,  

rozpoczęło realizację projektu w ramach programu „Działaj lokalnie 2014”.  

Celem projektu pn. „Rośniemy w radości dzięki genom wolności” jest stworzenie 

ciekawej oferty na spędzanie wolnego czasu zarówno dla młodzieży jak i społeczności  

lokalnej, zachęcenie młodych ludzi poprzez różne rodzaje aktywności społeczno-

kulturalnej do poznawania historii naszej ojczyzny i rozwinięcie świadomości, że obecnie 

żyjemy w uprzywilejowanych czasach, w których można spokojnie rozwijać się i wspólnie 

cieszyć, doceniając to, za co została przelana krew.  

Na potrzeby projektu uczniowie gimnazjum zostali podzieleni na trzy plemiona  

o nazwie Kargule, Pawlaki i Nowaki. Będą one rywalizować między sobą w wielu konku-

rencjach sportowych i artystycznych. Wezmą udział w rozgrywkach piłki koszykowej, 

siatkowej, torze przeszkód, skoku wzwyż itp. W ramach działań projektowych uczniowie 

przygotują prezentację multimedialną o wyborach parlamentarnych z 1989 r., następnie 

zdobytą wiedzę wykorzystają do zorganizowania profesjonalnych wyborów do Samorządu 

Szkolnego. W konkursie plastycznym pn. „Wolność, kocham i rozumiem” spróbują  

stworzyć symbole wolności. Dla upamiętnienia Dnia Niepodległości przygotują występ 

artystyczny, który zaprezentują przed lokalną społecznością w Sali Widowiskowej  

w Trzebielinie, a wcześniej spróbują przekonać mieszkańców naszej gminy do wzięcia 

udziału w wahadłowym biegu sztafetowym na nowo otwartej ścieżce zdrowia. W grudniu 

w gimnazjum zostanie przeprowadzona „żywa lekcja historii”, podczas której wyjątkowi 

ludzie mieszkający w naszym regionie opowiedzą o swoich przeżyciach z czasów PRL-u. 

Działania projektowe przewidują również zajęcia w czasie ferii. Organizatorzy mają  

nadzieję, że uczniowie przybędą z ochotą w wolnym czasie do szkoły, aby pobić rekord  

w czytaniu książek o tematyce wyzwoleńczej. Dla najbardziej zaangażowanych w realiza-

cję projektu przewidziana jest nagroda – wycieczka edukacyjna do Gdańska, podczas  

której młodzież odwiedzi m. in. Muzeum Solidarności. Prace nad realizacją projektu  

potrwają od września br. do lutego 2015 r. 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w działaniach projek-

towych. Wzrastajmy w radości- dzięki genom wolności!  

   Stowarzyszenie „Rozwiń skrzydła” przy Gimnazjum w Starkowie 
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z projektu Gminy Trzebielino „Młodzi i Seniorzy z ikrą”.  III etapy cyklu imprez  

promocyjno-integracyjnych realizowała Biblioteka Gminna w Trzebielinie. 

I etap cyklu imprez promocyjno-integracyjnych 

 Konkurs wiedzy o rybach żyjących w naszych wodach i o sposobach przyrządzania potraw 

rybnych przeprowadzony w świetlicy wiejskiej w Miszewie. Partenrzy spotkania: Park Krajo-

brazowy Dolina Słupi i Koło Emerytów i Rencistów w Trzebielinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  etap cyklu imprez promocyjno-integracyjnych 

 Rajd rowerowy szlakiem „Wzgórza Morenowe” do Podworskiego Parku w Dretyniu.  

         Partner: Nadleśnictwo Dretyń 
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FOTOREPORTAŻ 
 

III etap cyklu imprez promocyjno-integracyjnych 

 Uroczyste otwarcie ścieżki rekreacyjno-sportowej przebiegającej wzdłuż Jeziora Trzebie-

lińskiego. W programie: zawody wędkarskie, konkurs kulinarny, występ zespołu 

„Partyzantów 18”, występ zespołu „Świerzowianki”, biesiada. Partnerzy: Polski Związek  

Wędkarski w Słupsku, Koło wędkarskie „Rybogryf” Trzebielino. 
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Zapytaliśmy 

mieszkańców 

Trzebielina 

jak radzą 

sobie  

z jesienną 

chandrą?” 

Sonda 

Za oknem jesień. Dni stają się coraz krótsze.  

Z drzew spadają liście, jest coraz mniej słońca. 

