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Szczepienia przeciw COVID-19 w gminie Trzebielino

Z myślą o sobie i innych
Od 27 stycznia na terenie gminy Trzebielino, dzięki współpracy ze Szpitalem Miejskim w Miastku, trwają szczepienia przeciwko COVID-19.
Pierwszego dnia zaszczepiono 90 seniorów z grupy powyżej 80. roku
życia. W tym dniu zaszczepił się również nasz 100-latek – Jan Kruk, który
nie miał żadnych wątpliwości, że trzeba się zaszczepić.

kcje szczepień w naszej gminie
przeprowadzono już 21 razy.
I to z dużym sukcesem.
Organizacja jednej takiej akcji to
duże przedsięwzięcie logistyczne,
które wymaga współpracy i zaangażowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy oraz sołtysów.
Załoga Biblioteki-Gminnego Centrum Kultury oraz Zakładu Usług Komunalnych dostosowała nasz punkt
szczepień do wymogów sanitarnych.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie opiekują się osobami przed i po szczepieniu. Sołtysi aktywnie włączyli się
w przekazywanie informacji dotyczących szczepień wśród mieszkańców
swoich sołectw.
Pracownicy Szpitala Miejskiego w
Miastku zajmują się bezpośrednio
szczepieniem wszystkich osób chętnych. Zapewniamy również transport osobom z terenu gminy, które
nie mogą dostać się we własnym zakresie do punktu szczepień. Wszystkie działania prowadzone są przy zachowaniu szczególnych zasad sanitarnych.
Całość działań koordynuje Justyna
Rapita, pracownik Urzędu Gminy –

A

Trudno uwierzyć, że nadszedł już czas zakończenia roku szkolnego 2020/2021.
Dziękujemy Dyrektorom, Nauczycielom oraz Pracownikom szkół
za cały wkład włożony w edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży z naszej gminy.
Gratulujemy Wam drodzy Uczniowie wyników w nauce, zdobytych nagród oraz wyróżnień.
Na nachodzące wakacje życzymy Wam przede wszystkim udanego wypoczynku,
wspaniałej pogody i chwili zapomnienia od trosk dnia codziennego.
Drodzy Uczniowie pamiętajcie jednak, aby w tym czasie przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo,
zarówno swoje jak i innych.
Do zobaczenia w nowym roku szkolnym 2021/2022
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Tarnowski

Wójt Gminy Trzebielino
Tomasz Czechowski

1724
szczepienia wykonano
do tej pory w naszym punkcie
szczepień
począwszy od zapisów chętnych na
szczepienia, organizacji dowozu, a ta-

kże poprzez stały kontakt ze Szpitalem
Miejskim w Miastku.
Dokładne dane co do ilości osób
zaszczepionych z terenu naszej gminy
dostępne są na stronie www.gov.pl.
Przypominamy że cały czas trwają
zapisy na szczepienia w naszej gminie.
Swój akces można zgłosić pod nr telefonu – 608 452 060.
Szczepić się mogą osoby już od 12.
roku życia(w towarzystwie opiekuna
g
prawnego).

Wotum zaufania i absolutorium
23 czerwca, podczas XXVIII Sesji Rady Gminy Trzebielino, wójt Gminy Trzebielino – Tomasz
Czechowski otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok.
Wójt dziękując zgromadzonym na sesji zaznaczył, że realizacja budżetu to owoc dobrej
współpracy z radnymi. Podkreślił też rolę i znaczenie wszystkich pracowników urzędu oraz jednostek

organizacyjnych gminy, bez których tego absolutorium by nie było. Wyraził też nadzieję na dalszą
efektywną współpracę i dobre pomysły, które będą
skutkować zadowoleniem mieszkańców.
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Spiętrzymy wodę w jeziorze
Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację rekultywacji jeziora Trzebielińskiego – zbudujemy próg wodny
piętrzący wody na rzece Kunica, co pozwoli zatrzymać wodę w jeziorze.
ramach tej inwestycji w istniejącym korycie rzeki planuje się wykonanie ścianki z
krawędziaków dębowych. Ponadto
planuje się umocnienie dna rzeki materacami gabionowymi i narzutem kamiennym. Dojście do urządzenia wodnego od istniejącego chodnika zapewnione będzie schodami skarpowymi
wykonanymi z płytek betonowych. Na
progu wodnym od strony górnej wody
zostanie osadzona geodezyjnie łata
wodowskazowa z oznaczonym kolorem czerwonym poziomem 83,17 m
n.p.m., a przy dojściu do progu zostanie zamontowana lampa solarna.
Projektowany próg wodny będzie
miał za zadanie ustabilizowanie poziomu wody w jeziorze Trzebielińskim na
poziomie ok. 5 cm wyższym, niż dotychczas utrzymywany przez prowizoryczne urządzenie wodne.
Co przez to osiągniemy? Poprawi-

W

86 604,82 zł
to całkowita wartość
inwestycji
my, a właściwie odnowimy stan środowiska przyrodniczego poprzez przywrócenie pierwotnej natury z jeziora
Trzebielińskiego, zniszczonego w procesie eutrofizacji. Nie bez znaczenia
będzie – mamy nadzieję - także wzrost
świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Trzebielino.
Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał Gminie Trzebielino pomoc finansową w wysokości 59
871,75 zł (w tym 50 890,98 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego).

Operacja współfinansowana ze
środków Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego w ramach
Programu Operacyjnego „Rybactwo
i Morze” na lata 2014-2020.

Operacja jest realizowana w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii roz-

woju kierowanych przez społeczność”
objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie
zatrudnienia i spójności terytorialnej',
zawartym w Programie Operacyjnym
g
„Rybactwo i Morze”.

Poborowo – kolejny odcinek kanalizacji
Gmina Trzebielino realizuje kolejną inwestycję proekologiczną – buduje w Poborowie sieć kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej.
Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie ok. 2400 m sieci kanalizacji tłocznej i
kanalizacji grawitacyjnej oraz wykonanie
tłoczni ścieków. Prace budowlane wykonuje Zakład Usługowo-ProdukcyjnoHandlowy „HIRSZ”. Planowany termin
zakończenia prac to sierpień 2021 r. Realizacja zadania pozwoli odebrać ścieki
od ok. 170 mieszkańców miejscowości
Poborowo.

– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił Gminie Trzebielino na realizację zadania pożyczki w ramach środków udostępnionych przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 504 184,00 zł –
informuje Tomasz Czechowski, wójt
Gminy Trzebielino.
Pożyczka będzie umorzona w wyso-

kości do do 50% kosztów, lecz nie więcej
niż 752 092,00 zł z zachowaniem warunków określonych w Programie Priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski Program gospodarki wodnościekowej poza granicami aglomeracji
ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” i zasadach udzielania dofinansowania ze środ-

1 504 184,00 zł
To koszt inwestycji - budowy
kanalizacji
ków Narodowego Funduszu Ochrony
g
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Będziemy o Was pamiętać

Światła w gminie Trzebielino

W tym roku pożegnaliśmy kilka osób zasłużonych dla naszej gminy.
Wspominamy Ich z głębokim smutkiem i zadumą:

Jesteśmy pierwszą gminą w Polsce, która w całości wymieniła oświetlenie uliczne na energooszczędne, typu
LED.

– 5 lutego zmarła Stefania Hejna,
przewodnicząca i radna Rady Gminy
Trzebielino oraz wieloletnia sołtys sołectwa Suchorze;
– 6 lutego zmarł Edward Franc,
radny Rady Gminy Trzebielino z wyboru mieszkańców miejscowości Cetyń;
- 7 lutego zmarł Sylwester Skonieczka, prezes OSP Trzebielino,
były wiceprzewodniczący Rady Gminy Trzebielino i radny powiatowy
oraz wieloletni sołtys sołectwa Dolno;
– 23 kwietnia. zmarła Grażyna Pańczyk, wieloletni współpracownik
Urzędu Gminy Trzebielino z ramie-

nia Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
g
Lubaniu.

