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Wielkie serca w gminie Trzebielino
W naszej gminie zabiły dwa nowe, wielkie serca... Serca,
dzięki którym osoby potrzebujące, otrzymają wsparcie.

Trzebielino

owa oczywiście o pojemnikach w kształcie serca, do
których wrzuca się nakrętki.
Pojawiły się przed biblioteką w Trzebielinie oraz przy filii bibliotecznej
w Suchorzu. Są wspólną inicjatywą sfinansowaną przez mieszkańców, gminę
i sołtysów z Suchorza, Trzebielina,
Dolna. Każdy, kto chce pomóc, może
wrzucać nakrętki plastikowe do serduszek. Trafią one w odpowiednie miejsce, by zasilić konto najbardziej potrzebujących osób... Namawiamy do szybkiego ich zapełnienia.
Serce na nakrętki znajduje się również w Zielinie. Zachęcamy inne sołectwa do współpracy z nami, aby już
w przyszłym roku w innych miejscowościach pojawiły się takie serduszkowe pojemniki.
❚
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STO LAT JUBILATKOM!
10 lutego 2020 roku wójt Gminy Trzebielino Tomasz Czechowski wraz z sekretarz Gminy Grażyną Bodnar i kierownikiem USC Moniką Staroszak odwiedzili dwie mieszkanki gminy Trzebielino kończące 90 rok życia.
Obie Jubilatki przyjęły delegację
z Urzędu Gminy w swoim domu, w towarzystwie bliskich, którzy na co dzień
opiekują się nimi. Wójt Gminy Tomasz Czechowski w imieniu swoim,
pracowników Urzędu i mieszkańców
gminy złożył Jubilatkom najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim
zdrowia. Solenizantki otrzymały kwiaty, słodycze i pamiątkowe kubki z logo
Gminy Trzebielino. Obydwie Panie są
pogodne i serdeczne. Bardzo ucieszyły
się z odwiedzin i życzeń.

Aniela Terefenko urodziła się 6 lutego 1930 roku. Na teren naszej gminy,
do Cetynia przyjechała z rodzicami i siostrą w 1947 roku. W 1957 roku wyszła
za mąż. Przeżyli z mężem razem 31 lat, mąż zmarł w 1988 roku. Doczekali się
dwojga dzieci, trojga wnuków i jednego prawnuka.

Życzymy Naszym Drogim
Jubilatkom dużo zdrowia
i uśmiechu.
Wszystkiego najlepszego.

Druga z solenizantek, Janina Zięba, urodziła się 8 lutego 1930 roku w Gorlicach. Na teren naszej gminy przyjechała w 1948 roku. W roku 1950 wyszła
za mąż. Przeżyli razem z mężem 53 lata. Doczekali się 4 dzieci (3 córki i syn),
10 wnuków i 16 prawnuków.

100 lat po raz drugi!
19 września 2020 roku Jan Kruk obchodził swoje 100. urodziny.
tej okazji wójt Gminy Tomasz
Czechowski, kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Monika Staroszak i sekretarz Gminy Grażyna Bodnar osobiście złożyli Jubilatowi najlepsze życzenia.
Pan Jan jest mieszkańcem gminy
Trzebielino od 1946 roku. Pamięta jak

Z

gmina zmieniała się od czasów powojennych, po dziś dzień. Przez 30 lat był
sołtysem Cetynia. Mimo upływu lat
i szacownego wieku jest pogodnym
i otwartym człowiekiem. Jego wspomnienia to prawdziwa skarbnica wiedzy.
❚

Życzymy Solenizantowi
wszystkiego najlepszego,
dużo zdrowia i kolejnych
100 lat w szczęściu
i pomyślności.

Senio-RITA – to już fakt!
Projekt „Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych,
przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt powstał w partnerstwie
dziewięciu gmin powiatu bytowskiego,
tj. gminy Bytów, Borzytuchom, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo,

Podjęliśmy
wyzwanie
W związku z nominacją OSP Trzebielino do #GaszynChallenge podjęliśmy wyzwanie. Filmik z naszych
zmagań do obejrzenia w aplikacji youtobe, a przelew trafi do Tosi z Gdyni.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie podjął wyzwanie
rzucone przez Urząd Gminy Trzebielino w ramach akcji. Zebrane środki
zostały przekazane na rzecz malutkiej
Darii.
❚

Studzienice, Trzebielino i Tuchomie,
Fundacji Szpitala Powiatu Bytowskiego ,,Zdrowie Nasze” oraz organizacji
non profit.

Program ukierunkowany jest na
zwiększenie dostępności do wysokiej
jakości dopasowanych i zindywidualizowanych usług społecznych

świadczonych w lokalnej społeczności. Skierowany jest przede wszystkim do seniorów, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich
opiekunów.
Senio-RITA zakłada możliwość korzystania z teleopieki, rehabilitacji domowej, psychoterapii, usług sąsiedzkich, asystenckich, ale również różnego rodzaju animacji, wynikających z lokalnych, zdiagnozowanych potrzeb,
zajęć rekreacyjnych, warsztatów i szko-

leń. Planowane jest także uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego na terenie powiatu.
❚
❚ Wartość projektu opiewa na 9,3 mln złotych
dla całego powiatu. Realizowany będzie od
grudnia 2020 roku do czerwca 2023 roku. Rekrutacja rozpocznie się w grudniu 2020 roku,
której efektem ma być pozyskanie łącznie 710
uczestników projektu. ❚
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Kajakiem przez Pomorze
Zakończyła się realizacja projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – wśród dopływów Wieprzy” na terenie gminy Trzebielino wpisującego
się w przedsięwzięcie strategiczne woj. pomorskiego: „Pomorskie szlaki kajakowe”.

zięki temu powstała nowoczesna infrastruktura turystycznowypoczynkowa. W Glewniku
powstała przystań kajakowa i miejsce
początkowe spływów Pokrzywną.
Kajarze zastaną teraz na brzegu pomost i atrakcyjne urządzenie brzegu.
Zbudowano zatokę postojową z par-

D

kingiem z utwardzoną nawierzchnią
płytami ażurowymi (na ok. 3-6 miejsc
postojowych). Nad brzegiem rzeki stanęły dwie małe wiaty, dwie suszarki na
kajaki, teren został ogrodzony, a o czystość można dbać dzięki koszom na
śmieci i osłonie przenośnego sanitariat.
Na przystani kajakowej w Broczy-

Coraz mniej azbestu
Na terenie gminy Trzebielino
w ciągu ostatnich dwóch lat zdjęto
z 89 budynków płyty azbestowe.
W 2019 roku zdjęto azbestowo-cementowe poszycia dachowe z 6 budynków oraz unieszkodliwiono już zdemontowane płyty z 62 posesji położonych na terenie gminy Trzebielino.
Łączna masa unieszkodliwionych odpadów wyniosła 161,480 ton.
Dofinansowanie zadania pokryte
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku wyniosło 52 104,00 zł. Dopłata gminy to 16 148,00 zł, z czego
połowa kosztów to środki własne właścicieli zdemontowanych płyt.
W 2020 roku zdjęto, przetransportowano i unieszkodliwiono azbestowocementowe poszycia dachowe z 1 budynku oraz przetransportowano
i unieszkodliwiono (już zdemontowane wyroby) z 20 posesji położonych na

nie znajduje się zagospodarowany
brzeg z pomostem, zatoka postojowa
z parkingiem oraz mała architektura
w postaci m.in. wiaty, ławostoły, palenisko (miejsce na ognisko z ławeczkami) oraz suszarka na kajaki.
Oznakowanie wodne i drogowe jest
według koncepcji oznakowania szlaków kajakowych.
Koszt całej inwestycji wyniósł 464
600 zł. Na realizację przedsięwzięcia
Gmina Trzebielino uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów
kwalifikowanych.
Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe – wśród dopływów Wieprzy” realizowany jest w partnerstwie z Gminą
Miastko i Gminą Kępice oraz Nadleśnictwem Warcino. Celem bezpośrednim projektu jest zagospodarowanie
i oznakowanie szlaków wodnych
na rzece Wieprzy z dopływami i jez.
Obłęskim.
Cele jakie zamierzają osiągnąć
uczestnicy projektu to m.in. zwiększenie atrakcyjności szlaków kajakowych,
rozbudowa i rozwój markowego pro-

Całkowita wartość projektu
wynosi:

2 496 719,06 zł
Dofinansowanie projektu
z UE:

2 122 211,19 zł
duktu turystycznego, rozwój przystani
kajakowych stanowiących szlak turystyki kajakowej, zwiększenie dostępu
do dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poprawa stanu środowiska naturalnego (likwidacja zjawiska dzikiej turystyki), poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej, i osiedleńczej
gmin, zwiększenie bezpieczeństwa kajakarzy.
W efekcie realizacji projektu kompleksowo zagospodarowanych zosta-

