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W dniu 1 czerwca 2015 roku w Gminie Trzebielino odbył się
Happening pod hasłem "Stop nietrzeźwym kierowcom", który został
połączony z obchodami Dnia Dziecka.

Przedsięwzięcie swoim patronatem objął Wójt Gminy
Trzebielino. Celem wydarzenia było promowanie postaw społecznych
Dzień Matki 17 ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
W tym samym czasie z trzech szkół na terenie gminy Trzebielino
wyruszyło ponad 400 dzieci i młodzieży z hasłami propagującymi
Dzień Dziecka 19 trzeźwość za kierownicą. Zanim jednak korowód wyruszył, w szkołach
dzieci i młodzież wysłuchały pogadanek na temat problemu pijanych
kierowców i związanych z tym wypadków na drogach.
Wybory Miss
przechodnie i kierowcy
otrzymywali
20 Podczas happeningu
w szkole
profilaktyczne ulotki przygotowane przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, mające przestrzegać przed skutkami jazdy
pod wpływem alkoholu. Przy okazji młodzież wręczała także ulotki
informujące o szkodliwości picia alkoholu. Forma podjęcia tematu
nietrzeźwości miała zwrócić uwagę społeczeństwa na podjęty temat.
c.d. str.5

Z historii...

STR. 2

Gumieniec – osada leżąca przy lokalnej drodze do Barcina,
prawie 4 km na zachód od Suchorza, nad Bystrzenicą.
W XV wieku miejscowość ta należała do Boninów, później zaś
także do rodów Ramelów i Massowów. Na południe od rzeczki,
bliżej współczesnej linii kolejowej znajdowały się zabudowania
dworskie, zaś na północ od strumienia rozwijała się wieś. W XVII
wieku prócz młyna była tu także kuźnia, duża owczarnia i mieszkał szewc.

Zabytki:


XIX-wieczny pałac otoczony zabudowaniami gospodarczymi
i parkiem

Źródło: Powiat bytowski — Ilustrowany przewodnik krajoznawczy Jarosław Ellwart

Z kroniki biblioteki
Rok 1966



7 styczeń – prelekcja w ramach Uniwersytetu Powszechnego temat: ”Jak patrzymy na obraz?” - wygłosiła nauczycielka miejscowej Szkoły Podstawowej p. Irena Orłowska



13 styczeń - prelekcja „Higiena i żywienie niemowląt”
- wygłosiła lek. med. p. Zofia Wieleba-Janczewska



18 styczeń - prelekcja „Dom i szkoła” wygłosiła
p. Irena Orłowska



25 styczeń - prelekcja „W krainie tropikalnych lasów”
wygłosił p. Kazimierz Schűtterly



26 styczeń - prelekcja „Kodeks rodzinny” wygłosił
p. Janusz Klemke z Miastka



29 styczeń - prelekcja „Kształtowanie się państwa
polskiego w świetle badań archeologicznych” wygłosił
p. mgr Henryk Janocha z Koszalina.
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Powiatowy Dzień Bibliotekarza w Trzebielinie
Dnia 20 maja w Bibliotece Gminnej w Trzebielinie bibliotekarze powiatu bytowskiego
świętowali Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.
W programie znalazło się zwiedzanie Filii
w Suchorzu oraz Biblioteki Gminnej
w Trzebielinie, prezentacja z działalności
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie w formie
multimedialnej i piknik biblioteczny.
Gościem spotkania był pan Tomasz
Czechowski, Wójt Gminy Trzebielino,
który złożył bibliotekarkom życzenia
z okazji Dnia Bibliotekarza oraz podziękował za ich prace na rzecz upowszechniania
czytelnictwa i kultury i na ręce pani
Krystyny Podraża, dyrektor Biblioteki Gminnej
w
Trzebielinie
wręczył
bukiet
kwiatów. Uroczystość przebiegała w miłej atmosferze
i była dobrą okazją do wymiany doświadczeń
wśród bibliotekarskiego środowiska. Dziękujemy Nadleśnictwu Trzebielino za udostepnienie
miejsca i pomoc w zorganizowaniu bibliotecznego pikniku w pięknym otoczeniu przyrody.