To wszystko nie nastraja nas zbyt optymistycznie. 

Postanowiliśmy, więc zapytać mieszkańców  

Trzebielina, jak radzą sobie z jesienną chandrą?  

 

Małgorzata Brzozowska — Mam kilka sposobów na jesienną chandrę. Głów-

nie maszeruję z kijkami. Poza tym dużo sportu i obowiązków odciąga mnie  

od ponurej pogody, lubię robić również różne sałatki z dużą ilością witaminowej 

energii. 

Anna Adamczyk — Na długie jesienne wieczory polecam dobre  książki. Dużo 

czasu spędzam, także na wesołej zabawie z synkiem Bartusiem. 

Teresa Sokołowska — Staram się jak najwięcej przebywać na  świeżym powie-

trzu, lubię też spacery z mężem. 

Krystyna Surowicz — Jesienią zbieram i suszę płatki róż, lawendę, pomarańcze 

i własnoręcznie przygotowuje pachnące saszetki z suszonych ziół i kwiatów.  

Woreczki zapachowe wręczam rodzinie i znajomym. A wieczorami rozwiązuje 

krzyżówki i czytam książki. 

Krystyna Sieklucka — Świetnym sposobem na ponurą jesień  jest dobra książka 

oraz spacery. 

Leonarda Zoppa — Jesień nie jest moją ulubioną porą roku, lecz długie  

wieczory sprzyjają rozwiązywaniu krzyżówek, czytaniu gazet, czy oglądaniu  

seriali. Wypełniam również ten czas chodząc wieczorami do Kościoła. 

Biblioteka prosi o  historyczne zdjęcia 

Do 15 listopada 2014 roku trzebielińska biblioteka zbiera historyczne zdjęcia 

ślubne mieszkańców gminy Trzebielino. Bibliotekarze proszą mieszkańców  

o pełną mobilizację i przeszukanie domowych archiwów.  

W ten sposób powstanie książka ukazująca historię, kulturę i tradycję zaślubin  

w naszym regonie nad którą pracują bibliotekarze z Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku. Bibliotekarze przewidują, że publikacja będzie się 

cieszyć popularnością , podobnie jak wydana wcześniej „Fotografia chłopów pomor-

skich”. Co ważne- właściciele starych fotografii nie tracą ich. Materiały będą kopio-

wane i zwracane właścicielom. Każde zdjęcie należy dokładnie opisać  

(imiona, nazwisko, miejsce, data ślubu). 

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



Wiadomości z sołectw 
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W dniu 28.06.14 r. w miejscowości Bożanka odbył się festyn sołecki pt. "Żegnaj szkoło, 

witajcie wakacje". Podczas festynu były przeprowadzane różne konkursy, które  

dostosowane były pod względem wieku oraz sprawności fizycznej. Dzieci brały udział  

w konkursach takich jak: rzucanie woreczkiem do koła, bieg, skoki na skakance, kręcenie 

hula-hop, był także deszcz cukierków (kto najwięcej nazbiera), konkurs "co to za owoc", 

w którym dziecko musiało rozpoznać owoc z zawiązanymi oczami. Dla babć był konkurs, 

który polegał na dokończeniu przysłowia, inne panie musiały wbić młotkiem 3 długie 

gwoździe w pieniek, w nagrodę dostały plastry opatrunkowe. Panowie zaś mieli konkurs 

siłowania się na rękę, zabawa polegała na ubiciu piany z białek. Dla par małżeńskich był 

konkurs "Glonojad" polegał na wspólnym zjedzeniu dłuuuuugiej nitki z żelek aż do poca-

łunku. 

Każdy z uczestników festynu otrzymał kiełbaskę z grilla z bułką i keczupem. Każdy kto 

miał ochotę dostał lody, kawę lub herbatę. Na stołach były napoje, słodycze, owoce oraz 

chipsy. 

Jednak największą atrakcją dla dzieci był pokaz zorganizowany przez OSP Trzebielino. 

Dzieci zobaczyły strój do usuwania szerszeni, wóz , ale największą radość sprawiło im 

trzymanie węża strażackiego i polewanie wodą. Był to wspaniały, bogaty i pełny wrażeń 

festyn. Każde dziecko wyszło z pełną torbą zabawek, słodyczy i z uśmiechem na twarzy. 