Sołtysi świętowali
11 marca to dzień, w którym możemy szczególnie wyrazić swoje uznanie
dla przedstawicieli naszych lokalnych społeczności, czyli sołtysów,
ponieważ tego dnia obchodzony jest w Polsce Dzień Sołtysa.
W tym dniu sołtysów z terenu naszej gminy zaproszono do Urzędu

terenie gminy Trzebielino. Łączna
masa unieszkodliwionych odpadów
wyniosła 28,140 ton.
Dofinansowanie zadania pokryte
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku wyniosło 9114,00 zł. Dopłata gminy to 2809,00 zł z czego połowa kosztów to środki własne właścicieli
zdemontowanych płyt.
Usunięcie wyrobów zawierających
azbest spowoduje ograniczenie negatywnego oddziaływania azbestu na
mieszkańców gminy oraz na środowisko.
❚

Gminy Trzebielino. Wójt Tomasz Czechowski, przewodniczący Rady Gminy

nie 13 lokalizacji wraz z oznakowaniem
wodnym i drogowym na szlaku rzeki
Wieprzy wraz z dopływami (rzeka
Studnica i Pokrzywna) oraz jez.
Obłęskim.
Zagospodarowanie pozwoli na poszerzenie dotychczasowej oferty turystycznej. Istotnie wzrośnie atrakcyjność turystyczna gmin, przez które
Rzeka Wieprza i jej dopływy przepływają, a zarazem gmin partnerskich beneficjentów projektu gmin: Miastko,
Trzebielino, Kępice oraz Nadleśnictwo Warcino. Zakładany wzrost liczby
odwiedzających turystów spowoduje
zwiększenie potencjału gospodarczego
gmin, tworząc możliwości do rozwoju
podmiotów gospodarczych w szczególności związanych z branżą turystyczną
np. wypożyczalnie kajaków, lokale gastronomiczne i restauracje, hotele, motele, miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, agroturystyka, handel itp. ❚

Trzebielino Jerzy Tarnowski, skarbnik
Mariola Skwierawska oraz sekretarz
Grażyna Bodnar złożyli życzenia,
a każdy z sołtysów otrzymał kwiaty oraz
pamiątkowe dyplomy. Wójt podkreślił
rolę sołtysa w społeczeństwie, znaczenie wyzwań związanych z pełnieniem
tej funkcji, a także ogromny wpływ
działalności sołtysa na integrację społeczności sołectwa i gminy.
❚

Życzymy dużo zdrowia,
pozytywnego nastroju,
optymizmu, pogody ducha,
radości, wszelkiej
pomyślności w życiu
osobistym, satysfakcji
z wykonywanej funkcji
oraz realizacji pomysłów
w działalności sołeckiej.
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Kanalizacja w Cetyniu – już można się podłączyć

Komfort dla mieszkańców
Na początku czerwca Gmina Trzebielino otrzymała pozwolenie na użytkowanie zakończonej w grudniu budowy
kanalizacji sanitarnej w Cetyniu. Skorzystało na tym 320 mieszkańców.
Przedsięwzięcie obejmowało wykonanie ok. 7 km kanalizacji tłocznej
z Cetynia do Starkowa, sieć kanalizacji
grawitacyjnej w Cetyniu, a także wykonanie dwóch tłoczni ścieków, jednej
pompowni suchej oraz trzech przepompowni przydomowych.
Dzięki realizacji inwestycji jest
możliwe podłączenie do nowo powstałej infrastruktury ok. 320 mieszkańców

Cetynia. Każde gospodarstwo domowe może indywidualnie wykonać
włączenie do istniejącej infrastruktury
po uprzednim zawiadomieniu Zakładu
Usług Komunalnych w Trzebielinie
Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń
Gmina Trzebielino oraz przebudowa

Zielin

Przebudowa drogi
Zakończyła się przebudowa drogi
gminnej w Zielinie. Inwestycja polegała na wykonaniu przebudowy istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie
kostki betonowej na odcinku 110 metrów oraz nawierzchni z kruszywa na
odcinku 28 metrów i szerokości 3,5
metra.

Zadanie zostało wykonane za
kwotę 81 092,00 zł.
Inwestycja została dofinansowana
kwotą 50 000,00 zł przez Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
– Nadleśnictwo Trzebielino.
❚

stacji uzdatniania wody wraz z budową
infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino”.
❚
❚ Cała wartość inwestycji wynosiła ok 3 mln
zł z czego 1 164 684,00 zł jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. ❚

Zakończyła się realizacja trzeciego etapu przebudowy drogi w Cetyniu. Oznacza to przebudowanie drogę gminną na długości 668,8 metra.
Roboty polegały na wykonaniu nawierzchni z płyt zbrojonych typu
IOMB ułożonych śladowo dwa razy po
jednym metrze z pasem pomiędzy płytami o szerokości 0,8 m i z obustronnymi poboczami o szerokości jednego
metra utwardzonymi kruszywem łamanym i stabilizowanym mechanicznie.
Koszt inwestycji wyniósł 207
409,77 zł. Na jej realizację Gmina
Trzebielino otrzymała dofinansowanie
ze środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych w kwocie
91 860,00 zł.
❚

Przebudowa drogi w Cetyniu

Trzeci etap zakończony

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W TRZEBIELINIE INFORMUJE,
że Rada Gminy Trzebielino 10 listopada 2020 r. podjęła uchwałę
nr 162/XXI/2020, w której nie uwzględniła dotacji przedmiotowej
na dopłatę do 1 m3 ścieków.
W związku z tym mieszkańcy Gminy Trzebielino od 1 stycznia 2021 r. będą
płacić wyższą stawkę o 1,20 zł netto, czyli łącznie kwotę 6,95 zł netto za
1 m3 ścieków.
Kierownik Zakładu
Arkadiusz Kukliński

Prosta droga

Gumieniec

Remont drogi zakończony
Zakończyła się inwestycja związana
z remontem drogi gminnej w Gumieńcu. W ramach jej pierwszego etapu
wyremontowano nawierzchnię jezdni,
zatoki autobusowe, chodnik, zjazdy

i odwodnienia oraz postawiono nowe
tablice informacyjne.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1.211.032,29 zł.
Zadanie dofinansowano ze środ-

ków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych
w kwocie 605.516,00 zł.
❚

Zakończył się remont drogi
gminnej w Bożance.
Drogowcy zajęli się odnowieniem
nawierzchni drogi, zjazdów i poboczy
oraz istniejącego
odwodnienia.
Celem projektu
była poprawa
bezpieczeństwa
ruchu drogowe-

go. W efekcie zapewniono spójność
sieci dróg publicznych na terenie gminy, podniesiono standard techniczny
drogi oraz zwiększono dostępność
transportową miejscowości Bożanka.
Całkowita wartość inwestycji wynosi 419.670,85 zł
Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych
w kwocie 209.835,00 zł.
❚
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Żywność
dla potrzebujących

Piękno tkwi
w szczegółach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie informuje, że od stycznia
2021 roku rozpoczyna Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram
2020.
Rodziny i osoby najbardziej potrzebujące, zainteresowane tą formą wsparcia informujemy, że wnioski przyjmowane będą w GOPS w Trzebielinie od dnia 11 stycznia
do 29 stycznia 2021 r. w godzinach pracy Ośrodka.
Jednocześnie informujemy, że od 26 listopada 2020 roku obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego ustawą o pomocy społecznej:
– 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
– 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie.
Jaki jest skład paczki żywnościowej w Podprogramie 2020? Zawiera artykuły z sześciu podstawowych grup żywieniowych:
1) Artykuły warzywne i owocowe: groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy,
buraczki wiórki, powidła śliwkowe, mus jabłkowy, fasolka po bretońsku,
2) Artykuły skrobiowe: makaron jajeczny świderki, płatki owsiane, ryż biały, kasza
jęczmienna, herbatniki maślane,
3) Artykuły mleczne: mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający,
4) Artykuły mięsne: szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet drobiowy, filet z makreli w oleju
5) Cukier: cukier biały, miód nektarowy wielokwiatowy
6) Tłuszcze: olej rzepakowy 4 litry.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 5 sołectw: Cetyń,
Poborowo, Starkowo, Suchorze i Zielin.
omisja w składzie Jerzy Tarnowski – przewodniczący Rady
Gminy, Justyna Rapita – pracownik Urzędu Gminy, Marek WitkaJeżewski – pracownik Nadleśnictwa
Trzebielino wraz z Justyną Sadyś – pracownikiem Biblioteki Gminnej, która
była jednocześnie koordynatorem tego
konkursu, w ciągu wakacji odwiedzali
trzykrotnie miejsca przygotowywane
przez mieszkańców i ich sołtysów.

K

Starkowo

5

W wyniku tych odwiedzin komisja
ustaliła następującą klasyfikację:
– Poborowo – I miejsce
– Starkowo – II miejsce
– Zielin – III miejsce
– Cetyń i Suchorze otrzymały nagrody za udział.
Gratulujemy i z niecierpliwością
czekamy na wiosnę aby podziwiać urocze zakątki w naszych sołectwach.
❚

Intencje samorządów
25 września podpisano list intencyjny na rzecz utworzenia Obszaru Środkowe
Pomorze – część środkowa przez samorządowców z gmin: Trzebielino,
Miastko, Koczała, Rzeczenica, Kępice, Czarne, Kołczygłowy, Tuchomie, Przechlewo. Dzięki utworzeniu partnerstwa będziemy mogli w szerszym zakresie
aplikować o środki unijne.