STR. 4

Akademia z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja 1791 r. w Gimnazjum w Starkowie
W czwartek 30 IV 2015 r. w Gimnazjum
w Starkowie odbyła się akademia z okazji
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na początku
uroczyście wprowadzono sztandar i z powagą
odśpiewano hymn państwowy. Po tym ważnym
zdarzeniu rozpoczął się montaż słowno–
muzyczny. Zabrzmiała znana pieśń w aranżacji
Anny Marii Jopek „Kiedy ranne”. Przypomniano
też, że jesteśmy narodem – jak żaden chyba inny
– zafascynowany przeszłością
i miłością do Boga i Ojczyzny.
Aktorzy przekonywali w swoich
tekstach, że naród, który nie zna
swojej
przeszłości,
umiera
i nie buduje przyszłości. Przypomnieli ważne momenty z historii
Polski mówiące o wydarzeniach
związanych z uchwaleniem
pierwszej
polskiej
Ustawy
Zasadniczej. Wyrażali radość ówczesnych
posłów, wypowiadając słowa: „Wiwat im”,
„O ty dniu radosny, O ty Trzeci Maju,
zapachniałeś kwieciem w całym polskim
kraju!”. Uczniowie – aktorzy podkreślili,
że Konstytucja 3 Maja jest symbolem
odrodzenia, mądrości Polaków. Jak długo
takim symbolem pozostanie, zależy przede
wszystkim od młodych Polaków! Po akademii na scenie pojawił się szkolny chór. Próby
do akademii oraz śpiewu prowadził – Mariusz Bartczak. Wychowawca
serdecznie dziękuje swoim uczniom za trud, jaki włożyli w przygotowanie
tego montażu słowno – muzycznego.
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Happening pt. :"Stop nietrzeźwym kierowcom"
połączony z obchodami Dnia Dziecka w Gminie Trzebielino
Dzieci z Gimnazjum w Starkowie i SP w Suchorzu zostały przewiezione na dalszy
ciąg uroczystości, która odbyła się na boisku sportowym w Trzebielinie. Obiekt
wraz z całym zapleczem udostępniony został przez Klub
Sportowy „DIAMENT”. Uroczystość otworzyli Wójt Gminy
Trzebielino Tomasz Czechowski wraz z Kierownikiem GOPS
Grażyną Bodnar. Po powitaniu uczestników happeningu rozpoczęły się obchody Dnia Dziecka. We współpracy z pracownikami Biblioteki Gminnej przygotowano gry i zabawy. Utworzono
punkt, w którym dzieci mogły również pomalować sobie buzię,
zapleść kolorowe warkoczyki czy poczęstować się słodyczami
i zrobić sobie zdjęcie z Kubusiem Puchatkiem. Kolejną atrakcją było przybycie służb mundurowych: Straży Pożarnej, Straży Gminnej,
Policji i Nadleśnictwa, ratownictwa medycznego,
którzy zabezpieczali całą imprezę jak również
pokazali dzieciom sprzęt jakim się posługują
w swojej pracy. Niestety z powodu warunków

pogodowych dalsza część imprezy została przeniesiona do sali widowiskowej w Trzebielinie.
Tam właśnie podano dzieciom posiłek, a następnie rozpoczęło się przedstawienie pod tytułem
"Czerwony Kapturek szuka księcia" przygotowane przez pracowników Urzędu Gminy Trzebielino, jej jednostek organizacyjnych kadry szkół
dla wszystkich dzieci z okazji ich święta.
W jedną z ról wcielił się Wójt Gminy Trzebielino. Na sali panowała wspaniała atmosfera,
wszyscy się śmiali i byli zachwyceni grą aktorską. Aktorom najlepszy prezent sprawiły
gromkie brawa i uśmiech na twarzach dzieci. Na zakończenie wszyscy otrzymali pyszne
lody, które ze słodkim akcentem zakończyły całą uroczystość.

STR. 6

Bibliotekarz
poleca!

Gorąco polecam!
W tym numerze mam przyjemność przedstawić Państwu książkowe
propozycje członków trzebielińskiego Dyskusyjnego Klubu Książki.
Idealną książką na letnie wieczory jest przygodowo-detektywistyczna
powieść Igi Karst Egzamin z tajemnicy. Ta skierowana do młodzieży
opowieść zawierająca interesujący wątek kryminalny zaintryguje również
dorosłego czytelnika. Warto przeczytać również Smak kamienicy Marii
Kordykiewicz, nostalgiczną i ciepłą lekturę o wielopokoleniowej rodzinie
i jej rodzinnym gnieździe. Dodatkowo opowieść została okraszona
rodzinnymi przepisami autorki na pyszne dania i desery. Chciałabym
również zachęcić do zapoznania się z autobiografią najsłynniejszego
polskiego seksuologa, Zbigniewa Lwa-Starowicza, Pan od seksu. Książka ukazuje, że Lew-Starowicz to nie tylko wybitny fachowiec w swojej
dziedzinie, ale też ciekawa i barwna osobowość. W imieniu Klubowiczów serdecznie zapraszam wszystkich miłośników literatury na spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki. Dołączcie do nas- czekamy na Was
w trzebielińskiej bibliotece 25 czerwca 2015 roku o godz. 1600.