W miejscowości Broczyna na początku lipca tego roku 

zostały zamontowane ławeczki na placu zabaw. Ławki 

były zakupione w ramach Funduszu Sołeckiego. Teraz 

każda mama, która przyjdzie z dziećmi na plac zabaw 

może sobie przysiąść na ławeczce jednocześnie obser-

wować bawiące się dzieci  i odpocząć. 

Broczyna 

Sołectwo Bożanka 
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Sołectwo Trzebielino i Dolno 

W maju z okazji Dnia Strażaka odbył się festyn współorganizowany  

przez sołectwo Trzebielino i Dolno oraz Ochotniczą Straż Pożarną Trzebieli-

no. W części oficjalnej składano podziękowania i gratulacje, następnie zostały 

wręczone medale i odznaczenia dla zasłużonych strażaków. Po części oficjal-

nej impreza przeniosła się na plac przy remizie, gdzie przygrywał pan  

Zygmunt Skwierawski. 

 

 

———————————————————————————————-- 

 

Sołectwa Trzebielino i Dolno brały udział w dożynkach  

gminnych, które odbyły się w Suchorzu dnia 13 września 2014r.   

i w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zajęło 

pierwsze miejsce oraz otrzymało nagrodę pieniężną w wysokości 

800 zł. Ze zwycięskim wieńcem sołectwa wybrały się na dożyn-

ki powiatowe do Bożyszków w gminie Lipnicy. 

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

Związek Emerytów i Rencistów w Trzebielinie dzięki  uprzejmości Nadleśnictwa 

Trzebielino zorganizował  w dniu 4 lipca wyjazd nad zalew retencyjny. 

Około 20 osób uczestniczyło we wspólnej  biesiadzie. Panie  przygotowały kawę, 

herbatę, ciasta i inne  przysmaki. Były  śpiewy a do tańca przygry-

wał  Pan  Zygmunt Skwierawski. 

Sołectwo Zielin 

Dnia 23.08.2014 na placu rekreacyjno-sportowym w Zielinie odbył się  festyn rodzinny.  

Zaszczycił nas swoją obecnością Wójt Gminy Trzebielino Tomasz Czechowski wraz z małżonką. 

W programie festynu znalazły się konkursy dla dzieci, konkursy dla dorosłych, występy taneczne 

i piosenki w wykonaniu dziewcząt z Zielinia oraz zabawa taneczna.  

Głównym celem festynu była popularyzacja sportu i integracja społeczności lokalnej. 



Sołectwo Miszewo 
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Projekt "Czytaj z nami, bo jesteśmy wrażliwymi czytelnikami", realizowany przez Radę Sołecką  

w Miszewie, Świetlicę Wiejską w Miszewie i Szkołę Podstawową w Suchorzu. 

  28 maja 2014 odbyła się autokarowa wycieczka do Muzeum  

Zachodniokaszubskiego w Zamku w Bytowie oraz do Biblioteki  

Miejskiej w tym samym mieście. W wyjeździe uczestniczyły dzieci  

ze Świetlicy Wiejskiej w Miszewie oraz te, które uczą się języka  

kaszubskiego w Szkole Podstawowej w Suchorzu. Wzięło udział 50 osób. 

 25 czerwca2014r. od godz 8.00 do 11.00 na sali gimnastycznej  

w Szkole Podstawowej w Suchorzu odbył się konkurs plastyczny przepro-

wadzony przez Annę Weichhold i Ewelinę Kropidłowską. W inicjatywie 

wzięli udział nauczyciele od oddziału przedszkolnego po klasy IV-VI.  

Konkurs polegał na wykonaniu ilustracji do wybranej przez siebie książki/

bajki/baśni dowolną techniką plastyczną. W akcji wzięły udział dzieci  

w wieku od 3 do 13 lat. Wyniki konkursu starszej grupy wiekowej: I miejsce 

Paulina Salmonowicz, II miejsce Zuzanna Biniek, III Olga Dawidowicz.  

Oraz młodszej kategorii wiekowej przypadły:  Sylwii Szewczuk, Emilii  

Łagi Annie Jaciubek. Dzieci w wieku 3-6 lat otrzymały drobne nagrody.  

W konkursie brało udział około 80-ciu uczniów. 