Zielin

Poborowo

Bądźmy odpowiedzialni i #zostańmywdomu

Wsparcie dla szpitala w Miastku
W związku z trwającą walką z pandemią koronawirusa Gmina Trzebielino przekazała dla Szpitala Miejskiego
w Miastku dotację celową w wysokości
10.000 zł na zakup sprzętu i środków
ochrony indywidualnej w celu zabez-

pieczenia pacjentów, pracowników
szpitala oraz mieszkańców przed skutkami wirusa COVID-19.
Dzięki takiemu działaniu chcemy
wspomóc pracę lekarzy oraz personelu
medycznego w tym trudnym czasie.

Wandalizm w naszej gminie

Nie bądźmy pobłażliwi
W ostatnim czasie doszło na terenie naszej gminy do kilku ataków
wandalizmu. Z przykrością o tym
informujemy, bo wszystko wskazuje, że sprawcami są mieszkańcy
naszej gminy.
Zniszczona została elewacja budynku oraz drzwi toalety na rynku w Trzebielinie. Koszt naprawy wyceniono na
ok. 3-4 tys. zł.
Z kolei na ścieżce rekreacyjnej
w Trzebielinie zniszczonych zostało
21 opraw oświetleniowych. W tym
przypadku koszt naprawy wyniesie
ok. 8-10 tys. zł.
Ponadto nieznani dotychczas
sprawcy zniszczyli rabaty i donice do

kwiatów przy Bibliotece Gminnej
w Trzebielinie, a także zdewastowali
ławeczkę przy świetlicy wiejskiej
w Starkowie.
Taki wandalizm nie tylko niweczy
starania samorządu o poprawę jakości
życia mieszkańców, ale również jest zagrożeniem życia. Sprawa jest poważna,
dlatego została zgłoszona na policję.
Mamy nadzieję, że podobne sytuacje nie będą się działy więcej na terenie naszej gminy, ponieważ niweczy to
nasze starania o wspólne dobro.
❚
❚ Jeżeli ktoś posiada informację dotyczącą
tych zdarzeń prosimy o powiadomienie policji. ❚

Pamiętając o tych, którzy każdego dnia
narażają swoje zdrowie i życie, aby walczyć z epidemią apelujemy do wszystkich Mieszkańców Naszej Gminy:
Bądźmy odpowiedzialni
i #zostańmywdomu.
❚
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Bibliotekarki walczą z wirusem
17 dni – tyle czasu trwała akcja
szycia maseczek przez pracownice
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie.
W sumie wydano 3.524,07 zł,
a uszyto i rozdano mieszkańcom…
2.828 maseczek!
Panie uzyskały pieniądze na materiały ze zbiórki internetowej oraz od
sołtysów z funduszu sołeckiego. Ponad
połowę zbiórki wsparli wójt i radni
gminy. Sporo materiału przekazali też
mieszkańcy gminy i przyjaciele bibliotekarek.
Początkowo maseczki były wyda-

wane w bibliotece. Od 14 kwietnia to
sołtysi zajęli się rozprowadzaniem.
Pracownicy biblioteki rozwozili materiały do świetlicowych oraz do filii
w Suchorzu. Na bieżąco odbierali maseczki i dostarczali bezpośrednio do
sołtysów oraz uzupełniali braki w materiałach. W Suchorzu przez tydzień
❚ 5 metrów materiału wystarcza
na 108 maseczek
❚ 20 metrów gumki wystarcza
na 50 maseczek
❚ 5 metrów flizeliny wystarcza
na 216 maseczek

Pamiętajmy!
Dobro powraca!

dodatkowo dla mieszkańców szyły trzy
panie: Ewa Wilma-Guzowska, Danuta
Zabrocka, Irena Dudek. Również dostawały materiał z biblioteki. Do pomocy włączyła się też Teresa Glapińska, która szyła maski do wczesnych
godzin rannych. Oprócz zakupionych
materiałów, pozyskano bardzo dużo
darów od innych osób, co również pozwoliło zaspokoić zapotrzebowanie na
te środki ochrony osobistej.
Do dziś biblioteka zapewnia ochronę tym, którzy jeszcze jej nie mają. Maseczką można „się poczęstować” w naszej siedzibie w poczekalni.
❚

Kwiecisty poczęstunek
Ponad 500 bukietów chryzantem
ozdobiło w listopadzie naszą
gminę.

Miesiąc trwała akcja pomocy dla Hospicjum Dziecięcego „Bursztynowa
Przystań” w Gdyni organizowana przez Bibliotekę Gminną w Trzebielinie.
We wtorek 10 marca wszystkie dary zostały dostarczone potrzebującym.
Zebrany asortyment zaskoczył nie tylko nas, ale i pracowników Hospicjum.
Dziękujemy Wam mieszkańcy za okazane serce i za to, że zawsze można
na Was liczyć. Inicjatorką tej akcji i osobą najmocniej zaangażowaną była
animatorka kultury Krystyna Michalak. Pamiętajmy, że dobro powraca!

Dzięki akcji prowadzonej przez
ARiMR, przedsiębiorcy mogli odzyskać pieniądze za niesprzedane kwiaty.
Pracownicy Biblioteki rozwieźli 200
sztuk do przyjaciół instytucji, sołtysów
i tych, którzy sami nie mogli się pojawić. Resztą kwiatów mieszkańcy mogli
się bezpłatnie „poczęstować” przed
budynkami biblioteki w Trzebielinie
i Suchorzu.
❚
❚ Serdeczne podziękowania dla Danuty Kropielnickiej, Danuty Ogińskiej i ich Rad Sołeckich za pomoc w akcji. ❚

Troszczmy się o zwierzęta!
Ratunek przyszedł w ostatnim
momencie. Wspólnie z policjantami Posterunku Policji w Kołczygłowach pracownicy Urzędu
Gminy w Trzebielinie uratowali
skrajnie zaniedbane psy.
Jak można nie nakarmić psa, widząc, że znika w oczach? Jak można patrzeć na kości pokryte skórą bez śladu
najmniejszego odruchu ludzkiego? Jak
można nie rozumieć, że głód jest najbrutalniejszą torturą dla żywej istoty!?
Dom w głębi lasu, a w nim z dala od
wzroku ludzkiego rozgrywający się
koszmar żywych istot.
Zwierzęta zostały oddane do schroniska, gdzie trafiły pod opiekę specjalistów. Właściciel odpowie za znęcanie
się nad zwierzętami, za co grozi kara
pozbawienia wolności do lat 3.

Przypominamy!!!
Zgodnie z art. 9 Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997
r., każdy kto utrzymuje zwierzę do-

mowe ma obowiązek zapewnić mu
pomieszczenie chroniące przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła
dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

Zabrania się trzymania zwierząt
na uwięzi w sposób stały dłużej niż
12 godzin w ciągu doby powodujący
u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości
niezbędnego ruchu. Długość uwięzi
nie może być krótsza niż 3 metry. ❚

www.trzebielino.pl
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Dzień kobiet w Gminie
Święto Pań w Trzebielinie...
Biblioteka Gminna w Trzebielinie w tym roku świętowała Dzień
Kobiet już w piątek 6 marca. Od
rana każda pani, która przyszła wypożyczyć książkę do biblioteki lub
filii w Suchorzu, otrzymała w prezencie kwiatka – to miły gest Nadleśniczego Marka Wiśniewskiego.
Impreza główna odbyła się wieczorem w sali widowiskowej, gdzie przybyły panie z całej gminy. Dyrektor
Biblioteki, Marta Sikora przywitała
wszystkich gości, po czym wójt Tomasz Czechowski złożył życzenia paniom i obdarował je tulipanami. Radni – Daniel Chwarzyński oraz Tomasz
Zacholski ufundowali wspaniałe,

pyszne torty. Szampana i słodycze
przekazał przewodniczący Rady Gminy, Jerzy Tarnowski.
Po symbolicznym toaście i słodkim poczęstunku były podziękowania
dla sponsorów i osób, które pomogły
w organizacji imprezy. Zabawnym akcentem wieczoru był kabaret pod tytułem „Roman, ja się starzeję” w wykonaniu Barbary Bilińskiej oraz Justyny Sadyś. Następnie uczestnicy wzięli
udział w konkursach i zabawach. Było
zoo, ubieranie rajstop na czas, głuchy
telefon z pokazywaniem, pęknięty balon... Goście mieli tego wieczoru okazję obejrzeć też drugi kabaret pod tytułem „Damy i wieśniaczki” w wyko-