Właściwe oświetlenie naszych miejscowości to kwestia niezwykle istotna – dobra widoczność wpływa na bezpieczeństwo,
a także na komfort życia.
W gminie Trzebielino inwestycje oświetleniowe traktowane są w sposób priorytetowy i planowy, a co za tym idzie
– realizowane są zadania związane z kompleksową budową
i przebudową oświetlenia ulicznego.
Od wielu lat na podstawie umów zawieranych pomiędzy
Gminą Trzebielino, a Energą Oświetlenie sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie, udało się wymienić wszystkie oprawy świetlne
na nowoczesne energooszczędne typu LED, które umożliwiają obniżenie kosztów eksploatacji systemu oświetleniowego. Zrobiliśmy to jako pierwsza gmina w Polsce.
Umowa podpisana już w ubiegłym roku, gwarantuje zbudowanie 59 nowych, dodatkowych lamp oświetleniowych.
Oświetlimy m.in. przystanki autobusowe zlokalizowane

przy drodze krajowej nr 21 w Objezierzu, ścieżkę przy jeziorze w Trzebielinie czy też teren wokół cmentarza parafialnego w Trzebielinie. Pozostałe punkty zlokalizowane będą w
najsłabiej oświetlonych miejscach na terenie naszej gminy. g
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Objezierze –kolejny etap kanalizacji gminy

Poprawi się jakość życia
Rozpoczęła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią
ścieków i przyłączami w Objezierzu.
Opracowany projekt budowlany
zapewnia podłączenie budynków
mieszkalnych w Objezierzu poprzez
sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Zielinie. Włączenie projektowanego rurociągu do istniejącej sieci kanalizacyjnej kanalizacji nastąpi na terenie stacji benzynowej w Suchorzu.
Opracowany projekt budowany stano-

wi kolejny etap skanalizowania Gminy
Trzebielino.
Roboty budowlane będą wykonywane przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno –
Budowlane „EKO-INSTAL” z Bytowa.
Zadanie zostanie w całości sfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. RFIL to
program, w ramach którego rządowe
środki trafiają do gmin, powiatów
i miast w całej Polsce na inwestycje bli-

1 459 474,00 zł
wynosi koszt wykonania
robót budowlanych,
nadzoru inwestorskiego
i autorskiego.
skie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziag
łania COVID-19.

Nowa sieć kanalizacyjna
900 000,00 zł dofinansowania otrzyma gmina na budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino – Zielin
wraz z dostosowaniem oczyszczalni w Zielinie do przetwarzania zwiększonej ilości ścieków.
Gmina Trzebielino znalazła się na
liście jednostek samorządu terytorialnego objętych dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin, na terenie
których funkcjonowały zlikwidowane

przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej. Projekt o szacunkowej
wartości 2 000 000,00 zł przewiduje
budowę sieci kanalizacji tłocznej od
oczyszczalni ścieków w Trzebielinie
do czyszczalni ścieków w Zielinie. Za-

danie ma na celu wyłączenie z użytkowania starej oczyszczalni ścieków
i stworzenie możliwości przesyłu ścieków do zmodernizowanej w 2013 roku
oczyszczalni w Zielinie.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lo-

kalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast. Łącznie w tym naborze w skali całego kraju
340 mln złotych skierowano do gmin
popegeerowskich. Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych (RFIL) to pro-

gram, w ramach którego rządowe
środki trafiają do gmin, powiatów i
miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziag
łania COVID-19.

Lepsza droga do szkoły
Na początku kwietnia rozpoczęły się intensywne prace związane z przebudową drogi gminnej oraz budową parkingu w miejscowości Trzebielino. Koszt wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego wynosi łącznie 651 956,84 zł.
Prace budowlane powinny zostać
zakończone z końcem lipca bieżącego roku. Droga stanowi główną drogę
dojazdową do szkoły i ze względu na
zły stan nawierzchni jest inwestycją
długo wyczekiwaną przez mieszkańców naszej gminy.
W ramach zadania przy Szkole

Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie powstanie nowa
nawierzchnia jezdni wraz z odwodnieniem oraz parking na 20 miejsc
postojowych. W celu zwiększenia
bezpieczeństwa użytkowników ruchu
drogowego planuje się wykonanie
wyniesionego przejścia dla pieszych.
Dodatkowo powstaną nowe schody
terenowe łączące parking z terenem
szkoły.
Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Drogowe Roman Jereczek z
Przyborzyc.
Zadanie zostanie w całości sfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
g

Kolejne drogi
wyremontowane

Droga na Dolnie
– kontynuacja przebudowy

Zakończyła się przebudowa dwóch odcinków gminnych
dróg asfaltowych w Poborowie. Oba odcinki znajdują się
bezpośrednio przy pałacu – pierwszy przebiega przez teren
dawnej siedziby Państwowego Gospodarstwa Rolnego, a
drugi odcinek to droga w kierunku Owczar. Łącznie wykonano 355 metrów nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną
asfaltową.

Gmina Trzebielino otrzymała dofinansowanie w kwocie 104 965,00 zł
z budżetu Województwa Pomorskiego
(ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) na
realizację inwestycji pn. Modernizacja
drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Dolno.

Inwestycje w całości zostały sfinansowane z budżetu
g
Gminy Trzebielino, a ich wartość to 86 981,14zł.

W ramach inwestycji ma zostać wykonany odcinek drogi o długości 662,5
metrów z nawierzchnią wyłożoną płytami betonowymi YOMB.
Będzie to kontynuacja przebudowy drogi, która została rozpoczęta w
2015 r.
g
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Powstał gminny punkt konsultacyjny

CZYSTE POWIETRZE w gminie
Mieszkańcy mogą uzyskać bezpłatne wsparcie w inwestycjach, których
celem jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisyjności gazów
cieplarnianych.
28 maja 2021 roku Gmina Trzebielino zawarła z firmą FOTON OZE sp. z
o.o. umowę współpracy, dotyczącą
prowadzenia w naszej gminie punktu
konsultacyjnego w ramach programu
CZYSTE POWIETRZE, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku.
Na podstawie umowy współpracy
firma FOTON udziela bezpłatnie
wsparcia mieszkańcom naszej gminy

w procesie uzyskiwania i rozliczania
dofinansowania w ramach programu
CZYSTE POWIETRZE oraz innych
źródeł finansowania inwestycji,
których celem jest poprawa jakości
powietrza, zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych i poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych m.in. w pożyczkach preferencyjnych, programie
MÓJ PRĄD, programie MOJA
WODA, premii termomodernizacyj-

nej i remontowej oraz uldze termomodernizacyjnej.
Bezpłatne konsultacje odbywają się
stacjonarnie i telefonicznie, w każdą
środę i czwartek w godzinach 10.00 15.00 pod numerem telefonu 789363-626
Jednocześnie przypominamy o nałożonym przez Sejmik Województwa
Pomorskiego
uchwałą
NR
308/XXIV/20 obowiązku wymiany
kotłów c.o. oraz pieców na paliwa stałe
najpóźniej do lipca 2035 roku (klasa 5.
– najwyższa). Piece i kotły o niższej
klasie (3 i 4) należy wymienić do września 2026 roku. Te, które nie mają
określonej klasy albo są 1. lub 2. kategorii, należy wymienić już do września
2024 r.
Najbliższe konsultacje stacjonarne
w Urzędzie Gminy Trzebielino odbędą
się w dniach:
7 lipca, środa, godz. 10:00 – 15:00
21 lipca, środa, godz. 10:00 – 15:00
4 sierpnia, środa, godz. 10:00 – 15:00
18 sierpnia, środa, godz. 10:00 – 15:00
Kontakt możliwy również pod adresem e-mail: czystepowietrze@fotong
oze.pl

Zielin

Będzie chodnik
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad może w roku 2021 otrzymać środki na budowę chodnika, przepustu i przebudowę zjazdów w Zielinie.
Inwestycja jest długo wyczekiwana
przez mieszkańców tej miejscowości
i ma na celu poprawę bezpieczeństwa
pieszych. W jej ramach ma zostać wybudowany chodnik wzdłuż drogi krajowej na odcinku od skrzyżowania
z ulicą Kolejową, przez nieczynną linię
kolejową, do istniejących zatok autobusowych przy wyjeździe w kierunku

Wieści z GOPS

,,Dobry start” w ZUS
Wyprawka szkolna „Dobry Start”, czyli 300+ to program
wsparcia dla rodziców dzieci, które rozpoczynają nowy rok
szkolny. Funkcjonuje od 2018 roku. Jednak od lipca zmieniają
się zasady naboru wniosków na rok szkolny 2021/2022. Do tej
pory wniosek o świadczenie rodzice mogli złożyć w GOPS. Teraz wnioski będzie można składać tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata świadczenia nastąpi jedynie w formie bezgotówkowej na konto bankowe.
Posiłki i stypendia
Wnioski na stypendium szkolne na rok szk.2021/2022
przyjmowane będą od 16 sierpnia – pok. nr 11.
Do wniosku dołączyć należy zaświadczenia o dochodach
netto wszystkich dorosłych członków rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
Przypominamy, że warunkiem otrzymania stypendium jest
przedstawienie faktur za poniesione wydatki na edukację dziecka.