 W dniach 10.06 i 17.06 odbyły się dwa spotkania pod hasłem 

„Czytaj z nami”. W przedsięwzięciu brały udział dzieci i młodzież  

z Miszewa i Gumieńca, rodzice, mieszkańcy Miszewa oraz pani dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Suchorzu – pani Irena Gałczyńska. Dzieci brały 

udział w zgaduj-zgaduli, zabawach zręcznościowych, za które otrzymały 

nagrody. Każdy z dorosłych czytał wybrany utwór (w całości lub we frag-

mentach). Uwieńczeniem tego spotkania był poczęstunek przygotowany 

przez rodziców dzieci. (ciasta, owoce, napoje). W spotkaniach uczestniczy-

ło ok. 40 osób. 

 W dniach od 20 sierpnia do 29 sierpnia odbyło się 20 godzin  

zajęć poświęconych przygotowaniu przedstawienia pt."Miszewo- Kraina 

baśni". W tym czasie nauczyciel- bibliotekarz Anna Weichhold z anima-

torem kultury- panią Janiną Strójwąs zajęły się dekoracją sali i napisaniem 

scenariusza przedstawienia. W scenografii do występu mogły liczyć na pomoc rodziców i społeczno-

ści Miszewa. Stroje zrobiliśmy zgodnie z wyobraźnią dzieci, był tam strój dla wilka, Czerwonego 

Kapturka, Królewny Śnieżki i krasnoludków. Dziewczyny, które wygrały konkurs "Mam Talent"  

w SP w Suchorzu zaśpiewały i zagrały na gitarze dwie piosenki. Oprócz tego śpiewały 

piosenkę o książkach do melodii "My Słowianie", do której młodsze dzieci tańczyły. Refren piosenki 

to:  „My uczniowie wiemy, jak książka na nas działa, wiemy, co zrobić by nam pomagała“.  

 30 sierpnia odbyło się uroczyste zakończenie projektu. Na spotkanie przybyli goście zapro-

szeni przez dzieci na występ. Przedstawienie udało się wspaniale, dzieci były zadowolone ze swojego 

występu. Taniec do piosenki o książkach zakończył się gromkimi brawami. Następnie wystąpiła Ania 

Kadylak i Zuzia Biniek zagrały i zaśpiewały piosenkę "List do  Boga" a Weronika Gonciarz zaśpie-

wała do podkładu "Hallelujah". Na koniec wręczyliśmy podziękowania osobom, które przyczyniły się 

do realizacji projektu. Wśród nich byli rodzice, dyrektor SP w Suchorzu-pani Irena Gałczyńska,  

nauczyciele, którzy  aktywnie włączyli się w naszą pracę i dyrektor 

Biblioteki Gminnej w Trzebielinie pani Krystyna Podraża, która 

doceniła nasz projekt czytelniczy. W zakończeniu projektu uczest-

niczyło około 90-ciu osób. 
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Rajd  

rowerowy  

Festyn z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka 

Teatr Urwis 

Sołectwo Cetyń i Poborowo 

Dnia 28 sierpnia odbył się rajd rowerowy  zorganizowany  przez anima-

torki świetlic wiejskich z Cetynia  i Poborowa , Marię Tylka oraz Izabelę 

Dominik. Wyznaczona trasa liczyła ok. 18 km i wiodła przez lasy Pobo-

rowa, Czarny Staw aż do  miejscowości Owczary i na koniec do świetli-

cy wiejskiej w Poborowie. Na miejscu odbyło się ognisko z kiełbaskami. 

W  międzyczasie rozgrywał się mecz towarzyski Poborowo—Cetyń,  

 a także przygotowano gry i zabawy dla uczestników rajdu. W imprezie 

brało udział 18 osób. 

Dnia 7 października w Sali widowiskowej w Trzebielinie wystąpił Teatr 

Urwis z Krakowa z przedstawieniem pt. „Król zwierząt”.  Bajka opowia-

dała o tym, jak w  królestwie dżungli następują przełomowe zmiany, gdyż 

dotychczasowy król już nie chce dłużej być władcą. Zwierzątka zastana-

wiały się kto zostanie nowym królem i uratuje dżunglę. Ta kolorowa,  

zabawna i interaktywna historia., uczyła zachowań savoir-vivre  

oraz przestrzegania, że nie powinno się oceniać innych tylko po pozorach.  

Na to niezwykłe przedstawienie Biblioteka Gminna zaprosiła całą szkołę 

podstawową z Trzebielina oraz mieszkańców. 