SPONSORZy:
❚ Marek Wiśniewski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebielino, Hurtownia OPTIM
z Miastka – Piotr Krupka, Dorota Zagdan
– mobilne usługi fryzjerskie, Aleksandra Kowalczyk – mobilne usługi kosmetyczne, Koło
Wędkarskie w Trzebielinie ,,RYBOGRYF'',
Bożena Żyłka – właścicielka sklepu odzieżowego z Trzebielina, Jarosław Malkiewicz
– właściciel pizzerii Napoli, Wojciech
Domino – Apteka pod Lwem, sołectwa: Trzebielino i Dolno. ❚

naniu; Doroty Grzegorczyk, Krystyny
Pawlik, Stanisława Rutkowskiego,
Barbary Bilińskiej oraz Krystyny Michalak.
Po kabarecie miał miejsce dalszy

ciąg konkurencji, w tym również karaoke. Tego wieczoru nie było przegranych, wszyscy uczestnicy konkursów
dostali upominki i nagrody, co było
możliwe dzięki licznym sponsorom

i osobom zaangażowanym. Szczególne podziękowania kierujemy do Barbary Bilińskiej za zaangażowanie
w przygotowanie programu artystycznego.
❚

Wszystkich przybyłych powitała
Ewa Wilma-Guzowska, sołtys sołectwa Suchorza w towarzystwie rady sołeckiej: Tadeusza Półtoraka, Waldemara Stenki i Zbigniewa Wesółki oraz
Bogdana Piechowskiego, radnego
Rady Gminy Trzebielino.
Wszystkie panie otrzymały upominki od organizatora życzenia, kwiaty i gromkie „Sto lat”.
W programie o kobietach wokal-

nie, tanecznie i poetycko zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Suchorzu. Nad przygotowaniem dzieci i młodzieży czuwała Marta Kozłowska. Zebrani docenili głośnymi oklaskami talenty i wkład pracy
włożony w przygotowanie artystycznego programu.
Panie w Dniu Kobiet bawiły się
również w Cetyniu, Objezierzu,
Starkowie i Zielinie.
❚

... oraz w pozostałych miejscowościach.
Natomiast w Suchorzu Dzień
Kobiet świętowano 7 marca, w sali
wiejskiej przy filii Biblioteki Gminnej. Swoją obecnością uroczystość
zaszczycili: Tomasz Czechowski

– wójt Gminy Trzebielino z małżonką, radni Powiatu Bytowskiego Daniel Chwarzyński i Wojciech Duda
z małżonką, Marta Sikora – dyrektor
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie,

Irena Gałczyńska – dyrektor Szkoły
Podstawowej w Suchorzu oraz emerytowane dyrektorki trzebielińskiej
książnicy: Krystyna Podraża i Katarzyna Staroszak.
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Pouczające wakacje
„Wakacje w koronie” to projekt zorganizowany przez Bibliotekę Gminną,
a sfinansowany przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Trzebielinie.
Zajęcia trwały dwa tygodnie i dostarczyły atrakcji około 60. uczestnikom,
w tym przede wszystkim z terenów wiejskich gminy. Dzieci wzięły udział
w wielkiej bitwie na balony wodne, warsztatach malowania na szkle,
szyły przytulanki, wykonywały ciekawe eksperymenty. Odwiedzili nas
niecodzienni goście: sierżant sztabowy Przemysław Tracz, który opowiedział o bezpiecznych wakacjach, ratownik Krzysztof Kula, który przeprowadził kurs pierwszej pomocy. Strażacy z OSP Trzebielino użyczyli
sprzętu i wody w najgorętszy dzień. Podsumowaniem pierwszego tygodnia był rajd z leśnikami Nadleśnictwa Trzebielino, połączony z konkursem na zebranie jak największej ilości śmieci po drodze. Podczas
ogniska dzieci posłuchały pogadanki Tomasza Zacholskiego o ekologii
oraz otrzymały dyplomy i nagrody.
Serdecznie dziękujemy wymienionym osobom i instytucjom za pomoc
w organizacji, okazane serce, czas i zaangażowanie, dzięki którym dzieciaki z gminy Trzebielino mogły tak interesująco spędzić choć część wakacji.

❚ Dziękujemy, że byliście z nami pomimo
trudnej sytuacji epidemiologicznej.
W organizacji Nocy Bibliotek pomogły: Ewa
Wilma-Guzowska, Elwira Wilma, Emilia
Sokolik, Karolina Grzegorzak, Maria Małczuk,
Joanna Przydacz. Bardzo dziękujemy. ❚

Suchorze

Biblioteka nocą
Podczas tegorocznej akcji zachęcano nie tylko do czytania, ale również
do wsłuchania się w potrzeby planety Ziemi. Dlatego elementy wystroju
czytelni biblioteki nawiązywały do tematyki leśnej.
Noc bibliotek rozpoczęło „Grzybobranie na ekranie”, bo październik to
najlepszy czas na wyprawę do lasu
i zbieranie grzybów. Edukacyjne spotkanie o grzybach poprowadziła Anna
Kasprzak z Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, która bardzo interesująco

opowiadała o gatunkach grzybów, ich
budowie, roli grzybów w przyrodzie, ich
ochronie, a także właściwościach kulinarnych i zdrowotnych. Zachęcała do
bacznego obserwowania świata przyrody. Można było pod szkłem powiększającym obejrzeć hubę i mech.

Noc wśród książek
Tegoroczna Noc Bibliotek odbywała się w Polsce pod hasłem
„sKlimat na czytanie”. W Bibliotece Gminnej w Trzebielinie świętowano ten dzień 9 października
od godziny 18 do 20 (dzieci) i od 21
do 23 (dorośli).
Jak co roku wspólnie odczytano
wiersz, tym razem dzieło Jacka Cygana. Specjalnie na Noc Bibliotek 2020
napisał on hymn „Klimat na czytanie”.

Uczestnicy obejrzeli film przypominający, jak bawili się w zeszłym roku,
jeszcze bez pandemii… Tajemnicza
skrzynia, która skrywała w sobie atrybuty bohaterów książek, pomogła
dzieciom przenieść się wyobraźnią do
bajek. Chwilę relaksu uczestnicy akcji
mieli przy malowaniu kubków, które
mogli spersonalizować i zabrać do
domu na pamiątkę. Ostatnim i długo
wyczekiwanym punktem było szukanie świetlików na dworze. Świecące
fluoresencyjne bransoletki miały przy-

Spotkanie z autorką

Projekt Mew@
Projekt Mew@ polegał na zorganizowaniu szkolenia komputerowego
dla seniorów 65+.
Zajęcia w ramach projektu od czerwca dwa razy w tygodniu w sali widowiskowej przy Bibliotece Gminnej w Trzebielinie. Seniorzy nie tylko zdobywali wiedzę
informatyczną, ale to był też czas wspólnych spotkań i rozmów. Warto dodać, że
na koniec projektu każdy uczestnik otrzymał na własność swój własny tablet, na
którym bez problemu będzie wykonywał wszystkie potrzebne operacje!
❚

4 września gościem Biblioteki
Gminnej w Trzebielinie była Joanna
Jax, a właściwie Joanna Jakubczak.
To współczesna autorka specjalizująca się w sadze rodzinnej i powieściach historycznych.
Zanim przeniesie czytelników w czasie, prowadzi pogłębione studia na temat
miejsc, postaci i wydarzeń, które może
dziś wskrzesić tylko literatura i pamięć.
Jest wolontariuszką Fundacji „Dla Rodaka”, wspierającej Polaków w Kazachstanie. W trakcie spotkania pisarka niezwykle ciekawie opowiadała o początkach
swojego pisania, a także o tym, w jaki
sposób powstają jej książki. Podzieliła się
również swoimi marzeniami...

Pomiędzy wypowiedziami padały
pytania od czytelników, na które pisarka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi. Tradycyjnie, po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia, autorka wpisywała dedykacje do książek zakupionych
lub przyniesionych przez czytelniczki,
a także dokonała pamiątkowego wpisu
do kroniki biblioteki.
Dziękujemy Joanne Jax za interesujące i miłe czytelnicze spotkanie oraz
wszystkim Czytelnikom za przybycie.
Spotkanie sfinansowane zostało ze
środków Instytutu Książki, w ramach
działającego przy bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki.
❚