Z kolei wnioski na dożywianie dzieci w szkole na rok
szk.2021/2022 – w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w
domu” – przyjmowane będą w GOPS od 16 sierpnia.
Do wniosku dołączyć należy zaświadczenia o dochodach
netto wszystkich dorosłych członków rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022;
Wnioski o w/w świadczenia można składać w formie
elektronicznej od 1 lipca, natomiast w formie papierowej po
1 sierpnia w GOPS, pok. nr 17.
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych to kwota 674 zł na osobę w rodzinie oraz 764 zł na
osobę w rodzinie, w której wychowuje się niepełnosprawne
dziecko.
Kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego to
g
kwota 900 zł na osobę w rodzinie.

Miastka. Budowa chodnika jest planowana od kilku lat, już w 2016 roku
Gmina Trzebielino zleciła wykonanie
dokumentacji projektowej na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego, następnie dokumentacja ta
została przekazana do GDDKiA.
Ten odcinek drogi leży na granicy
obszaru zabudowanego i często zdarza

się, że prędkości pojazdów jest tu wyższa od dozwolonych 50 km/h, w związku z tym istnieje duże ryzyko wystąpienia tragicznego wypadku
z udziałem pieszych. Budowa odsuniętego od jezdni chodnika z pewnością
poprawi bezpieczeństwo osób poruszających się wzdłuż drogi krajowej nr
g
21.

Rusza CEEB
Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku/mieszkania będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków
(CEEB) dotyczącej źródeł ciepła
i źródeł spalania paliw.
Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie:
zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Trzebielino
(wniosek dostępny pod adresem:
https://zone.gunb.gov.pl/dokumentydo-pobrania/ .
Na wysłanie deklaracji obywatele
będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku

nowo powstałych obiektów będzie to
termin 14 dni od uruchomienia nowego
źródła ciepła lub spalania paliw.
Więcej informacji na stronie GUNB:
www.gunb.gov.pl/strona/centralnaewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq g
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Jedna aplikacja
– wiele informacji
Niebawem mieszkańcy naszej gminy będą mogli skorzystać z darmowej aplikacji mobilnej !go Gmina Trzebielino. Będzie
to otwarta platforma mobilna do szybkiej komunikacji gminy z mieszkańcami.
Aplikacja zawierać będzie szereg modułów, dzięki którym gmina będzie mogła przekazywać mieszkańcom informacje w zakresie aktualności gminnych, gospodarki odpadami, kultury, służby zdrowia, jakości powietrza w gminie, zbliżających się wydarzeniach.
Dzięki informatorowi gminnemu zamieszczonemu w aplikacji w szybki spo-

sób znajdziecie Państwo dane kontaktowe najważniejszych instytucji z terenu
gminy oraz obszarów sąsiednich. W aplikacji znaleźć będzie można również istotne komunikaty zamieszczane przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Trzebielinie, Zakład Usług Komunalnych
w Trzebielinie czy szkoły z terenu naszej
gminy.

Jedną z najważniejszych funkcjonalności aplikacji są powiadomienia push
dzięki, którym będziemy mogli szybko
i skutecznie powiadamiać Państwa o najważniejszych sprawach. Obecnie aplikacja jest w fazie przygotowań. W najbliższym czasie powiadomimy Państwa
o możliwości bezpłatnego jej pobrania ze
g
sklepu Google Play lub App Store.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Liczymy się dla Polski
1 kwietnia na terenie całego kraju rozpoczął
się Narodowy Spis Powszechny Ludności i
Mieszkań 2021. Spis zakończy się 30 września.
Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, realizowanym
co 10 lat w oparciu o przepisy ustawy,
a także zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych.
Jest to jednocześnie największe przedsięwzięcie statystyczne podejmowane nie
tylko w Polsce, ale i na całym świecie.
Udział w spisie jest obowiązkowy,
a kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo
udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie (art. 57 Ustawy
o statystyce publicznej). Za odmowę
udziału w spisie może zostań nałożona
kara grzywny do 5 tys. złotych.
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na
zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe
od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą
statystyczną, za której złamanie może
grozić do 5 lat pozbawienia wolności.
Dane pozyskane od respondentów zostaną udostępnione jedynie w postaci
wynikowych informacji statystycznych i będą wykorzystane wyłącznie do
opracowań, zestawień i analiz statystycznych, a także umożliwią analizę i ocenę
zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w kraju w dowolnych
przekrojach terytorialnych. Ponadto informacje od respondentów posłużą do
aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby
statystyki publicznej.
Spisem objęte są:

• osoby fizyczne stale zamieszkałe
i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, a także osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,
• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące
mieszkaniami.

Metody zbierania danych.
Po raz pierwszy w historii polskiej
statystyki publicznej samospis internetowy w ramach spisu ludności jest obowiązkowy. W przypadku jeżeli (np. ze
względu na zaawansowany wiek, stan
zdrowia czy niepełnosprawność) realizacja samospisu będzie niemożliwa, badanie przeprowadzą rachmistrze – bezpośrednio bądź telefonicznie.
Metoda obowiązkowa:
samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej
aplikacji dostępnej od 1 kwietnia na stronie internetowej spis.gov.pl. Respondent może także skorzystać ze specjalnie
przygotowanego stanowiska do samospisu w Urzędzie Gminy Trzebielino
tel.598580223, a także z możliwości
„Spisu na żądanie” przeprowadzanego
przez infolinię spisową (22 279 99 99)
w kanale „Spisz się przez telefon”.
Każda osoba, która zakończy poprawnie samospis będzie mogła wziąć
udział w LOTERII SPISOWEJ (loteria.spis.gov.pl), w której nagrodami są
samochody osobowe oraz bony pieni-

ężne. Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego nie wyklucza zebrania w każdym czasie danych od osoby fizycznej, objętej spisem powszechnym, metodą wywiadu bezpośredniego
lub metodą wywiadu telefonicznego. W
takiej sytuacji respondent nie może odmówić przekazania danych w ramach
spisu powszechnego. Udział osoby w
wywiadzie bezpośrednim lub telefonicznym zwalnia ją z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

Metody uzupełniające realizowane od
maja:
• wywiad telefoniczny – wspierany
programem komputerowym,
• wywiad bezpośredni – przeprowadzany w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju, przez rachmistrza
spisowego, rejestrowany na elektronicznym urządzeniu przenośnym.
Weryfikacja tożsamości rachmistrza spisowego: Każdemu rachmistrzowi spisowemu przydzielono unikatowy numer identyfikacyjny, którym posługiwał się będzie przy wykonywaniu
czynności w ramach wywiadu z respondentem. Jego tożsamość można zweryfikować np. przez kontakt telefoniczny z
infolinią spisową GUS: 22 279 99 99, lud
na stronie internetowej https://rachmistrz.stat.gov.pl/.
Zakres zbieranych danych
Celem Spisu jest zebranie informacji
o liczbie ludności oraz jej terytorialnym
rozmieszczeniu i strukturze demograficzno-społecznej, a także społecznoekonomicznej strukturze gospodarstw
domowych, ich zasobach oraz warunkach mieszkaniowych, na wszystkich
szczeblach podziału terytorialnego kraju: krajowym, regionalnym oraz lokalnym.
W formularzu spisowym znajdziemy
pytania z zakresu:

• charakterystyki demograficznej osób,
• aktywności ekonomicznej,
• poziomu wykształcenia,
• niepełnosprawności,
• migracji wewnętrznych i zagranicznych,
• charakterystyki etniczno-kulturowej,
• stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych.