Warsztaty rękodzielnicze w Trzebielinie
Dnia 9 czerwca o godz. 1000 w Bibliotece Gminnej
w Trzebielinie odbyły się warsztaty rękodzielnicze
techniką bead looming. Jest to technika tkania
na krośnie z wykorzystaniem koralików. Technika
ta pozwala nam na wykonanie wzorzystej, płaskiej
plecionki. Na warsztatach odbiorcy uczyli się robić
bransoletki z koralików. W szkoleniu wzięło udział
10 osób. Organizatorem warsztatów była Lokalna
Grupa Działania „Wrzeciono” z Miastka.
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Wycieczka Gimnazjalistów
W dniach od 18 do 22 maja br. uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum wzięli udział w wycieczce
edukacyjno-krajoznawczej zorganizowanej przez biuro turystyczne Euro-Relax ze Słupska.
Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Miejsca Pamięci
i Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Młodzież z należytym szacunkiem i godnością chodziła po terenie dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego i słuchała przewodników, którzy z ogromnym przejęciem opowiadali
o wydarzeniach z czasów wojny. Kolejnym etapem była wizyta w Wadowicach. Tam zwiedzili muzeum poświęcone życiu i działalności Papieża św. Jana Pawła II. W trakcie pobytu w Wadowicach młodzież nie zapomniała
o krótkiej modlitwie w kościółku sąsiadującym z domem Papieża oraz tak
lubianej przez niego kremówce.

Następnego dnia gimnazjaliści zwiedzali zabytki Krakowa. Weszli
na Wawel i zwiedzili dziedziniec zamkowy oraz Katedrę Królewską.
Wśród grobów królewskich poruszali się z wielką powagą. Na dłużej
przystanęli przy grobach naszych poetów narodowych, marszałka
Józefa Piłsudskiego oraz Lecha i Marii Kaczyńskich. Po wyjściu
z Katedry młodzież poszła zobaczyć sławnego Smoka Wawelskiego.
Następnie drogą królewską dotarła na dziedziniec Uniwersytetu
Jagiellońskiego, a potem na Rynek Główny, aby po zwiedzeniu
Sukiennic posłuchać dokładnie o godzinie 12:00 hejnału z Wieży
Mariackiej.
Po zwiedzeniu zabytków Krakowa gimnazjaliści udali się do Wieliczki,
gdzie zwiedzili kopalnię soli kamiennej. Ogromne wrażenie zrobiła na nich największa na świecie podziemna świątynia - Kaplica św. Kingi oraz solankowe
jeziorko w komorze Weimar.
Mimo tylu atrakcji młodzież znalazła jeszcze siły na zabawę podczas
wieczornej dyskoteki zorganizowanej przez właścicieli domu wypoczynkowego
w Białym Dunajcu.
Następnego dnia gimnazjaliści wybrali się do Zakopanego. Zobaczyli
tam skocznię narciarską - Wielką Krokiew, Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku, wjechali kolejką na Gubałówkę, przeszli szlakiem turystycznym
na Butorowy Wierch i zjechali z niego wyciągiem krzesełkowym, żeby wzdłuż
Doliny Kościeliskiej przejść aż do Krupówek.
Po całodniowej wędrówce nasi uczniowie udali się na zasłużony wypoczynek do Term w Bukowinie Tatrzańskiej. Pobyt w termach pomógł im się zregenerować i nabrać sił do realizacji kolejnych punktów programu wycieczki.

Wiele siły i zdrowia potrzebowali młodzi gimnazjaliści do zabawy
w największym w Polsce parku rozrywki Energylandia. Najwięcej
czasu spędzili oni w sektorze ekstremalnym, dzięki czemu mają teraz
naprawdę „ekstremalne wspomnienia”.
Dzień pełen wrażeń zakończył się wizytą uczniów w Klasztorze
na Jasnej Górze. Młodzież zobaczyła cudowny obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej i wzięła udział w Apelu Jasnogórskim. W atmosferze zadumy i modlitwy powróciliśmy do Starkowa.
Chciałybyśmy nadmienić, że jesteśmy dumne z wychowanków, którzy chwaleni byli za swoją postawę
przez każdego przewodnika. Wszyscy wykazali się wyjątkową dojrzałością i mądrością. Wyjazdy z taką
grupą są samą przyjemnością. Dziękujemy za zachowanie podczas wycieczki, wychowawczynie klas
trzecich: Anna Kowalczyk, Monika Czykier-Sokołowska, Magdalena Jedlińska.