Specjalnie przygotowana „Klimatyczna półka biblioteczna” polecała
książki o tematyce proekologicznej
Podczas akcji odczytano wspólnie
hymn „Klimat na czytanie” Jacka Cygana oraz „Grzyby” Jana Brzechwy
i wiersze o tematyce ekologicznej. Były
zabawy integracyjne i rozgrywki drużynowe ze znajomości literatury, .do zajadania był popcorn i wata cukrowa.
Każdy uczestnik Nocy bibliotek otrzymał drobny upominek.
❚

czepione karteczki z wyrazami, które
odpowiednio ułożone w całość tworzyły hasła książek.
Dorośli rozpoczęli kalamburami.
Następnie zatrzymali się na amerykańskim pisarzu Nicholasie Sparksie
i jego romantycznej opowieści „Bezpieczna przystań”, która skradła serca
czytelników pod wieloma względami...
Mimo pandemii, wydarzenie Noc
Bibliotek cieszyło się sporą frekwencją,
co tylko pokazuje, jak czytelnicy stęsknili się za wspólnymi spotkaniami.
Mamy ogromną nadzieję, że już niedługo zrzucimy maski i bez żadnego
strachu będziemy mogli częściej się widywać...
❚

www.trzebielino.pl
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Konkursowy rok w bibliotece
W ciągu roku Biblioteka zorganizowała wiele konkursów adresowanych
zarówno do młodszych, jak i dla starszych Czytelników.
e współpracy z Nadleśnictwem Trzebielino przygotowano „Jesienna panna
– Kwarant Anna”. Zadaniem uczestników było przesłanie nam maksymalnie
3 zdjęć leśnego krajobrazu jesiennego
z terenu gminy Trzebielino (oczywiście własnego autorstwa). Zwycięzcą
została Laura Synakowska, która
przedstawiła piękną złotą jesień w swoim obiektywie.
W konkursie recytatorskim poezji
patriotycznej online „Myśląc Ojczyzna” uczestnicy mogli wykazać się
zdolnościami recytatorskimi.
We współpracy z Nadleśnictwem
Trzebielino zorganizowano konkurs

W

„Najpiękniejszy zakątek przyrody
w gminie Trzebielino”.
Laureaci w grupie przedszkolnej
I miejsce (ex aequo) Paweł Rapita
i Eliza Wilk, kl. IV-VIII: I miejsce Maja
Sokołowska , II miejsce (ex aequo)
Aleksandra Nisztuk i Laura Jereczek,
III miejsce Daria Plenkiewicz, wyróżnienia: Marika Staroszak, Wiktoria
Ślaga, Szymon Rogaczewski.
Wspólnie ze Szkołą Podstawową
przygotowano konkurs „Katedra”,
którego uczestnicy musili dopisać dalszy ciąg niesamowitego filmu Tomasza
Bagińskiego. Zwycięzcą został Fabian
Kozłowski, ale przyznano również wyróżnienia, które otrzymali: Nikola Sta-

roszak, Marta Rudzińska, Łukasz Wołczynski, Daria Plenkiewicz, Janusz
Stoltman.
„Sleeveface – ubierz się w książkę”
to konkurs, którego popularność przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Zadaniem było sfotografować
okładkę książki z twarzą, częścią ciała,
krajobrazem, rzeczą – czymkolwiek,
ale tak, by stanowiły jedną spójną całość. O zwycięstwie decydowała ilość polubień na naszym profilu. W ten sposób wygrała Izabela Rapita. II miejsce
– Jakub Michalak, III miejsce – Jolanta
Stelmasik-Bronka. Wyróżnienia: Wiktoria Lew-Kiedrowska, Elwira Wilma,
Julia Miłuch, Szymon Rogaczewski, Bi-

Szlachetni starkowianie
Mieszkańcy Starkowa znowu pokazali, jak wspólnie można wiele
zdziałać. Tym razem podjęli inicjatywę pomocy dla jednej z mieszkanek ich wsi, która z powodu powa-

żnych problemów ze zdrowiem, znalazła się w bardzo ciężkiej sytuacji.
Starkowianie spotykali się przez
cały tydzień, by wspólnie tworzyć cudowne stroiki nagrobne. Następnie...

sami je wykupili, zbierając pokaźną
kwotę i przekazując ją potrzebującej.
Tak niewiele trzeba, by dla kogoś zrobić bardzo wiele.
Do pomocy włączyła się również
Biblioteka. Miło nam, że mogliśmy pomoc w tym przedsięwzięciu – mówi
koordynator ds. świetlic, Justyna Sadyś, która chętnie poprowadziła wieczorne spotkania, podpowiadając, jak
wykonać krok po kroku te cudowne
dzieła.
Ogromne brawa dla sołtysa, Piotra
Krefty, Rady Sołeckiej oraz wszystkich
mieszkańców Starkowa za wspaniałą
inicjatywę.
❚

blioteka Publiczna Miasta i Gminy
Kępice.
„W maseczce ci do twarzy” to konkurs na zdjęcie w maseczce uszytej

❚

Ruch w bibliotece
We wrześniu i październiku w filii biblioteki w Suchorzu odbywały się zajęcia
fitness, które prowadziła Aneta Myszka – certyfikowana instruktor. Frekwencja
cieszyła za każdym razem, niestety, z przyczyn epidemiologicznych zajęcia
zostały zawieszone.

Świetny pomysł
„Przystanek na czytanie” czekał
we wrześniu na czytelników przy bibliotece. Od października znajduje
się wewnątrz budynku, w poczekalni.
Każdy, kto ma ochotę na przegląd
prasy przy kawie, lekturę lub po prostu
chce przycupnąć i poplotkować w drodze do czy ze sklepu, może z niego skorzystać w godzinach otwarcia biblioteki. Kącik czytelniczy sfinansował Ka-

przez nas. Wygrywała ilość polubieni
na facebooku. Zwyciężyła Justyna
Wołczyńska.

Remont w pandemii
Pomimo trwającej pandemii animatorzy z Biblioteki Gminnej w Trzebielinie nie próżnują. we współpracy z sołtysami postanowili odświeżyć świetlice
i przygotować je na powrót dzieci i młodzieży. z budżetów sołeckich zakupiono
farby i narzędzia, a pracownice biblioteki zajęły się malowaniem. w ten
sposób nowe życie otrzymały cztery
świetlice: w gumieńcu, Poborowie, objezierzu i cetyniu.

szubski Uniwersytet Ludowy w ramach projektu „Ja... Ty... My... Sąsiedzi...”.
Ogromne podziękowania dla radnego Daniela Chwarzyńskiego za podarowanie specjalnych kółek do mebli.
Należy również wspomnieć, że w tworzeniu kącika pomogli mieszkańcy
podczas specjalnie organizowanych
warsztatów.
❚

Nie tracili czasu
Wszyscy ci, którzy weszli do biblioteki po jej ponownym otwarciu, na pewno
byli w szoku. W budynku zaszły spore zmiany. Podczas zamknięcia pracownicy
sprzątali, malowali, przemeblowali wnętrza… Wszystko po to, by Czytelnicy
jeszcze chętniej odwiedzali progi biblioteki!
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To były piękne dni

Nagroda za życzenia
Z okazji Dnia Matki zaproponowaliśmy naszym Czytelnikom
zabawę… Mieli wysłać do nas zdjęcia z Mamą i dopisać życzenia. kochane mamy dwóch zwycięzców odwiedziła poczta
kwiatowa! doręczyłyśmy nagrody osobiście, a Panie odebrały
prezenty, nie kryjąc zaskoczenia i łez wzruszenia. danuta kro-

pielnicka oraz irena Pałasz to mamy dwóch autorek zwycięskich życzeń nadesłanych do nas. serdecznie dziękujemy sklepowi spożywczemu lewiatan za ufundowanie cudownego
kosza prezentowego – nagrody za i miejsce. kwiaty pochodziły
oczywiście od naszych lokalnych przedsiębiorców.

Smakowicie w bibliotece
W lutym w Bibliotece obchodziliśmy
Dzień Pizzy. W salach, między półkami
z książkami, zapanowało istne szaleństwo smaków i zapachów.
każda z osób biorących udział w warsztatach mogła skomponować swoją
pizzę. do wyboru było wiele składników;
ser, szynka, boczek, papryka czerwona,
pepperoni, cebula, kukurydza, brokuł,
mięso z kurczaka, ananas. warsztaty poprowadził kucharz, który przygotował
ciasto. oprócz degustacji pizzy dzieci

Postacie wyszły z bajek
5 listopada to Międzynarodowy Dzień
Postaci z Bajek. Z tej okazji Biblioteka
Gminna w Trzebielinie zorganizowała
moc atrakcji, nie tylko dla najmłodszych.
na fanpage'u biblioteki ogłoszone zostały dwa konkursy dla czytelników,
którzy w komentarzach musieli
zgadnąć, za jaką postać przebrała się
bibliotekarka na zdjęciu. ilość odpowiedzi przerósł nasze najśmielsze
oczekiwania. jednocześnie trwały
w szkole zajęcia zorganizowane razem
z nauczycielkami najmłodszych grup.
dzieci rozwiązywały quizy bajkowe, odpowiadały na pytania – wszyscy oczywiście przebrani w bajkowe postacie.
każdy maluch otrzymał ufundowane
przez radę sołecką trzebielina upominki za zaangażowanie i aktywny
udział w tym wesołym dniu. mamy
ogromną nadzieję, że za rok będziemy
mogły przygotować ten dzień nie tylko
w formie online...

mogły wziąć udział w grach i zabawach
prowadzonych przez pracowników biblioteki.
spotkanie z okazji międzynarodowego
dnia Pizzy cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, co nas bardzo ucieszyło.
mamy nadzieję, że następne nasze działania będą miały również tak liczną frekwencję. dziękujemy panu dariuszowi
za zasponsorowanie dnia Pizzy i do zobaczenia przy okazji kolejnego kulinarnego dnia.