Szczegółowy zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia
2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Więcej
informacji
stronie spis.gov.pl

na
g
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Wybory strażaków
12 czerwca, w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebielino przeprowadzono zebranie sprawozdawczo-wyborcze
OSP Trzebielino i wybrano nowe władze .
W zebraniu uczestniczyli: bryg. Dariusz Kaźmierczak – komendant powiatowy PSP w Bytowie, prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w
Bytowie Wojciech Megier, przewodniczący Rady Gminy Trzebielino – Jerzy
Tarnowski oraz strażacy naszej jednostki.
Ustępujący zarząd na zebraniu
przedstawił sprawozdanie z działalności OSP za 2020 r., sprawozdanie
finansowe, sprawozdanie komisji rewizyjnej oraz projekt planów działalności i planu finansowego na 2020 r.
Zostały również przedstawione oraz
przedyskutowane zapotrzebowania
na szkolenia, które pozwolą naszym
druhom na jeszcze bardziej profesjonalne niesienie pomocy potrzebującym.
W tym roku dobiegła końca kadencja zarządu i komisji rewizyjnej,
dlatego została wszczęta procedura
wyborcza oraz powołano stosowne
komisje. W wyniku głosowania wybrano skład nowego zarządu, który
po ukonstytuowaniu prezentuje się

w następujący sposób: prezes
– Henryk Kula, wiceprezes-naczelnik – dh Robert Skwierawski, II wiceprezes – dh Mariusz Szarek, zastępca naczelnika – dh Tomasz Beger, sekretarz – dh Paweł Jabłoński,
skarbnik – dh Roman Derbiszewski,
członek zarządu – dh Damian Gadomski.
W skład komisji rewizyjnej OSP
Trzebielino, która będzie nadzorowała pracę i funkcjonowanie zarządu we-

szli: przewodniczący – dh Maciej Żuchowski, sekretarz – dh Jakub Stawski, członek komisji – dh Grzegorz
Ślusarski.
W dalszym etapie zebrania zostali
wybrani delegaci do Zarządu Gminnego ZOSP RP w Trzebielinie.
Dziękujemy wszystkim, którzy
swoim oddaniem pomagali nam
w roku 2020 w naszych działaniach,
oraz mamy nadzieję na dalszą
g
współpracę.

Dzień sołtysa Małżeńskie jubileusze
11 marca – to dzień kiedy możemy w szczególny sposób wyrazić uznanie
dla przedstawicieli naszych lokalnych społeczności, czyli sołtysów. Tego
dnia w Polsce obchodzony jest Dzień Sołtysa.

W czerwcu 2021 roku Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymały dwa małżeństwa: Helena i Eugeniusz Gawrońscy z Dolna, świętujący w tym roku 52. rocznicę ślubu oraz Lidia i Kazimierz Grabowscy z Trzebielina – małżonkowie z 51-letnim stażem małżeńskim...

W Urzędzie Gminy Trzebielino,
przy zachowaniu reżimu sanitarnego,
tego dnia odbyło się uroczyste spotkanie z sołtysami na którym wójt Tomasz
Czechowski, skarbnik Mariola Skwierawska, sekretarz Grażyna Bodnar oraz
przedstawicielka Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury Sandra Kamińska, złożyli życzenia i podziękowania

Gratulacje, życzenia, podarunki,
odznaczenia, wzruszenie. To wszystko
towarzyszyło uroczystości z okazji jubileuszu wieloletniego pożycia małżeńskiego, która odbyła się 10 czerwca w
Urzędzie Gminy Trzebielino.
Aktu dekoracji medalami dokonał
wójt Gminy Tomasz Czechowski, w
asyście kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Moniki Staroszak i Sekretarza
Gminy – Grażyny Bodnar.
Spotkanie odbyło się z zachowaniem sanitarnych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.
– Dostojnym Jubilatom serdecznie
gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia i następnych rocznic. Jesteście wzorem dla
młodszych pokoleń, dajecie świadectwo, że przysięga małżeńska, mówiąca
o zachowaniu miłości, wierności

za trud i zaangażowanie w pracę na
rzecz społeczności lokalnej.
Wójt podkreślił rolę sołtysa w społeczeństwie, a także znaczenie wyzwań
związanych z pełnieniem tej funkcji,
wpływem działalności sołtysa na integrację społeczności sołectwa i gminy,
szczególnie w okresie pandemii COg
VID-19.

g Każda rocznica ślubu to uroczystość pełna
wzruszeń i wspomnień, jeśli zaś jest to rocznica
pięćdziesiąta bądź sześćdziesiąta, to nabiera
ona szczególnego znaczenia nie tylko dla samych par małżeńskich, ale także dla całego społeczeństwa. Stąd też m.in. Medal za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie – odznaczenie przyznawane
przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej parom obchodzącym złote gody lub większe. Medale takie przyznawane są tylko jeden raz w okresie
trwania małżeństwa. g

i uczciwości małżeńskiej, to nie są puste słowa - mówił wójt Gminy Trzebielino Tomasz Czechowski.
Państwu Lidii i Kazimierzowi Grabowskim, małżeństwu które ze
względu na stan zdrowia nie mogło
przybyć na uroczystość do Urzędu
Gminy, medale i okolicznościowe ży-

Awans GKS
Diament. Brawo!
Po zakończonym sezonie 2020/2021 drużyna
seniorska, grająca w słupskiej klasie B, uzyskała awans z drugiego miejsca w tabeli do
słupskiej klasy A. Premiowane były dwa
miejsca. Wyprzedził nas tylko Granit Kończewo.

czenia zostały przekazane w miejscu
zamieszkania.
Pary małżeńskie uhonorowano pamiątkowymi dyplomami i kwiatami.
Dostojnym Jubilatom serdecznie
gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia i następg
nych rocznic.
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SP Starkowo

SP Starkowo

Grunt to Integracja
16 czerwca, w ramach programu
Akcja Integracja, odbyło się wiele działań integracyjnych skierowanych do
uczniów po powrocie do szkół ze zdalnego nauczania. Samorząd Szkolny
zorganizował m.in. zabawę taneczną
i liczne konkursy sprawnościowe.
Uczniowie byli bardzo zadowoleni, że
po tak długiej nieobecności mogli
spędzić aktywnie czas z przyjaciółmi w
g
przyjemnej atmosferze.

Dzień Dziecka w szkole przebiegał różnorodnie – atrakcji nie zabrakło dla najmłodszych i najstarszych uczniów.

SP Starkowo

Różne sposoby na naukę
Często, ucząc się nowych rzeczy
np. nowego słownictwa, wyrazów obcych, wierszy, regułek itp., stosujemy
metody mnemotechniki nieświadomie.
Mnemotechniki to różnego rodzaju
sposoby, aby nauczyć się czegoś.
Sprawdzają się one zarówno podczas

W obiektywie
Klasa Ia wspięła się na wyższy poziom edukacyjny – rozpoczęła eksperymenty naukowe. Tym razem
stanęliśmy przed trudnym zadaniem wyhodowania kryształów.
Każdy starał się, mieszał receptury, dobierał kolory, a na efekty
czekaliśmy dwa tygodnie – były
oszałamiające, ale oczywiście receptura jest ściśle tajna…

Wyjątkowy dzień

nauki do ważnego egzaminu, jak i w
życiu codziennym.
Uczniowie uczący się języka niemieckiego w naszej szkole doskonale o tym
wiedzą i wykorzystują różne metody,
ażeby utrwalić nowe słówka. Jak widać
na zdjęciach wykorzystują metody plastyczne i czerpią z tego przyjemność. g