STR. 8

Spotkanie autorskie w Bibliotece Gminnej
z p. Barbarą Ciwoniuk
Dnia 19 maja o godz. 9.15 w Bibliotece
Gminnej w Trzebielinie odbyło się
spotkanie autorskie z pisarką powieści
dla młodzieży Barbarą Ciwoniuk.
Na spotkanie przybyli uczniowie z klas
4-6 Szkoły Podstawowej w Trzebielinie. Na początku pisarka opowiedziała
o swojej literackiej przygodzie, kim
była
zanim
postanowiła
pisać
oraz przedstawiła historię z wydaniem
swojej pierwszej książki. Następnie
słuchacze dowiedzieli się o historiach
ukazywanych w jej
książkach, opowiadających o problemach
młodych ludzi: wykluczeniu,
samotności,
konfliktach z rówieśnikami
i
dorosłymi,
niepełnosprawności,
śmierci bliskich. Losy
bohaterów
książek
pokazujące, że nie wolno się poddawać i że
zawsze warto, a nawet trzeba, szukać wyjścia z trudnej sytuacji.
To wszystko pozwala dzieciom czerpać naukę z lektury. Na koniec
uczniowie podziękowali pisarce, wręczając kwiaty. Ustawiła się
również długa kolejka dzieci po autograf. Spotkanie z autorem organizowane było w ramach XXII Pomorskiej Wiosny Literackiej
we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Słupsku.
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Spotkania autorskie w Filii bibliotecznej w Suchorzu
z p. Danielem Odiją
19 maja w Filii bibliotecznej w Suchorzu odbyło się
spotkanie autorskie z pisarzem, Danielem Odiją. W spotkaniu
wzięli udział uczniowie klas 4-6 z miejscowej Szkoły Podstawowej.
Pisarz
opowiadał o swojej drodze twórczej i o literackich
inspiracjach.
Rozmawiał z dziećmi o procesie powstawania książki oraz o pasjach i zainteresowaniach. Sposób prowadzenia rozmowy
był bardzo interesujący, więc dzieciaki
nie pozostały obojętne i z chęcią włączały się do dyskusji. Uczniowie dziękując
za bardzo sympatyczne spotkanie
obdarowali pisarza kwiatami i utworzyli
długą kolejkę po autograf autora. Pan Daniel Odija pozostawił zaś ślad w bibliotecznej kronice: „Dziękuję za uśmiechnięte
spotkanie. Szczerość dzieci jak zwykle
prowadzi do wartościowych rozmów.
To spotkanie wiele mnie nauczyło,
jeszcze raz dziękuję!”. Spotkanie zaliczamy do bardzo udanych, a to głównie
zasługa pana Daniela, który okazał się
osobą bardzo otwartą i bezpośrednią.

Spotkanie z autorem organizowane było
w ramach XXII Pomorskiej Wiosny Literackiej we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Słupsku.

STR. 10

Lekcje biblioteczne dla dzieci
„Drzewo dobrych manier”
Dnia 5 maja o godz. 10.00 uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej
w Trzebielinie wraz z wychowawcą panią Ewą Surma uczestniczyli
w lekcji bibliotecznej. Na podstawie książki Agnieszki Frączek
pt.: „Dobre obyczaje, czyli w dobrym tonie o bon tonie” dzieci poznawały dobre zwyczaje oraz stworzyły „Drzewo dobrych manier”.

„Kto najważniejszy?”
We wtorkowe przedpołudnie, 12 maja, do biblioteki przyszli uczniowie klasy trzeciej wraz z wychowawczynią panią Czesławą Wilma na zajęcia
pt. „Kto najważniejszy? Zajęcia miały na celu
kształtowanie poczucia tolerancji i szacunku dla
siebie i innych oraz poszanowania cudzej i własnej
wartości. Trzecioklasiści wysłuchali baśni Wioletty
Piaseckiej pt. „Kredki” i odpowiedziały na pytania
dotyczące jej treści: O co sprzeczały się kredki?,
Która z kredek miała rację?, Kto rozstrzygnął spór
i w jaki sposób?, Co i jakimi kolorami namalował
Sebastian?. Dzieci uważnie słuchały czytanego
przez bibliotekarkę tekstu, więc odpowiedzi
na pytania nie sprawiły im żadnej trudności.
Na zakończenie uczniowie wykonali zakładki
do książki w kształcie kredek i wypisali swoje
mocne strony i wartości, które w sobie cenią
lub które cenią w nich inni. Jak się okazało nie było
to wcale łatwe zadanie. Zajęciom towarzyszyła bardzo dobrze wszystkim znana piosenka Fasolek „Kolorowe kredki”.
WIEŚCI TRZEBIELIŃSKIE
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Wycieczka do ZOO uczniów ze Szkoły Podstawowej w Suchorzu
8 maja dzieci z klasy zerowej i pierwszej wyruszyły na egzotyczną przygodę.
Nikt z dzieci ani opiekunów nie spodziewał się, że tak niedaleko nas można zetknąć
się z odrobiną egzotycznej przyrody i przeżyć fascynującą przygodę. W Tuchlinie
mieliśmy do obejrzenia, a nawet dotknięcia wielu ciekawych zwierząt. Podziwialiśmy papugi, pytony, anakondy, gekony, ptaszniki, piranie i wiele, wiele innych
bardzo ciekawych zwierząt. Pan , który oprowadzał dzieci po zoo, przekazał bardzo
dużo ciekawych informacji i historyjek związanych z oglądanymi zwierzętami.