Święto
dzieci
Z okazji Dnia Dziecka nasz Klub Kobiet
z Pasją uszył 100 maskotek, które trafiły do dzieci z gminy. Podziękowania
dla sołtysów Bożanki i Objezierza,
którzy ufundowali niezbędne materiały do uszycia pluszaków.

Mamy logo!

Gościnne występy

Bardzo dziękujemy za wszystkie nadesłane pomysły do naszego konkursu. autorem zwycięskiego projektu jest Paweł
Płotka z Barnowa. gratulacje!

W wakacje odwiedziła nas grupa teatralna, którą tworzą pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Kępice. Przedstawili nam autorski scenariusz historii Czerwonego Kapturka.
Śmiechu było prawie tyle, co przybyłych
widzów. frekwencja zachwyciła nie
tylko nas, ale i gości. zagrali u nas swój
siedemnasty spektakl i takiej licznej publiczności jeszcze nie mieli. dzieci z rodzicami miały przyjemność uczestniczyć w opowiadanych perypetiach,
śpiewać, tańczyć, podpowiadać boha-

terom. na koniec wysłuchaliśmy
przygód kici koci oraz pouczającej pogadanki o ekologii.
serdecznie dziękujemy niesamowitym
aktorom, którzy pokazali prawdziwy profesjonalizm. obiecali przyjechać do nas
ponownie. dziękujemy dyrektor marcie
Borodziuk za umożliwienie nam obejrzenia występu grupy oraz wszystkim
aktorom: danucie jungling, dorocie
krumplewskiej, agnieszce kowalskiej-Piotrowskiej, sylwii ziemskiej, małgorzacie lipskiej, maciejowi Bednarkowi.

www.trzebielino.pl
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30 lat samorządności
27 maja 2020 roku minęło 30 lat
od chwili, kiedy odbyły się
pierwsze w pełni wolne wybory
w Polsce po II wojnie światowej
– nie parlamentarne, nie prezydenckie, ale samorządowe.
W miastach, miasteczkach i wsiach
– po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat
decydowaliśmy wtedy o przyszłości naszego kraju w sposób zupełnie nie-

skrępowany. W tym roku gmina świętowała nie dzień, a Tydzień Samorządności.
Na tę okazję zamówione zostały
specjalne ekotorby oraz długopisy
z grawerem. Gadżety te trafiły do
mieszkańców odwiedzających bibliotekę oraz biorących udział w zorganizowanych konkursach, m.in. „Co czyta samorządowiec?”. Upominki otrzymały również dzieci ze szkół, które na-

grały filmiki „Czym jest samorządność?”.
Na ten ważny tydzień powstała specjalna wystawa „Nasze wybory – Nasze
zmiany” ukazująca, jak zmieniała się
gmina Trzebielino przez te wszystkie
lata.
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom za tak duże zaangażowanie w zorganizowany Tydzień Samorządności!
❚

Edukacyjny koktajl
W bibliotece w Suchorzu, w ciągu całego roku, realizowany był projekt
„Edukacyjny koktajl”.
w trakcie zajęć w bibliotece dzieci poznawały różne zawody, m.in. krawca,
pszczelarza, ogrodnika i wolontariusza
pracującego w schronisku dla zwierząt.
spotkania odbywały się w formie spotkań z przedstawicielami poznawanych
profesji oraz kontaktu z książką i literaturą.
fundusze na realizację projektu pozyskało stowarzyszenie inicjatyw lokalnych „dłoń” ze środków fundacji Bgk.
Biblioteka w suchorzu jest partnerem
projektu.

Seniorzy
i juniorzy
Na początku roku w bibliotece
w Suchorzu realizowany był projekt
pod nazwą „Seniorzy i juniorzy”, mający na celu integrację i współpracę
między seniorami, a dziećmi oraz rozwijaniu kontaktów międzypokoleniowych.
Projekt polegał na stworzeniu wystawy fotograficznej miejscowości oraz
na wspólnym uczestnictwie w warsztatach artystycznych. Mieszkańcy szyli
wielkanocne jajka oraz przygotowali

upominki z okazji Dnia Kobiet. Odbyły się także zajęcia kulinarne i edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania.
Projekt „Seniorzy i juniorzy” realizowany

był przez sołtys sołectwa Suchorze we
współpracy z biblioteką i finansowany ze
środków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Trzebielinie.

Balladyna w Trzebielinie
Mimo złej pogody mieszkańcy Trzebielina kolejny raz
nie zawiedli i zjawili się w sali widowiskowej Biblioteki,
by wspólnie przeczytać wielkie polskie dzieło „Balla-

dynę” Juliusza Słowackiego. Czytali gospodarze,
samorządowcy, urzędnicy, sympatycy i pracownicy biblioteki.

Święty Hubert w oczach dzieci
3 listopada to dzień św. Huberta – patrona myśliwych i leśników. Z tej
okazji do końca października trwał konkurs pod nazwą „Święty Hubert
moimi oczami”, który Biblioteka zorganizowała wspólnie z Nadleśnictwem Trzebielino.
Zadaniem uczestników było wykonać pracę plastyczną ilustrującą Legendę o św. Hubercie. Wpłynęło mnóstwo prac. Komisja w składzie:
Marta Sikora – dyrektor Biblioteki Gminnej, Marek Wiśniewski – nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebielino, Marek Witka Jeżewski, który w Nadleśnictwie Trzebielino odpowiedzialny jest m.in. za promocję i edukację,
nagrodziła:
Kl. II: I miejsce – Lena Klimczyk, II miejsce – Basia Stoltman, III miejce
– Michał Kmiecik;
Kl. III: I miejsce – Lena Limanowska, II miejsce – Wiktor Jach,
III miejsce – Andrzej Maciejewski ;
Wyróżniono jedną pracę najmłodszej uczestniczki Mileny Beger. Wśród
uczestników klas I jury postanowiło nie wyłaniać zwycięzcy i przyznać
wszystkim małym artystom upominki za udział.
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Biblioteka Gminna w Trzebielinie

Dziękujemy za lata pracy.
Witamy nową dyrektor.
Po 41 latach pracy na stanowisku
dyrektora Biblioteki Gminnej
w Trzebielinie Krystyna Podraża
przeszła na emeryturę. Zastąpiła
ją na tym stanowisku Marta Sikora.
29 stycznia 2020 r., podczas XIV
Sesji Rady Gminy w Trzebielinie, uroczyście pożegnali odchodzącą dyrektor
przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Tarnowski wraz z radnymi, wójt Gminy Tomasz Czechowski, skarbnik Mariola Skwierawska, sekretarz Grażyna
Bodnar, a także dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołtysi. Do życzeń przyłączyła się również Marta Sikora, która ob-

Msza za plony
6 września odbyła się msza święta dziękczynna w kościele parafialnym
w Trzebielinie. Poprowadził ją proboszcz ks. Krzysztof Skrzyniarz. Kapłan podziękował za tegoroczne urodzajne plony i prosił o błogosławieństwo dla
wszystkich wiernych. Tegorocznymi gospodarzami byli Joanna Wojtyniak oraz
Marcin Łukasiewicz, którzy podzielili bochny chleba dożynkowego pomiędzy
uczestników mszy świętej.

„Przyjemnie i pożytecznie”
– pod tą nazwą odbywały się w sezonie letnim spotkania z mieszkańcami sołectw, podczas których wspólnie sprzątaliśmy, kosiliśmy, a przy okazji bawiliśmy się. Dzięki tej akcji udało się zaoszczędzić na remonty i potrzebne wyposażenie budynków świetlic.

jęła stanowisko dyrektora Biblioteki
Gminnej w Trzebielinie.
Krystyna Podraża rozpoczęła pracę
1 października 1979 r. jako stażysta
w filii Biblioteki Gminnej w Suchorzu,
potem młodszy bibliotekarz. Od maja
1982 r. kierowała filią w Suchorzu już
jako kierownik. Od 1 października
1990 r. przejęła kierownictwo Biblioteki Gminnej w Trzebielinie, której to
w styczniu 2004 r. została dyrektorem.