W najmłodszych klasach przebiegał
w tym roku bardzo różnorodnie. Po długim i męczącym okresie nauki zdalnej
dzieci mogły w końcu skorzystać ze swobodnej zabawy na świeżym powietrzu
i cieszyć się towarzystwem kolegów i koleżanek.
Oddział zerówki wybrał się na rajd
pieszy do rezerwatu Torfowisko Zielin.
Rajd prowadził również przez polanę,
na której z radością udało się przeprowadzić kilka konkurencji sprawnościowych.
Dla nieco starszych ucznió szkoły
podstawowej dzień rozpoczął się od
konkurencji sportowych, podczas
których dzieci naśladowały zachowanie
wybranych zwierząt. Kolejnym punktem
programu był quiz, który zakładał odpowiedzi na pytania z różnych dziedzin. Po
zakończeniu quizu dzieci wykazały się
ogromną wyobraźnią, tworząc farbami
na rozciągniętych między drzewami foliach piękne pejzaże. Nie zabrakło również ogniska z pieczonymi kiełbaskami
i lodów.
Na ogromnej przestrzeni boiska
szkolnego dzieci korzystały także z klocków konstrukcyjnych, szczudeł, skakanek, piłek i kredy kolorowej. Tuż przed
zakończeniem intensywnej zabawy dzieci otrzymały dodatkowo balony, bańki
mydlane i słodycze.
Klasa siódma i ósma uczestniczyła
w rajdzie pieszym połączonym z turniejem wiedzy ogólnej. Na uczestników
czekały zagadki z matematyki, biologii
i historii oraz łamigłówki zapałczane.
Dodatkowo młodzież zmierzyła się
z następującymi wyzwaniami: stworzenie okularów z naturalnych, dostępnych
materiałów, takich jak: gałązki, trawa,
kwiaty itp. Stworzenie własnej linii perfum „Moc natury” oraz wykonanie obrazu techniką frotażu z dostępnych darów przyrody.
W drugiej części rajdu młodzież uczestniczyła na placu zabaw w grach i zabawach
integracyjnych, następnie udała się na boisko szkolne, gdzie czekało na nich ognisko
g
oraz bułki i kiełbaski.

7

8

www.trzebielino.pl

WIEŚCI ZE SZKÓŁ

| czerwiec 2021 r.

Wyjątkowy dzień – Dzień Dziecka

SP Suchorze

Przedszkolaki są eko!
Edukacja ekologiczna zajmuje dziś wyjątkowo ważne miejsce w całokształcie oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych
przedszkola. W punkcie przedszkolnym w
Szkole Podstawowej w Suchorzu wprowadzony został program edukacji ekologicznej – ,,Przyjaciel natury”. Autorem programu jest wychowawca grupy – Agata
Wiśniewska-Bubeło.
Program stworzony został w celu zwiększenia zaangażowania społecznego, propagowania kultury proekologicznej oraz
nabierania odpowiednich nawyków od
najmłodszych lat. Głównym założeniem
tego programu jest rozwój świadomości
ekologicznej u dzieci, poznanie motywów
i sposobów ochrony środowiska i własnego zdrowia oraz uwrażliwianie na piękno
przyrody.
Dotychczas w ramach projektu dzieci
uczestniczyły między innymi w Święcie
Dyni, Dniu Ziemi, dokarmiały ptaki zimą,
obserwowały rozwój i wzrost roślin oraz
zmiany zachodzące w przyrodzie podczas
różnych pór roku, a także poznawały lokalne środowisko przyrodnicze. Program
realizowany jest nadal. Poprzez tego rodzaju akcje i uroczystości dzieci w aktywny sposób rozwijają swoją wrażliwość ekog
logiczną.

Dzień Dziecka w SP Suchorze upłynął
najmłodszym na atrakcyjnych zabawach i
aktywnościach. Klasy IV-VIII uczestniczyły w tradycyjnych, corocznych zawo-

dach o Puchar Dyrektora Szkoły. Klasy
rywalizowały m.in. w takich konkurencjach draft, mini bilard, piłka nożna. Grag
tulujemy zwycięstwa klasie VIII.

Monika Rybak zdobyła wyróżnienie w
polskiej edycji konkursu "WHAT'S
YOUR STORY".
Praca konkursowa
polegała na nagraniu filmiku,
którego tematem
przewodnim było
pytanie "Jak wyglądałoby Twoje
życie, gdyby Internet przestał dziś
istnieć?".

Fotograficzne oko
Natalia Jankowska z klasy VI zdobyła główną nagrodę w konkursie fotograficznym "WIOSNA, ACH TO TY",
a wyróżnienie otrzymała Julia Krzoska
- klasa VI.
W konkursie brało udział ponad 300
uczniów z terenu całego kraju. Konkurs

został zorganizowany przez Centrum
Kultury Podgórza w Krakowie. Wiemy
również, że Natalia Jankowska zdobyła
I miejsce w konkursie o zasięgu ogólnopolskim "WIELKANOC". Organizatorem też jest Centrum Kultury Podgórza
g
w Krakowie.

Superkoderzy z Suchorza
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suchorzu rozpocznie zajęcia w Programie #SuperKoderzy od
nowego roku szkolnego, jako jedna ze
140 szkół, które zwyciężyły w tegorocznej rekrutacji do Programu Fundacji
Orange.
#SuperKoderzy uczą się grać na ba-

nanach, programować stację pogodową,
tworzyć interaktywne multimedialne
reportaże, a nawet własne strony internetowe czy gry dla robotów.
O tym, jak radzą sobie #SuperKoderzy ze Szkoły Podstawowej w Suchorzu,
będziemy informować w nowym roku
g
szkolnym!
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Zakładajcie książki
Zakładka do książki, czyli sztuka
(nie tylko) dla przedszkolaka. Nie
ma znaczenia, czy jest wykonana z
szablonu, kreatywna, czy spersonalizowana. Każda tego rodzaju praca
plastyczna rozwija kreatywność,
zdolności manualne i w krótkim czasie – daje poczucie satysfakcji z dobrze wykonanego zadania…
Tak właśnie się czuły dzieci z kl.
,,0” Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie.
Najmłodsi wysłuchali opowieści
o budowie książki, podzielili się kolekcją książkową jaką posiadają
w domach, a żeby się dobrze czytało,
zrobili przepiękne zakładki, które
później zalaminowali, by służyły
g
przez lata…

Laureaci InstaLogik
Natalia Fijałkowska z kl. 6 została laureatką ogólnopolskiego konkursu matematyczno-informatycznego InstaLogik. Łukasz Wołczyński z kl. 7a uzyskał z kolei najg
lepszy wynik w powiecie bytowskim w II etapie tego konkursu. Gratulujemy!

W skrócie

Majowe święta
Mali patrioci – uczniowie z klasy III oraz „zerówki” przygotowali się do świąt
g
majowych, ważnych dla każdego Polaka.

Młodzi konsultanci
premiera
Kilka tysięcy młodych ludzi wzięło
udział w zdalnym spotkaniu konsultacyjnym nowej formuły stypendium Prezesa Rady Ministrów!
Naszą szkołę reprezentowali: Łukasz
Wołczyński i Filip Swędrowski.

Przyrodnicze
wędrówki zimą
Wielu uczniów wzięło udział w konkursie
fotograficznym
”
Przyrodnicze
wędrówki po Gminie Trzebielino - Zima”.
W kategorii przedszkole i zerówka 1.
Miejsce zajęła Basia Ślusarska oraz
Zosia Łukaszewicz; w
klasy I-III: 1. miejsce- Hania Krężel oraz
Wiktor Pałasz-Priadka, 2. Miejsce - Lena
Limanowska oraz Mateusz Rokicki;

klasy IV-VIII 1 miejsce zajął Kacper
Stoltman, 2. miejsce: Wiktor Lubomirski,
3 miejsce - Marika Staroszak oraz Natalia Fijałkowska
Gratulacje również dla Hani Krężel
z 1 klasy, zdjęcie „Zimowa DOLiNO”
otrzymało największą ilość polubień
co oznacza, że otrzymuje nagrodę publiczności w konkursie „Przyrodnicze
wędrówki po Gminie Trzebielino Zima”.