Dnia 31 maja od godz. 1600 rozpoczął się festyn rodzinny zorganizowany przez 

radę sołecką i świetlicę w Cetyniu z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka  

na placu zabaw. Przy  muzyce, grillu  a od 20 przy ognisku mieszkańcy  

Cetynia ok. 80 osób brali udział w wielu konkursach sportowych poprowadzo-

nych przez pana Andrzeja Labudę oraz w konkursach intelektualnych, które 

przygotowała animatorka kultury pani Maria Tylka. Następnie odbyły się  

mecze piłki siatkowej i koszykówki. Dziękujemy sponsorom Bankowi  

Spółdzielczemu z Bytowa oraz Nadleśnictwu Trzebielino za wkład finansowy 

niezbędny do przygotowania imprezy. 

W I E Ś C I  T R Z E B I E L I Ń S K I E  
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„Remont nawierzchni zewnętrznych przy budynku 

biblioteki w Suchorzu”  

Dnia 22 sierpnia 2014 r. przeprowadzony został odbiór końcowy zadania 

„Remont nawierzchni zewnętrznych przy budynku biblioteki  

w Suchorzu” . Biblioteka Gminna w Trzebielinie otrzymała na ten cel dofi-

nansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie  

lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających  

warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa  

i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizacje. Kwota inwestycji wynosiła  

73 395,99 zł, dofinansowanie wynosiło 45 417,23 zł co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych 

całego zadania. W ramach projektu zmieniono nawierzchnię drogi wewnętrznej  

przy Filii bibliotecznej w Suchorzu na kostkę betonową POLBRUK,  

poszerzono miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych, zamontowano 

trzy nowe kosze na śmieci.  Odnowiono tereny zielone wokół budynku 

biblioteki poprzez zasianie trawy, nasadzenie klombów i przygotowa-

nie partii skalnych.  

 

Biblioteka w nowej aranżacji 

Dnia 30 czerwca 2014 r. przeprowadzono odbiór końcowy zadania  

„Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego wraz z jego przebudowa  

na dział opracowania księgozbioru, redakcji gazetki wraz z niezbędna komunikacja  

i zapleczem socjalnym” . Biblioteka Gminna w Trzebielinie otrzymała na ten cel  

dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  

w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działa-

nia „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizacje. Kwota 

inwestycji wynosiła 134 859,80  zł, dofinansowanie wynosiło 78 617 zł co stanowi 

80% kosztów kwalifikowalnych.   



 

Zespół redakcyjny nr 4 
Katarzyna Omelańska, Iwona Szczęsna, Anna Kowalczyk, Anna Weichhold, Paulina 

Omelańska, Angelika Nisztuk, Dariusz Guzowski, Janina Strójwąs,   Krystyna Wrycza, 

Grażyna Buza, Mirosława Melchert, Irena Andrys, Maria Tylka, Izabela Dominik 

 

Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania nadesłanych materiałów. 

Kluski ziemniaczane z kapustą szmurowaną 

Kapusta szmurowana 

 składniki 

- główka świeżej kapusty 

- 1 duża cebula 

- kostka smalcu 

- sól, pieprz, cukier 

- 2 łyżki mąki do zasmażki 

- ocet do smaku 

 wykonanie 

Kapustę należy poszatkować i ugotować z połówką pokrojonej cebuli do średniej miękkości,  

następnie odlać wodę. Przyrumienić pół cebuli na patelni, przygotować zasmażkę. Dodać to wszystko  

do kapusty i doprawić do smaku solą, pieprzem, cukrem i octem według uznania. Wrzucić pół kostki 

smalcu i gotować ok. 30 min. 

 

Kluski ziemniaczane 

 

 składniki 

- 3 kg ziemniaków 

- 1 kg mąki pszennej 

- 1 kg boczku 

- 2 duże cebule 

 wykonanie 

Ugotować 1 kg ziemniaków, utłuc i ostudzić. Pozostałe 2 kg ziemniaków obrać i zetrzeć na tarce. Lekko 

odcisnąć i odlać wodę. Wszystko wymieszać z 1 kg mąki. Przełożyć na płaskie naczynie, wygładzić  

i łyżką wrzucać kluski do osolonej wrzącej wody. Gotować ok. 3 minut ciągle mieszając. Odlać wodę,  

w której gotowały się kluski, przelać zimną wodą i odcedzić. Usmażyć pokrojony w kostkę boczek  

z cebulką i dodać do klusek do smaku. 

 

Kapusta szmurowana jest dodatkiem do klusek ziemniaczanych. 

Autorem przepisu jest pani Krystyna Sieklucka z Trzebielina. 