Dziękujemy Krystynie Podraża za
wieloletnią współpracę, za trud i zaangażowanie, które znacząco przyczyniły
się do popularyzacji czytelnictwa oraz
upowszechniania kultury. Życzymy
Pani dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz realizacji
wszystkich planów i zamierzeń.
Nową dyrektor Biblioteki Gminnej w
Trzebielinie została Marta Sikora z Kępic,
której życzymy wielu sukcesów!
❚

RLGD „Pojezierze Bytowskie”

W grupie łatwiej działać
28 września w Bibliotece Gminnej
w Trzebielinie odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia
Rybacka Lokalna Grupa Działania
„Pojezierze Bytowskie”.
Rybacka Lokalna Grupa Działania
„Pojezierze Bytowskie” (do 1.11.2015
r. Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze
Bytowskie”) działa na rzecz rozwoju
regionalnego i lokalnego, a w szczególności m.in. podnoszenia atrakcyjności
obszarów rybackich, budowania wizerunku i promocji obszaru objętego
działaniem stowarzyszenia, poprawy
jakości życia w społecznościach lokalnych, ochrony wód i ich zasobów,
różnicowania działalności gospodarczej na terenach rybackich, promowania konsumpcji ryb.
Dzięki członkostwu w RLGD „Pojezierze Bytowskie” Gminie Trzebielino udało się pozyskać środki i zrealizować w ostatnim czasie m.in projekty

Złowili puchar wójta
13 września na jeziorze Trzebielińskim
odbyły się Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Trzebielino dla
członków koła wędkarskiego RyBOGRyF. udział w zawodach wzięło 10
wędkarzy. zawody rozegrane zostały
w kategorii spinningowej z łodzi parami.
klasyfikacja w zawodach przedstawia
się następująco: 1 miejsce – damian
gadomski, krzysztof nowak, 2 miejsce
– daniel rutkowski, stanisław rutkowski, 3 miejsce – krzysztof Pirowicz,
grzegorz kula
uroczystego wręczenia nagród dokonali
wójt gminy trzebielino tomasz czechowski oraz prezes koła wędkarskiego
ryBogryf stanisław rutkowski.
gratulujemy zwycięzcom!

dotyczące odtworzenie fragmentu komunikacji w zabytkowym układzie parku w Trzebielinie w celu zapewnienia
dostępu do rzeki Pokrzywna, a także
budowę ścieżki rekreacyjnej w ramach
projekt „Młodzi i Seniorzy z ikrą”

Obecnie inwestycja „Rekultywacja
Jeziora Trzebielińskiego poprzez budowę progu wodnego piętrzącego
wodę na rzece Kunica”, znalazła się na
liście operacji wybranych do dofinansowania.
❚
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Programy Zdalna szkoła i Zdalna szkoła +

Pomoc w nauce
gmina trzebielino
kupiła dla najbardziej potrzebujących uczniów z terenu gminy prawie
50 laptopów niezbędnych obecnie
do zdalnej nauki.
ramach projektu „Zdalna
szkoła” samorząd kupił 22
laptopy do szkół z terenu
gminy. Łączna wartość sprzętu wyniosła 44 999,86 zł.
Z kolei w ramach projektu „Zdalna

W

szkoła+” kupiono 26 laptopów o wartości 54 999 zł. Podstawowym kryterium otrzymania dofinansowania
w obu projektach była liczba rodzin
wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających
z gminnego wsparcia.
Wyposażenie zostało przekazane
dyrektorom szkół. Sprzęt został
użyczony na okres trwania nauki
w domu, tak aby wszyscy uczniowie
mieli równe szanse w dostępie do nauki. Po zakończeniu nauczania zdalnego laptopy będą mogły pozostać
w szkołach i wykorzystywane będą
w działalności edukacyjnej jako pomoce dydaktyczne. Decyzje o użyczeniu sprzętu podejmują dyrektorzy
placówek.

Projekty realizowane są w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do
szybkiego Internetu” działania 1.1
„Wyeliminowanie
terytorialnych
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna
Szkoła i Zdalna Szkoła+ – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
❚
Program finansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Nagrody dla nauczycieli
W Dniu Edukacji Narodowej
nauczyciele z placówek oświatowych, dla których organem

prowadzącym jest gmina
Trzebielino, odebrali nagrody
Wójta Gminy.

14 października obchodzimy Dzień
Edukacji Narodowej – święto oświaty.
Jest to czas pochwał i nagród za trud
pedagogów włożony w edukację dzieci
i młodzieży. Z tej okazji wójt Gminy
Trzebielino spotkał się z dyrektorami
szkół z terenu gminy Trzebielino oraz
nauczycielami nagrodzonymi za zaangażowanie, kreatywność i osiągnięcia
dydaktyczno – wychowawcze.
W tym roku wójt Tomasz Czechowski uhonorował dyrektorów naszych szkół oraz dwie nauczycielki nagrodami. Otrzymały je: Dorota Grzegorczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzebielinie, Irena Gałczyńska
– dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchorzu, Beata Kiedrowska – dyrektor
Szkoły Podstawowej w Starkowie,
Ewelina Kropidłowska ze Szkoły Podstawowej w Suchorzu oraz Katarzyna
Orbik-Balcerzak ze Szkoły Podstawowej w Starkowie.
Uroczystość była okazją do złożenia
przez wójta najlepszych życzeń dla całej społeczności oświatowej gminy na
ręce dyrektorów placówek.
❚

Pączek do rączek
Pod takim hasłem odbył się Tłusty
czwartek. Każdy wypożyczający
książkę tego dnia dostał pączka
upieczonego przez panie z Klubu
Kulinarnego, działającego przy
Bibliotece.
Naszym mottem na Tłusty czwartek jest przysłowie ,,Powiedział Bartek,
że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa
uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła”. W tym dniu od lat odbywa się kon-

kurs na najsmaczniejszego pączka
upieczonego przez mieszkanki Trzebielina. Do konkursu zgłosiło się 6 pań.
Smak i jakość pączków według regulaminu oceniła komisja w składzie: Cecylia Zabrocka, Teresa Gawlik, Jan Kotowski.
Najsmaczniejsze pączki przygotowała Krystyna Sieklucka, drugie miejsce zajęła Agnieszka Kwasigroch, trzecie miejsce Janina Matyszewska. Panie
otrzymały nagrody rzeczowe: blender,

mikser oraz czajnik bezprzewodowy .
Pozostałe uczestniczki konkursu otrzymały nagrodę pocieszenia.
Jak przystało na tłusty czwartek odbyły się konkursy: zjedzenie pączka na
czas, zjedzenie pączka bez oblizywania,
zjedzenie pączka bez trzymania
w rękach i wiele innych. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, było wiele
śmiechu i żartów. Zapraszamy na spotkanie za rok.
❚

Zbieramy fanty
na WOŚP 2021
z racji panującej sytuacji epidemiologicznej licytację będzie prowadzić główny sztab w miastku za pomocą platformy internetowej
allegro.
kochani! zachęcamy do przynoszenia rzeczy na licytację. zbieramy fanty do 23 grudnia.

GRAMY MIMO WSZYSTKO
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Rok sportowych sukcesów
Hanna Grabowska – młoda mieszkanka naszej gminy – nie zwalnia tempa
i w tym roku osiąga kolejne sukcesy, dorzuca coraz lepsze wyniki do dorobku
sportowego.
lutego, w Toruniu, odbył się mityng ogólnopolski i jednocześnie
Halowe Mistrzostwa województwa pomorskiego U16. Nasza zawodniczka zdobyła złoty medal w skoku
wzwyż osiągając wynik 165 cm!
Po raz kolejny kadra zawodników
z Akademii Młodego Lekkoatlety ze
Słupska wraz z opiekunem Bernadetą
Kopeć, pod której opieką trenuje Hania, zdobyła szereg medali oraz poprawili swoje wyniki życiowe, co dobrze
rokuje przed kolejnymi zawodami.
Młodzi sportowcy do tych zawodów przygotowywali się w Centralnym
Ośrodku Sportu w Spale.

1

27 czerwca na Stadionie 650-lecia
w Słupsku odbyły się Mistrzostwa Pomorza klubów LZS, na których Hanna
Grabowska zdobyła 3 krążki w kategorii wiekowej U16: 2 złote oraz brązowy. Złoto zdobyła w skoku wzwyż
osiągając wynik 170 cm oraz z koleżankami z klubu AML Słupsk w sztafecie
4x100 m w czasie 53,46 min. Brązowy
medal natomiast za udział w trójskoku
z wynikiem 9,43 m. Gratulujemy!
12 września, podczas Mistrzostw
Makroregionu we Włocławku zdobyła
złoty medal w skoku w wzwyż osiągając wynik 171 cm.
Podczas Mistrzostw Polski U-16,

które odbyły się w dniach 26-27 września
w Słupsku, Hania zdobyła brązowy medal w skoku wzwyż z wynikiem 162 cm.
3 i 4 października, w Łodzi, odbyły
się Mistrzostwa Polski U-16, tym razem w wielobojach i sztafetach. Hania
została srebrną medalistką w pięcioboju: skok wzwyż, skok w dal, 100 m
przez płotki, rzut kulą i 600 m.
❚
❚ GRATULUJEMY!
Hania otrzymała powołanie do kadry
nar odowej skoczków U18-U23. Od
stycznia 2021 r oku będzie trenowała
w Ośr odku Przygotowań Olimpijskich
w Spale do Mistrzostw Eur opy. ❚

Rok szkolny 2019/2020

SP Starkowo

Zakończenie
z wyróżnieniem

Uczniowski
patriotyzm

26 czerwca uczniowie i nauczyciele szkół w gminie Trzebielino, podczas
uroczystych apeli z zachowaniem reżimu sanitarnego, zakończyli rok
szkolny 2019/2020.
Były podziękowania, nagrody, dyplomy i przede wszystkim wyczekiwane
przez wszystkich świadectwa szkolne. Uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki
w nauce wójt oraz Rada Gminy Trzebielino, za pośrednictwem dyrektorów szkół,
przyznali stypendium.
Uczniowie, którzy otrzymali stypendium Wójta oraz Rady Gminy za najlepsze
wyniki w nauce (w wysokości: 300 zł) w roku szkolnym 2019/2020:

Szkoła Podstawowa Suchorze:
1.
Wiktoria Lew Kiedrowska (kl. VIII – średnia ocen 5,55)
2.
Katarzyna Machała (kl. VI – średnia ocen 5,53)
3.
Filip Kozłowski (kl. VIII – średnia ocen 5,36)
Szkoła Podstawowa Trzebielino:
1.
Natalia Fijałkowska (kl.V – średnia ocen 5,75)
2.
Marta Rudzińska (kl. VI a – średnia ocen 5,71)
3.
Łukasz Wołczyński (kl. VI a – średnia ocen 5,69)
Szkoła Podstawowa Starkowo:
1.
Julia Żerebna (kl. VIII – średnia ocen 5,48)
2.
Julia Batruch (kl. VI – średnia ocen 5,47)
3.
Agata Góral (kl. V – średnia ocen 5,44)
4.
Michał Zacholski (kl. VI – średnia ocen 5,44).