Wesołe kanapki
w klasie I
W naszej szkole kształtujemy zdrowe
nawyki żywieniowe. Uczniowie klasy I
wykonywali „wesołe kanapki” – dzieci
przyniosły zdrowe i pożywne produkty.
Wspólnie zadbaliśmy o podstawowe zasady higieny, czyli umycie rąk przed wykonywaniem kanapek i odpowiednie
przygotowanie stołu . Uczniowie wykazali się bogatą wyobraźnią. Z przyniesionych produktów powstawały kolorowe, wesołe i zdrowe kanapki.

Akcja Żonkile – bo pamiętamy!
Istnieje wiele sposobów, by wziąć
udział w akcji Żonkile – niezależnie od tego, czy mieszkamy w
Warszawie czy poza nią. Czy zaangażujecie się online czy offline
– każda forma uczestnictwa i zaangażowania będzie niezwykle
cenna.
Uczniowie klas 4-8 wraz z Ewą
Surma włączyli się do #AkcjiŻonkile poprzez plastykę. Młodzież na lekcji otrzymała krótką informację na
temat powstania w getcie warszawskim, następnie zabrali się do wykonania żonkili, które symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Związane
są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej. Dziękujemy – Pamig
ętamy.
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Najlepsi uczniowie nagrodzeni
Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2020/21 uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen na świadectwie otrzymali nagrody Wójta Gminy Trzebielino w wysokości
300, 00 zł.
Najwyższe wyniki w Szkole Podstawowej w Starkowie osiągnęli:
1. Góral Agata kl. VI – średnia
5,50
2. Pirowicz Zuzanna kl. VIII –
średnia 5,48
3. Batruch Julia kl. VII – średnia
5,44
4. Pirowicz Alicja kl. VI – średnia 5,38

SP Trzebielino Marta Rudzińska, Laura Jereczek, Natalia Fijałkowska, Łukasz Wołczyński

SP Starkowo Alicja Pirowicz, Agata Góral, Julia Batruch, Zuzanna Pirowicz

Najwyższe wyniki w Szkole
Podstawowej w Suchorzu osiągnęli:

1. Machała Katarzyna kl. VII –
średnia 5,53
2. Krzoska Julia kl. VI – średnia
5,44
3. Krzoska Kacper kl. VI – średnia 5,44
4. Grodecki Igor kl. V – średnia
5,38
Najwyższe wyniki w Szkole
Podstawowej w Trzebielinie
osiągnęli:
1. Fijałkowska Natalia kl. VI –
średnia 5,67

2. Rudzińskia Marta kl. VII a –
średnia 5,67
3. Jereczek Laura kl. VII a –
średnia 5,64
4. Wołczyński Łukasz kl. VII –
średnia 5,50
Nagrodzonym gratulujemy
wiedzy i osiągniętych wyników
w nauce. Nauczycielom dziękujemy za trud i wysiłek włożony
w edukację naszych dzieci.
Wszystkim życzymy udanych, pełnych pozytywnych
wrażeń i bezpiecznych wakacji. g

SP Suchorze Machała Katarzyna, Krzoska Julia, Krzoski Kacper, Grodecki Igor

Prowadzam
się z kulturą
Pod takim hasłem BGCK we współpracy z Nadleśnictwem Trzebielino zorganizowało cykl rajdów organizowany. Były to piesze marsze - raz w miesiącu dłuższy dystans, raz w tygodniu krótszy. W każdą środę
chętni wyruszają na godzinny spacer z kijkami w towarzystwie pracownika biblioteki, natomiast raz w miesiącu w sobotę poznajemy najpiękniejsze zakątki gminy
Trzebielino, a wędrówka zwieńczona jest poczęstunkiem i wspólnym biesiadowaniem.
Akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem
mieszkańców. Zapraszamy do wspólnych kilometrów!

Nowy rok
– nowe oblicze
Od stycznia Biblioteka Gminna w Trzebielinie
działa pod nową nazwą.
Biblioteka-Gminne Centrum Kultury zmieniło również nie do poznania główną siedzibę. Stare, 40-letnie regały zastąpiły nowe 2,5-metrowe
białe meble, w tym samym kolorze są również
nowe lady biblioteczne. Odnowiony został kącik
dla dzieci oraz czytelnia, która znajduje się obok.
Nowe meble zaprojektowała i wykonała firma
"Stylowy mebelek" ze Starkowa. Trzy z nich
ufundowało Nadleśnictwo Trzebielino, z czego
jeden stanowi "Leśny regał" i znajdują się na nim
publikacje jedynie o tematyce przyrodniczej.

www.trzebielino.pl
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Książkowy Dzień Kobiet
To był piękny i intensywny czas! Bibliotekę odwiedziły dziesiątki osób,
które zostawiły setki uśmiechów, tysiące miłych słów...
Na czytelniczki BGCK czekała specjalnie przygotowana książkowa fotobudka, kwiaty, słodkości oraz książkowe propozycje o tematyce kobiecej.
Specjalnie z okazji święta pań został
nagrany skecz "Cztery światy z kobietami" (do obejrzenia na fb BGCK). Jedyny mężczyzna z załogi zadbał o to,
by każda napotkana tego dnia Pani
otrzymała specjalny pakiecik upominkowy.
Podziękowania należą się wszystkim, którzy sprawili, że te chwile były
cudowne.
Basi Bilińskiej za reżyserię i scenariusz skeczu, Dorocie Grzegorczyk za
stworzenie rewelacyjnej postaci kobiety z dystansem, Danucie Kropielnickiej i Janinie Kamińskiej-Marculi za
wsparcie finansowe upominków, Tomaszowi Czechowskiemu, Markowi
Wiśniewskiemu za piękne kwiaty, Jerzemu Tarnowskiemu za słodkości,
Wojciechowi Domino za medyczne
upominki.
Pracownicy filii Suchorze z okazji
Dnia Kobiet, wspólnie z sołtys Ewą
Wilma-Guzowską, zaprosili Panie do

biblioteki. Każda z nich miała szansę
otrzymać ręcznie przygotowany upominek i wylosować aforyzm o kobietach.
Nie mogło oczywiście zabraknąć
kwiatów. Była też słodka niespodzianka.
Każda z Pań w dowód sympatii
otrzymała smakołyk wypełniony kremem i zwieńczony wisienką. Pani sołtys z życzeniami i upominkami dotarła
także do najstarszych mieszkanek sołectwa, wywołując tym niejeden
uśmiech na twarzach Seniorek.
Upominki- magnetyczne dekoracje
na lodówkę to zasługa Ewy Wilma-Guzowskiej, Danuty Zabrockiej i pracowników filii. Tulipany ufundowali: Tomasz Czechowski, wójt gminy Trzebielino i Marek Wiśniewski, nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebielino. Paniom
kwiaty wręczali i miłym słowem rozpieszczali członkowie rady sołeckiej –
Zbigniew Wesółka i Waldemar Stenka.
Podziękowania również dla Emilii Sokolik za przepyszne chrusty, które dodatkowo osłodziły ten wyjątkowy
g
dzień.

Z okazji Dnia Kobiet
można było obejrzeć wystawę "Kobieta wiele twarzy
ma", na którą składały się zdjęcia wykonane w technice
sleeve-face przez
pracowników
BGCK.

Do niemal każdej babci i dziadka
trafiły niespodzianki z okazji ich święta.
Akcja trwała od 19 stycznia. Każdy, kto
chciał podarować swoim babciom
i dziadkom upominek, mógł to zrobić
za pośrednictwem Biblioteki-Gminnego Centrum Kultury. Wystarczyło jedynie napisać maila z życzeniami i dołączyć zdjęcie. Z oferty skorzystało prawie 50 osób z gminy Trzebielino. Każda babcia z dziadkiem dostali paczuszkę z herbatą, kremem, słodyczami i tulipanem. Do tego dołączone
było też zdjęcie z życzeniami. Reakcje
babć i dziadków były bezcenne. Nikt
się nie spodziewał takich gości. Kurierami zostały Justyna Sadyś i Sandra Kamińska, a pomoc w sfinansowaniu akcji zaoferowały sołectwa Trzebielino,
Dolno, Poborowo, Cetyń i Bożanka. g

Dzień Babci i Dziadka Mamy niespodzianki dla Mamy
W tym ciężkim czasie nie można było organizować stacjonarnych
spotkań, stąd też z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka pracownicy biblioteki postanowili zostać kurierami.