Wycieczka do leśniczówki
Dnia 28.04.2015 dzieci z oddziału RPP oraz dzieci najmłodsze ze Szkoły Podstawowej
w Trzebielinie wybrały się na wycieczkę do pobliskiej leśniczówki w Szczyćcu.
Na miejscu czekali na nas pracownicy Nadleśnictwa Trzebielino, którzy mieli przygotowane atrakcje dla dzieci. W programie było m.in.: interesująca lekcja przyrodnicza,
która wzbogaciła wiedzę dzieci z zakresu flory i fauny polskich lasów, gra memory,
kolorowanki o tematyce leśnej oraz ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. Na zakończenie czekała nas atrakcja-niespodzianka, czyli udaliśmy się z leśniczym na krótki spacer,
gdzie mogliśmy zobaczyć „dzieło” bobra, który za pomocą swoich ostrych zębów ściął
kilka drzew.. Mimo złej aury, wycieczka zostaje zaliczona do udanych. Dzieci wróciły
zadowolone, a deszczową aurę wynagrodził mały upominek od pana leśniczego, brelok
odblaskowy oraz małe co nieco. Serdeczne podziękowania dla Nadleśnictwa Trzebielino

STR. 12

Nowe projekty do realizacji
„Baw się tańcem” - sołectwo Miszewo
Projekt „Baw się tańcem” został napisany przez Radę Sołecką w Miszewie
przy współpracy świetlicy wiejskiej w Miszewie i Szkoły Podstawowej
w Suchorzu. Wzięliśmy udział po raz drugi w konkursie „Społecznie
Aktywni” organizowanym przez Lokalną Grupę Działania Wrzeciono
z Miastka. Ku naszemu ogromnym zdziwieniu zajęliśmy I miejsce.
W ramach projektu będą zrealizowane następujące zadania:
- 16 czerwca 2015r. o godz. 18:30 - Zajęcia zumby
w świetlicy wiejskiej w Miszewie prowadzone
przez instruktorkę ze Słupska
- 18 czerwca 2015r. Gminny Przegląd Zespołów
Tanecznych dla szkół i świetlic wiejskich z Gminy
Trzebielino, który odbędzie się w świetlicy wiejskiej
w Miszewie
- 09 lipca 2015r. wyjazd do Nowego Teatru w Słupsku
na spektakl „Doktor Dolittle i zwierzęta”.
Serdecznie zapraszamy!

Wyróżnienie dla Lokalnych ze Suchorza
Grupa Lokalni z Suchorza otrzymała dofinansowanie w kwocie 850 zł
z Lokalnej Grupy Działania Wrzeciono, w ramach konkursu „Społecznie
aktywni” V edycja, na realizację projektu „TU URODZENI- TU ZAKORZENIENI”. Projekt ma na celu podtrzymywanie poczucia tożsamości
i identyfikacji z miejscem zamieszkania oraz kształtowanie umiejętności
dostrzegania piękna miejscowości Suchorze, jej zabytków, architektury,
walorów krajobrazowych poprzez działania artystyczno-plastyczne. Projekt
obejmuje cykl warsztatów malarskich: „Wiejski pejzaż”, malowanie wielkogabarytowego obrazu przedstawiającego naszą miejscowość, warsztaty
plastyczno-recyklingowe, malowanie twarzy, a także grę terenową i wystawę powstałych prac na festynie sołeckim. Partnerami projektu jest Szkoła
Podstawowa w Suchorzu, Biblioteka Gminna w Trzebielinie, Sołectwo
Suchorze i pan Mariusz Adamiec- miejscowy artysta, który maluje obrazy,
rzeźbi w drewnie i robi biżuterię z bursztynu. Dziękujemy wszystkim
mieszkańcom Suchorza, którzy podpisali się na listach popierających
projekt i już dziś zapraszamy do udziału w zajęciach, które już wkrótce.
WIEŚCI TRZEBIELIŃSKIE
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Teatr "Kurtyna" z Krakowa w spektaklu pt.:"Szkoła z klasą"
21 maja o godz. 8.50 w sali widowiskowej przy Bibliotece Gminnej w Trzebielinie wystąpił Teatr „Kurtyna”
z Krakowa w spektaklu profilaktycznym pt.:”Szkoła
z klasą”. W spektaklu przedstawiono typowe
dla dzisiejszej szkoły sytuacje , konflikty i problemy.
Codzienne życie szkolne, w którym dochodzi
do kradzieży, przemocy , wyśmiewania się z dzieci
otyłych, biednych, brak motywacji do nauki, wagarowanie .
Słuchacze mogli wyciągnąć prawdziwą lekcję
z przedstawionych sytuacji. Na spektakl przybyli uczniowie klas IV- VI Szkoły Podstawowej w Trzebielinie. W spotkaniu uczestniczyło
60 osób. Występ teatralny sfinansowany został
wspólnie
przez
Szkołę
Podstawową
w Trzebielinie oraz Bibliotekę Gminną
w Trzebielinie.