Występy z okazji Święta Niepodległości miały się odbyć w szkole
10 listopada.
Z względu na pandemię nie odbyły
się, ale zapraszamy wszystkich serdecznie na szkolnego facebooka, gdzie znajdują się nagrania z prób, które odbyły
się w październiku, kiedy młodzież mogła jeszcze tradycyjnie uczęszczać na
zajęcia. Nagrania zawierają próby
czwartoklasistów (pieśń „Piechota”),
piątoklasistów („O mój rozmarynie”),
szóstoklasistów ( „Pałacyk Michla”),
siódmoklasistów („Rozkwitały pąki
białych róż”), ósmoklasistów („Pierwsza brygada”).
Z okazji tegorocznego Święta Maciej Piekarski z kl. I. miał zagrać na gitarze utwór „Rozkwitały pąki białych
róż”. Planowano, że podczas występu
będzie przygrywał uczniom kl. VII,
którzy ten utwór zaśpiewają. Pandemia
te plany pokrzyżowała, ale 5 listopada
udało się przez internet nagrać głosy
uczniów kl. VII. Następnego dnia połączono je z grą Macieja i akompaniamentem pianina. Maciej zagrał również na pianinie: „Dla Elizy” L. van
Beethovena, oraz „Rotę”.
Nagrania zrealizowała Anna Kowalczyk. Serdecznie dziękujemy.

www.trzebielino.pl
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Powiew
artyzmu
Po raz kolejny Szkoła Podstawowa im.
Zjednoczonej Europy w Starkowie pozyskała środki finansowe na realizacje
działań, które tym razem miały
wpływać na artystyczny rozwój dzieci
i młodzieży.
Projekt realizowany pod hasłem „Powiew
artyzmu” zakładał udział młodych ludzi
w kilku akcjach bezpośrednio związanych
ze sztuką. ze względu na pandemię nie-

które działania zostały ograniczone,
a kilka z nich mogliśmy dostrzec jedynie
na stronach internetowych.
we wrześniu uczniowie uczestniczyli
w wyjeździe do multikina na seans filmowy i lekcję multimedialną. wzięli
również udział w bardzo ciekawych
warsztatach ceramicznych pod fachowym okiem artystki, która od wielu
lat zajmuje się lepieniem z gliny, a jej
unikatowe dzieła można oglądać w słupskiej ceramikarni.
właścicielka pracowni zapoznała
uczniów z historią zakładu i opowiedziała kilka ciekawostek związanych
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z eksponatami z wypalanej gliny.
artystka od wielu lat pasjonuje się
sztuką rzeźbiarską, a pracownia przepełniona jest jej unikatowymi rękodziełami.
Po kilku cennych instrukcjach udzielonych dzieciom przez właścicielkę pracowni, dzieci otrzymały glinę i rozpoczęły lepienie ozdobnego naczynka.
gotowe prace zostały wypalone w specjalnym piecu, a na koniec całego procesu tworzenia, zostały pokryte kolorowym szkliwem. Po kilku tygodniach
gliniane naczynka trafiły do młodych
twórców.

SP Trzebielino

Zabawa
z gęstością
Takie eksperymenty na lekcja chemii
w klasach siódmych okazały się
bardzo ciekawe i inspirujące.
uczniowie samodzielnie przygotowywali
mieszanki oraz określali gęstość badanych substancji. a przy okazji stworzyli
przepiękne „tęcze”.

SP Trzebielino

„Mała książka – wielki człowiek”
6 listopada odbyła się impreza czytelnicza pod nazwą „Mała książka – wielki człowiek”. kampania instytutu książki objęła swoimi działaniami w tym roku uczniów
klas pierwszych, jak również ich rodziców, dziadków i opiekunów. dla tych właśnie
uczniów zostały przygotowane książki zapraszające do samodzielnego czytania
i z udziałem najbliższych.
dzieci z klasy pierwszej uroczyście otrzymały nieodpłatnie wyprawki czytelnicze,
które posłużą do nauki alfabetu, stawiania pierwszych kroków w czytaniu oraz do
kreatywnych zabaw z opiekunami i rodzicami.
Życzymy dobrej zabawy z kreatywnym alfabetem!

Mikołajki
To był cudowny dzień! w tym roku mikołaj był bardzo bogaty i dzięki inicjatywie oraz hojności firmy „servicetech” dawid i maciej czepańscy

mogliśmy rozdać mnóstwo szczęścia
dzieciom ze wszystkich szkół naszej
gminy. zaznaczyć należy, że to Panie
małgorzata jabłońska oraz katarzyna
lenc były pomysłodawczyniami tej
pomocy. osobiście też rozdawały
paczuszki najmłodszym dzieciom

w szkole w trzebielinie. firma „servicetech" przekazała 2000 zł na mikołajkowe upominki.
właściciele dawid i maciej czepańscy
oraz ich rodziny życzą wszystkim dzieciom niezapomnianych Świąt i cudownych prezentów od mikołaja. a my
dziękujemy w imieniu każdego maluszka
za ten hojny gest.
również sołtysi z radami sołeckimi
włączyli się w akcję mikołajkową w naszej gminie. trzebielino, dolno, suchorze, Bożanka, Poborowo, cetyń,
zielin, gumieniec, miszewo – w każdej
z tych miejscowości najmłodsi otrzymali upominki od św. mikołaja, który
mimo panującej pandemii, nie zapomniał o swoich obowiązkach.

W skrócie
we wrześniu i październiku uczniowie
klasy trzeciej sP w suchorzu tworzyli
różne prace wykorzystując dary natury.
na pożegnanie złotej polskiej jesieni wykonali kolorowe, pachnące liśćmi lampiony.
***
cuda z drewna... takich mamy zdolnych
uczniów. Prace wykonali uczniowie
klasy 5 sP suchorze.

SP Suchorze

Dzień mnożenia
2 października obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. jest to inicjatywa, która ma na celu rozpowszechnianie formy nauczania matematyki poprzez
zabawę. w tym dniu działo się naprawdę bardzo dużo m.in. uczniowie klas iii-Viii walczyli o odznakę eksperta tabliczki mnożenia, na zajęciach wychowania fizycznego
odbywały się konkursy sportowo-wiedzowe, na lekcjach matematyki czekały quizy,
zagadki, ćwiczenia interaktywne. Ponadto niektórzy przygotowali piękne plakaty
i gadżety z tabliczką mnożenia.
ten dzień przypomniał zarówno młodszym, jak i starszym uczniom, że tabliczka
mnożenia potrafi wzbudzać wiele pozytywnych emocji i może być świetną zabawą!

SP Suchorze

(Nie)bezpieczne lekcje
Zakończył się projekt (nie) bezpieczne. Patronem finansowym jest fundacja femfund działająca na rzecz kobiet. grant otrzymało 30 projektów w skali ogólnopolskiej... w tym nasz! Projekt został skierowany tylko do dziewczyn. najważniejsze działania to warsztaty samoobrony, warsztaty dietetyczne oraz wyposażenie szkoły
w 100 pakietów higienicznych dla dziewcząt (podpaska, płyn i chusteczki do higieny intymnej).
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Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych
mina Trzebielino znalazła się na liście jednostek samorządu terytorialnego objętych dofinansowaniem w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zgodnie z opublikowaną
listą otrzymamy 1 600 000,00
zł na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami
i przepompownią ścieków
w Objezierzu.
Projekt o szacunkowej wartości 2 223 000,00 zł przewiduje budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Objezierze z przepompownią oraz
budowę sieci kanalizacji tłocznej na odcinku Objezierze – Suchorze wraz z włączeniem do
istniejącej sieci kanalizacji

G

w miejscowości Suchorze.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od
0,5 mln zł do aż ponad 93 mln.
Łącznie w skali całego kraju aż
6 miliardów złotych. Głównym

celem programu jest przekazanie impulsu do dynamicznego
rozwoju we wszystkich regionach Polski. To szczególnie
ważny instrument podczas walki z ekonomicznymi skutkami
pandemii COVID-19.
❚