Z okazji Dnia Matki BGCK w Trzebielinie ogłosiło drugą edycję konkursu na życzenia dla swojej
Mamy wraz ze zdjęciem.
Tym razem szczęśliwą, niespodziewającą się niczego Mamą była Justyna
Rapita, która nie kryła łez wzruszenia...
W prezencie pani Justyna otrzymała
własnoręcznie wykonaną i zasponsorowaną przez Karolinę Rubin torbę – listonoszkę i kwiat ufundowany przez
sklep ABC w Trzebielinie oraz oczywiście książkę od biblioteki.
Mamy pozostałych dzieci (uczestników konkursu) również otrzymały
g
upominki.
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Legendarny dzień Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka BGCK przygotowało dla klas 1-4 ze Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie grę terenową z wyzwaniami rzucanymi przez postacie mitologiczne i bohaterów legend.
Śmiałkowie musieli m.in. zaplatać
sieć dla Posejdona, tworzyć wianki
dla Afrodyty, zmierzyć się z zagadkami Gai i rebusami Nimfy. Łatwo nie
było, ale na pewno warto, bo na koniec czekały nagrody i ognisko z ciepłą strawą.
Serdeczne podziękowania dla sołtysów i rad sołeckich Trzebielina
oraz Dolna za wsparcie finansowe,
a także dla niezastąpionego Nadleśnictwa Trzebielino za przygotowanie
ogniska i kijków oraz Basi Bilińskiej
za zaangażowanie w organizację gry.

W tym dniu również w filii w Suchorzu czekały na najmłodszych niespodzianki. Nastąpiło bowiem rozstrzygnięcie konkursu "Były sobie świnki trzy",
który polegał na ułożeniu rymowanki
inspirowanej znaną bajką o trzech świnkach. Jego celem było: inspirowanie
dzieci do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich, rozbudzania
wyobraźni oraz kreatywności, stworzenie dzieciom możliwości prezentacji ich
autorskich pomysłów, promocja bajki
„Trzy małe świnki,” popularyzacja czytelnictwa. Nagrody stanowiły piękne

Kreatywna fabryka
W filii w Suchorzu powstaje
Gminna Fabryka Rękodzielnika, w
której już niedługo mieszkańcy będą
mogli tworzyć najróżniejsze cuda,
brudząc się bez wyrzutów sumienia.
Środki na stworzenie tego miejsca
uzyskano w ramach projektu Działaj

Lokalnie ogłoszonego przez Fundację
Parasol.
Wniosek napisany przez BGCK zdobył aż 5900 zł, a projektem i przygotowaniem tego cudownego miejsca zajęli
się pracownicy biblioteki. Już w wakacje
g
zaplanowano pierwsze zajęcia.

przytulanki uszyte przez pracowników
filii.
Dzień później w filii, w ramach akcji
"Odjazdowy bibliotekarz", zorganizowano spotkanie z "zerówką" na świeżym
powietrzu, na placu przy bibliotece.
Okazało się, że maluchy świetnie radzą sobie z czytaniem. Wspólnie stworzono, używając surowców wtórnych,
sowy – symbol wiedzy, erudycji i oczytania. Akcja "Odjazdowy bibliotekarz"
narodziła się, by przypominać o atrakcyjności książek, bibliotek oraz jazdy na
rowerze.
Zwieńczeniem Dnia Dziecka była
darmowa dmuchana zjeżdżalnia na stadionie, z której najmłodsi mogli korzyg
stać przez cały dzień.

Pozytywnie zarażeni… kulturą
29 maja to Dzień działacza kultury. Z tej okazji delegacja z Urzędu
Gminy odwiedziła pracowników
BGCK w Trzebielinie. Wójt Tomasz
Czechowski, sekretarz Grażyna Bod-

nar, przewodniczący Rady Jerzy Tarnowski podziękowali za wkład w organizację życia kulturalnego gminy,
doceniając kreatywność i zaangażowanie.

Wszystkim działaczom z "branży"
życzymy nieustających pomysłów i
zapału do ich realizacji.
Zarażajmy, ale jedynie KULTURĄ!
g
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Sprzątamy wokół siebie!
Z okazji Dnia Ziemi BGCK zorganizowało wielkie wspólne sprzątanie
świata. Każdy mógł odebrać w bibliotece i filii specjalny pakiet do sprzątania oraz gadżety z Nadleśnictwa Trzebielino. Tego samego dnia do każdej
wypożyczonej książki czytelnik otrzymywał nasionka i kwartalnik przyjaciół
lasu "Echa Leśne".
Uczestnicy akcji wysyłali zdjęcia ze
swojego "Weekendu dla Ziemi" oraz
informację, gdzie zostawili worki śmieci.
27 kwietnia, w ramach "Akcji dla
Ziemi" i współpracy z Nadleśnictwem
Trzebielino, każdy wypożyczający książkę w bibliotece i filii otrzymał sadzonki drzewek.
Dzień Ziemi, obchodzony 22
kwietnia, ma na celu promowanie postaw proekologicznych w społecze-

Plastikowa
kultura
Od lutego w bibliotece oraz filii
można otrzymać metropolitalną kartę
do kultury, co znaczy, że przechodzimy ze zwykłych kart na plastikowe,
dzięki którym każdy czytelnik będzie
mógł się cieszyć z różnych zniżek i
usług. Wystarczy: przyjść do biblioteki, wyrazić chęć założenia karty, wypełnić kartę zobowiązań, wypożyczyć
książkę/książki i cieszyć się podróżą
g
w nieznane oraz nową kartą.

ństwie. Tegorocznym motywem przewodnim Dnia Ziemi było hasło „Przywróć naszą Ziemię”.
Serdeczne podziękowania dla
ogrodniczego domu handlowego
g
"Dymka" za sponsoring.

Biblioteczne kulinaria
Z okazji Tłustego Czwartku pracownicy BGCK w
Trzebielinie stworzyli z pomocą pań z gminy Trzebielino
książkę „Przepisy biblioteki na słodkie wypieki”.
Znalazły się w niej przepisy na pączki, faworki, ale też
inne słodkości, którymi nawet najbardziej wybredny

smakosz nie pogardzi. Książka była dostępna dla wszystkich chętnych w siedzibie BGCK oraz filii w Suchorzu.
Dodatkowo w tym słodkim dniu na każdego czekał
"pączek do rączek". Warunkiem było jedynie wypożyczeg
nie książki...

Uskrzydlone
mamy
Biblioteka-Gminne Centrum Kultury znalazło się na liście 30 instytucji
w kraju, które otrzymają wsparcie finansowe na realizację swojego projektu.
Wniosek spodobał się Fundacji
BGK, dzięki czemu od września do listopada zajmiemy się młodymi mamami, które często mają problemy
z odzyskaniem skrzydeł do pracy...
Czeka na nie cykl ciekawych warsztatów i spotkań, między innymi nauka
szycia kołderek, renowacji starych
mebli, zajęcia jogi, zumby, spotkania
z psychologiem, doradcą zawodowym, a w tym czasie opieka dla pociech mam.
Młode mamy już teraz mogą się
zgłaszać do biblioteki, bo ilość miejsc,
g
niestety, jest ograniczona.
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Znajdziesz nas w bibliotece
Biblioteka oraz filia bardzo aktywnie włączyły się w XIV Tydzień
Bibliotek. Tegoroczne hasło promujące brzmiało „Znajdziesz mnie
w bibliotece”. Takie akcje pomagają zaszczepić miłość do książek.
Na każdego odwiedzającego bibliotekę czekała pyszna kawa oraz kupon
do wypełnienia, który brał udział w losowaniu głośników JBL ufundowanych przez sołtysów i rady sołeckie
Trzebielina oraz Suchorza. Bibliotekarki przeprowadziły dla dzieci ze
szkół ciekawe zajęcia pokazujące jak
powstaje książka, jak jest zbudowana,
jak stworzyć własnoręcznie spersonalizowaną zakładkę...
W trakcie Tygodnia Bibliotek odbywały się konkursy: literacki na rymowankę „Były sobie świnki trzy”, plastyczny "Oto Florka", "Sleeveface, czyli