Rajd „PSIKUS”
W dniu 29 maja 2015 roku odbyła się XV edycja
rajdu ,,Psikus” . Dużym zainteresowaniem uczniów
cieszyła się trasa rajdu oraz ciekawe pytania
na poszczególnych punktach, które poszerzyły
wiedzę uczestników o naszej gminie oraz pozwolił
miło i zdrowo spędzić czas wolny. Uczniowie
otrzymali wspaniałe nagrody oraz atrakcyjnie
spędzili czas wolny.
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FOTOREPORTAŻ
Impreza z okazji otwarcia wiaty w miejscowości Zielin
oraz 25-lecia samorządności w Gminie Trzebielino
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FOTOREPORTAŻ
Impreza z okazji otwarcia wiaty w miejscowości Zielin
oraz 25-lecia samorządności w Gminie Trzebielino
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Aktywna świetlica - nowy projekt
do realizacji w Cetyniu
Grupa nieformalna „Cetyniaki” działająca przy świetlicy wiejskiej
w Cetyniu pod przewodnictwem Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
otrzymała dofinansowanie z Programu „Działaj Lokalnie” realizowanego przez Fundację Rozwoju Lokalnego „Parasol” w Bytowie na realizację projektu pn. „Mediom na przekór”.
Całkowity koszt realizacji projektu to 1708,00zł, w tym 1408,00 zł
dofinansowanie z Programu, a 300,00 zł dofinansowanie ze środków
sołeckich sołectwa Cetyń.

Głównym celem projektu jest atrakcyjne i aktywne spędzanie czasu
wolnego, odciągnięcie młodych od wszelkiego rodzaju mediów oraz
integracja lokalnej społeczności.
Projekt realizowany będzie od sierpnia do grudnia 2015r. W programie
przewidziane są: zajęcia sportowe, kulinarne, artystyczne
i manualne m.in.. robienie , decoupage, malowanie na szkle, masa solna: haft i szydełko. Zajęcia odbywać się będą w świetlicy wiejskiej
i na placu zabaw w Cetyniu. Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie dla mieszkańców
Gminy Trzebielino
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Trzebielino
dnia 20 czerwca 2015r.
na otwarcie wiaty w miejscowości Gumieniec
Uroczystość odbędzie się przy świetlicy wiejskiej w Gumieńcu
W programie:
- 900-1200 zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży na stawie
w „Zydlągu”, zbiórka o 900 przy świetlicy
- 1500 uroczyste otwarcie przy świetlicy wiejskiej w Gumieńcu
- puszczanie wianków, grill, słodki poczęstunek
Serdecznie zapraszamy!
WIEŚCI TRZEBIELIŃSKIE
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„My kochamy nasze Mamy!” - Dzień Matki w Suchorzu
Dnia 3 czerwca w sali wiejskiej w Suchorzu odbyły się obchody Dnia Matki. Uroczystość zorganizowana została z inicjatywy miejscowej biblioteki
i świetlicy. Z okazji tego pięknego dnia dzieci
przygotowały dla swoich Mam wierszyki, piosenki i drobne upominki czym bardzo ucieszyły
i wzruszyły wszystkie Mamy. Nad przygotowaniem dzieci czuwały Beata Gawrońska i Magdalena Sibińska. Zaangażowanie dzieci doceniła pani
Ewa Wilma-Guzowska,
sołtys Suchorza, i obdarowała je słodyczami. Dużo emocji
w trakcie uroczystości wzbudziły zabawy i konkursy skierowane do Mam i dzieci, w tym: zajęcia plastyczne „Portret Mamy”,
„Śmieszne zadania w balonikach” oraz quiz „Jak dobrze znasz
swoją Mamę?”. Zwycięzcami quizu zostały Oliwia PlutoPrądzyńska i jej mama Ewa. Konkursy cieszyły się dużym
powodzeniem. Zebrani goście ugoszczeni zostali kawą
i ciastem, przygotowanym przez pracowników świetlicy i biblioteki oraz dzieci biorące
udział w zajęciach kulinarnych w świetlicy. Dziękujemy osobom przybyłym na uroczystość, dziękujemy za wspólnie spędzone chwile i dobrą zabawę!.