W bibliotece i filii trwa
kampania „Mała Książka – Wielki Człowiek”.
Gorąco zapraszamy do
odwiedzenia naszych
placówek, gdzie na każdego Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym czeka
wyjątkowa Wyprawka
Czytelnicza. Cieszy fakt,
że każdego miesiąca dołączają do akcji kolejni
czytelnicy.

ubierz się w książkę", "Odgadnij codzienny rebus". Ta ogólnopolska akcja
czytelnicza była też wspaniałą okazją
do oficjalnego otwarcia nowego "Leśnego regału" – oczywiście z udziałem
nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebielig
no – Marka Wiśniewskiego.
g Tydzień bibliotek to ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy.
Organizowana jest od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Akcja odbywa się
zawsze w maju, a rozpoczyna ją przypadający 8
maja Dzień Bibliotekarza. g

Z książką
na co dzień
Biblioteka-Gminne Centrum Kultury wyłoniło w styczniu „Najlepszych Czytelników 2020 roku” w naszej gminie.
Są to osoby, które systematycznie czytały
cały rok i pomimo pandemii korzystały aktywnie ze zbiorów bibliotecznych, pokazując
swą wielką miłość do książek. Z kategorii dorosłych nagrodzonych zostało 25 osób, a
wśród dzieci 3.
Najlepszy Czytelnik przeczytał 365 książek!
Wszyscy otrzymali piękne zakładki z makramy,
g
wykonane przez pracowników BGCK.

Kolejny raz pracownicy BGCK wsparli Antosia Lipkę, wystawiając na aukcję własnoręcznie wykonane stroiki oraz zające
wielkanocne. Cieszy fakt, że mieszkańcy nie tylko naszej gminy
tak chętnie pomagają, nie żałując pieniędzy na pomoc. Zachęcamy do kolejnych akcji.
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Mistrzowska forma Hani - gwarantowany udział
w Mistrzostwach Europy U20 w Tallinie!

Urodzinowy prezent
12 czerwca, w dniu swoich 16. urodzin Hania Grabowska skoczyła w
Opolu 180 cm . Ta wysokość to minimum na Mistrzostwa Europy U20,
które w lipcu odbędą się w Tallinie!
Ten wynik uzyskała na XV Opolskim
Festiwalu Skoków. Trzeba przyznać,
że był to festiwal… Hani.
Serdecznie gratulujemy i trzymamy
mocno kciuki!

Mistrzowską formę nasza zawodniczka utrzymuje przez cały rok:
- 30 stycznia w Toruniu, na Ogólnopolskich Zawodach Lekkoatletycznych Hania poprawiła swój rekord życiowy na 178 cm;
– podczas Halowych Mistrzostw
Polski w Toruniu (12-14 luty br.) ska-

cząc 174 cm została halową mistrzynią
Polski U-18.
– 9 maja zajęła na Mistrzostwach
Pomorza LZS w Słupsku I miejsce skacząc 170 cm;
– 23 maja na Mistrzostwach Województwa Pomorskiego U18 i U20 w
Słupsku w skoku wzwyż zajęła I miejsce skacząc 170 cm;
– 5 czerwca skacząc w Słubicach

175 cm wywalczyła złoty medal w skoku wzwyż, w kategorii U18, podczas
g
Mistrzostwa Polski LZS.
g Film z kwalifikacji do Mistrzostw Europy U20 do

obejrzenia:
https://www.facebook.com/aml.slupsk/videos/962910787860070 g

SenioRita w Trzebielinie
Gmina Trzebielino jest partnerem przy realizacji projektu ,,Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich
opiekunów w powiecie bytowskim”.
Projekt współfinansowany jest z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój
Usług Społecznych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Dofinansowanie Projektu z UE 9 298
821,48 zł.
Partnerstwo obejmuje Powiat Bytowski oraz 9 gmin z jego terenu - gdzie
powstaje lokalny, zintegrowany system

usług społecznych, fundację ,,Zdrowie
nasze” z Bytowa oraz firmę Altra Consulting Sp. z o.o. z Gdańska. Partnerem
wiodącym jest gmina Bytów.
Celem projektu jest dostęp do wysokiej jakości dopasowanych
i zindywidualizowanych usług
społecznych dla seniorów, osób niepełnosprawnych i opiekunów fak-

tycznych. Realizowany jest w okresie
od 1 grudnia 2020 r. do 30 czerwca
2023 r.
W pierwszym etapie realizacji projektu Gmina Trzebielino dokonała
remontów świetlic w których odbywać
się będą zajęcia z seniorami czyli Sali
widowiskowej w Trzebielinie, świetlicy wiejskiej w Starkowie oraz świetlicy
w Suchorzu na łączną kwotę 154 tys.
zł. Ponadto świetlice te zostały doposażone przez Gminę w niezbędny
sprzęt, który zostanie przekazany we

władanie Bibliotece-Gminnemu Centrum Kultury.
Zakres prac remontowych i doposażenia w sali widowiskowej w Trzebielinie obejmował zakup i montaż klimatyzacji, doposażenie sceny - zakup i
montaż kurtyny elektrycznej, cyklinowanie parkietu, doposażenie garderoby i kącika czytelniczego: hokery reży-

serskie, toaletki z lustrem i oświetleniem, regały prasowe, doposażenie zaplecza kuchennego (robot wielofunkcyjny, sztućce, komplet garnków, serwis obiadowy, expres do kawy) - z
przeznaczeniem na zajęcia kulinarne.
W świetlicy wiejskiej w Starkowie
zakres prac objął: cyklinowanie podłogi, remont dachu, doposażenie zaplecza kuchennego (komplet garnków,
serwis obiadowy, sztućce) - z przeznaczeniem na zajęcia kulinarne, zakup
pawilonu ogrodowego,
W świetlicy wiejskiej w Suchorzu
zakres prac objął: naprawę terakoty,
doposażenie zaplecza kuchennego
(sztućce, komplet garnków, serwis
obiadowy, expres do kawy) - z przeznaczeniem na zajęcia kulinarne, zakup parasola ogrodowego, zakup regału prasowego.
Koordynatorem projektu z ramienia Gminy Trzebielino jest Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, który w
swoich pomieszczeniach uruchomił
Lokalny Punkt Usług Społecznych. Za
działania merytoryczne w projekcie
odpowiadają w GOPS specjalistki
usług społecznych: Grażyna Sieklucka
oraz Wioletta Zaborska. Koordynatorem lokalnym projektu jest kierownik
ośrodka, Joanna Kmiecik.
W ramach projektu realizowana
będzie: teleopieka, sąsiedzkie usługi
opiekuńcze, usługi asystenckie, rehabilitacja domowa, grupowe zajęcia
ruchowe, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pogadanki zdrowotne, poradnictwo psychologiczne,

szkolenia i warsztaty z zakresu pielęgnacji i profilaktyki, cykliczne zajęcia animacyjne- teatralne, kulinarne, rękodzielnicze, wizażu, wyjazdy
integracyjne, promocja wolontariatu
senioralnego.
Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. Do tej chwili stworzono wiele grup seniorów:
- 30 seniorów, którzy weźmie
udział m.in. w zajęciach animacyjnych,
ruchowych, a także w wyjazdach integracyjnych
- 10 osób z terenu gminy objętych
zostanie pomocą w ramach teleopieki,
czyli otrzymają opaskę szybkiego powiadamiania w razie stanu zagrożenia
zdrowia,
- 5 osób skorzysta z sąsiedzkich
usług opiekuńczych,
- 3 osoby zostaną objęte pomocą
asystenta osoby niepełnosprawnej,
- 14 osób skorzysta z wypożyczalni
sprzętu rehabilitacyjnego,
- 10 osób skorzysta z pomocy domowego rehabilitanta
- 10 osób skorzysta z konsultacji
psychologicznych.

W lipcu rozpoczną się zajęcia animacyjne dla uczestników projektu w
trzech świetlicach, szkolenia dla wolontariuszy i asystentów osób niepełnosprawnych. Rozpoczną się także
konsultacje psychologiczne i rehabilitacja domowa. Przekazany zostanie tag
kże sprzęt do teleopieki.
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