„Dzień Matki” w Szkole Podstawowej w Trzebielinie
Uroczystość odbyła się 26.05.2015 w samo
południe, mamy przybyły bardzo licznie.
Na miejscu czekał na mamy słodki poczęstunek
i kilka miłych niespodzianek. Głównym punktem spotkania były wierszyki oraz życzenia
dla mam, jak i piosenka w wykonaniu dzieci.
Po występie dzieci wręczyły swoim mamom
laurki zrobione własnoręcznie oraz kwiatki.
Kolejną atrakcją były konkurs dla mam i zabawa integracyjna. Konkurs polegał na rozpoznaniu własnego portretu, które wcześniej namalowały dzieci. Po konkursie nadszedł czas
na dyktando.. tu mamy zadrżały.. ale bez obaw, było to dyktando rysowane :) dzieci
wspólnie z mamami słuchały krótkiego
opowiadania, które należało wspólnie zilustrować. Podczas wspólnej pracy na twarzach mam
i dzieci malował się uśmiech i zadowolenie.
Mamy opuściły spotkanie w rewelacyjnych
humorach. Portrety okazały się najlepszą
niespodzianką! Jeszcze raz wszystkiego dobrego wszystkim Mamom!
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Sonda
Małymi krokami zbliża się koniec roku
szkolnego. Postanowiliśmy zapytać dzieci
przychodzące do biblioteki, jakie mają
plany na nadchodzące wakacje.

Zapytaliśmy
dzieci o ich
wakacyjne plany.

Oliwier Rokosz - J eszcze nie wiem co będę robił na wakacje.
Na pewno pojadę nad morze oraz do mojej cioci
do Słupska. W wolnym czasie będę chodził z moją mamą do lasu
na grzyby i jagody.
Kacper Windorpski - W upalne dni będę jeździł
nad jezioro i razem z rodziną zrobimy piknik. W sezonie codziennie
będę chodził do lasu i zbierał grzyby. Najbardziej lubię prawdziwki.
Fabian Ryman-Lipiński - W wakacje pojadę do Parku Wodnego
w Redzikowie. Z całą rodziną planujemy wyjazd do Szymbarka,
żeby zobaczyć i zwiedzić odwrócony dom.
Maciek Dombrowa - Przez całe wakacje zamierzam chodzić
nad jezioro i łowić ryby, a w międzyczasie będę zbierał jagody
i grzyby oraz grał w piłkę nożną z kolegami.
Tomek Jagiełło - Na razie nie wiem jak spędzę wakacje, ale bardzo
bym chciał pojechać do siostry do Gdańska.
Kacper Tuzimek - W wakacje pojadę do siostry do Łosina na jakiś
czas. Jak wrócę to będę chodził do lasu i zbierał jagody i grzyby, jak
co roku. Planuję również wyjechać z kolegami na biwak.

Cetyńskie relacje
30 kwietnia br. we wsi Cetyń odbyła się impreza zorganizowana
przez animatora kultury Marię Tylka, zatytułowana ”Wspólne działanie”. 13 osób w świetlicowej kuchni wspólnie robiło deser: kakaowe
kulki, który musiał być schłodzony przed spożyciem. Ten czas wszyscy
wykorzystali, uczestnicząc w wycieczce rowerowej po Cetyniu.
W drodze powrotnej wszystkich ugościła pani sołtys. Następnie odbyła
się wspólna konsumpcja kulek z gorącą herbatką, a także zabawy
ruchowe na świeżym powietrzu na placu zabaw.
Mieszkańcy Cetynia zapraszają mieszkańców gminy i nie tylko
do picia wody źródlanej, która wypływa z podziemnego źródła
pod kościołem. Woda jest naprawdę dobra. Źródło bije od niepamiętnych czasów i obecnie jest odnowione jego ujęcie.
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Dzień Dziecka na placu w Broczynie
W dniu 6 czerwca o godz.16 na placu zabaw
w Broczynie odbył się piknik z okazji Dnia
Dziecka. Inicjatorką tej zabawy była Sołtys
wraz z Radą sołecką Bożanki. Dla uczestników został przygotowany poczęstunek w tym
grill. Podczas imprezy dzieci, a także rodzice
brali udział w zabawach i konkursach
z nagrodami. Dzięki wsparciu finansowemu
Nadleśnictwa Trzebielino oraz Nadleśnictwa
Dretyń, a także nagród rzeczowych od pani
Anny Łabędzkiej, którym serdecznie dziękujemy, wszystkie dzieci otrzymały upominki.
W imprezie uczestniczyło 70 osób.

Festyn rodzinny w Objezierzu
W sobotę 6 czerwca w sołectwie Objezierze odbył się festyn z okazji Dnia Ojca, Dnia
Matki i Dnia Dziecka. Impreza zorganizowana została przez Sołtys i Radę sołecką.
Na imprezę przybyło około 50 osób. Dla wszystkich zgromadzonych zostały zorganizowane konkursy, gry i zabawy. Przybyli goście zostali obdarowani słodyczami, każdy mógł
posilić się kiełbaską z grilla, a dla ochłody zostały przygotowane napoje oraz lody.
Rodziców ugoszczono kawą, herbatą oraz słodkim poczęstunkiem. Pogoda dopisała,
impreza trwała od 15.30 do godz. 19.30.

Wybory Miss i Misstera
Szkoły Podstawowej w Trzebielinie
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Konkurs na wybór MISS i MISSTERA szkoły 2014/15 przebiegł w tym roku
pod hasłem „Proszę, dziękuję, przepraszam”. Z każdej klasy zostali wytypowani
uczniowie, którzy byli godni zdobycia tytułu MISS i MISSTERA. Każda grupa
wiekowa miała do wykonania różne
zadania np., układanie puzli, wiązanie
krawata, pakowanie prezentów, robienie kanapek.
Z grupy przedszkolnej i 5-cio Latków
wyłoniono:

II vice MISS- Alicja Kos,
I vice MISS- Aleksandra Wilma,
MISS- Oliwia Góral
II vice Misster- Rafał Góral
I vice Misster- Jakub Dzierżak
Misster- Fabian Kozłowski

Klasy I-III:
II vice MISS- Aleksandra Nisztuk,
I vice MiISS- Wiktoria Ślaga,
MISS- Zuzanna Kierzk
II vice Misster- Konrad Złośnik
I vice Misster- Stanisław Biliński
Misster- Marceli Pertek

Klasy IV-VI:
II vice MISS- Martyna Wiśniewska
I vice MiISS- Marta Tylka
MISS- Wiktoria Sztobnicka
II vice Misster- Paweł Rubin
I vice Misster- Seweryn Sibiński
Misster- Miłosz Lipka
WIEŚCI TRZEBIELIŃSKIE
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„Biblioteka”
Przy drodze krajowej dwadzieścia jeden
pośrodku miejscowości stoi biblioteka.
Numer posesji jest nie byle jaki,
tajemniczy może zawiera trochę mistyki,
może więcej metafizyki,
a jest nie byle jaki 71-siedemdziesiąt jeden.*
Budynek nie szary, a na swój wiek stary,
odwiedzają go najmłodsi dla zabawy, młodzi a nawet
starzy– czego szukają to ich tajemnica.
Każdy tu znajdzie dla siebie coś ciekawego,
bo internet zachwyca, kółka (nie do jeżdżenia),
lecz dla pasjonatów; haftu, malowania
a nawet gotowania, czy też czytania.
Nie wiem jak to robią, jak nad tym dobrem wszystkim panują
wszak tysiące książek na regałach
i tyle mądrości mieści się w tych annałach .
Spełniło się marzenie poety,
by książki trafiły pod strzechy.
Wiem tylko tyle, że Nasze Panie Bibliotekarki
nie spoczną ani krztynki
byle gość był zadowolony
i wyszedł z książnicy uśmiechnięty
oraz duchowo spełniony.
Jak śliczne kwiaty w przyrodzie,
Bibliotekarki królują na swojej zagrodzie.
Jak w starej piosence: tak mi źle, tak mi szaro,
szary dzień ciągnie się jak makaron i dopada
cię chandra i beznadzieja.
Nic się nie martw, bo jest na to rada:
biegnij do biblioteki zaraz,
to nie tylko wypożyczalnia książek,
lecz to także lecznica dla ciała i ducha.
”TOJA” IV 2015
* - Liczba siedem jest święta, a jedynka jest symbolem istoty, Boga Stwórcy. Liczba
siedemdziesiąt stanowiąca dziesięciokrotność świętej siódemki, wiążę się z Septuaginta/najstarszy przekład Starego Testamentu/
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