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Drodzy mieszkańcy Gminy Trzebielino
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia,
aby minęły w atmosferze radości i rodzinnych spotkań.

W nadchodzącym 2022 roku 
Życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz nieustających sukcesów.

Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy

Jerzy Tarnowski Tomasz Czechowski

Gmina Trzebielino została 
laureatem konkursu „Samorząd
Promujący Zdrowie”.

Naszą gminę doceniono m.in. za efek-
tywne, nowoczesne i skuteczne działania
w dziedzinie profilaktyki zdrowego stylu
życia i promocji aktywności fizycznej
pośród mieszkańców.

Jury konkursowe w swej ocenie
wzięło pod uwagę m.in. dotychczasowe
działania Gminy Trzebielino w zakresie
profilaktyki zdrowotnej, a w szczególno-
ści zaangażowanie w organizację szcze-
pień przeciw COVID-19 dla mieszka-
ńców Gminy Trzebielino.

Konkurs „Samorząd Promujący Zdro-
wie” jest częścią Ogólnopolskiego Progra-
mu Akredytacyjnego „Wysoka Jakość 
w Ochronie Zdrowia”, realizowanego
przez Quality Institute sp. z o.o. sp. k.
(dawniej: Instytut Zarządzania i Rozwo-
ju Jakości) od 2015 roku. W programie
tym wyróżniani są liderzy polskiego
rynku ochrony zdrowia, jak również
instytucje publiczne działające na rzecz
promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.
Wyróżnienie odebrali dotychczas m.in.
prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskie-
go Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz

prof. Piotr Radziwon, dyrektor Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Białymstoku. 

Od 2019 roku w Programie wprowa-
dzona została nowa Kategoria Konkur-
sowa „Samorząd Promujący Zdrowie” 
– dla najlepszych polskich samorządów
wspierających ochronę zdrowia swoich
mieszkańców.

� Relacja z pikniku „Szczepimy się” na str. 4

Dbamy o zdrowie
mieszkańców

Gmina Trzebielino została laureatem
w rankingu Gmin Województwa Pomor-
skiego i otrzymała zaszczytny tytuł Lide-
ra Powiatu Bytowskiego. W rankingu
brało udział 119 gmin województwa

pomorskiego. Wyniki zostały ogłoszone
podczas uroczystej gali, która odbywała
się w Gdańsku.

Celem przedsięwzięcia jest wyłonie-
nie i promowanie gmin wyróżniających

się pod względem rozwoju społeczno-
gospodarczego oraz najlepszych praktyk
przez nie stosowanych. W ramach
rankingu ocenie poddawane są wszystkie
gminy województwa pomorskiego z wy-
łączeniem miast na prawach powiatu:
Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu. Za
zebranie i zestawienie wyników odpo-
wiada Urząd Statystyczny. Udział w ran-
kingu jest bezpłatny dla samorządów.

Miejsce w rankingu to wynik kilku-
nastu syntetycznych wskaźników obra-
zujących różne sfery życia wspólnot
lokalnych w naszym regionie. Wskaźni-
ki te są zróżnicowane i mają w swoim
zamierzeniu pokazywać jakość życia 
w poszczególnych częściach regionu.
Czołówkę rankingu stanowią te gminy,
które sprawnie realizują swoje zadania
własne i wykorzystują dane im poten-
cjały rozwojowe. 

Jesteśmy liderem 
w powiecie

Gmina Trzebielino została laureatem w rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 
i otrzymała zaszczytny tytuł Lidera Powiatu Bytowskiego. W rankingu brało udział 119 gmin
województwa pomorskiego. Wyniki zostały ogłoszone podczas uroczystej gali, która odbywała
się w Gdańsku.
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Próg spiętrzył wodę
Zakończyła się realizacja operacji
pn. rekultywacja jeziora Trzebie-
lińskiego poprzez budowę progu
wodnego piętrzącego wody na
rzece Kunica.

W ramach operacji w istniejącym
korycie rzeki wykonana została ścianka

szczelna z krawędziaków dębowych 
o wysokości piętrzenia od 0,15 do 
0,25 m. Ponadto umocniono koryto
rzeki materacami gabionowymi i narzu-
tem kamiennym. Dojście do urządze-
nia wodnego od istniejącego chodnika
zapewniają schody skarpowe wykonane
z płytek betonowych. Na progu wodnym

od strony górnej wody została osadzona
geodezyjnie łata wodowskazowa z ozna-
czonym kolorem czerwonym poziomem
83,17 m. n.p.m., a przy dojściu do progu
została zamontowana lampa solarna.

W wyniku realizacji operacji osiągnię-
to poprawę i odnowę środowiska przy-
rodniczego poprzez renaturyzację jezio-
ra Trzebielińskiego zniszczonego 
w procesie eutrofizacji dzięki budowie
w 2021 roku progu wodnego piętrzącego
wody na rzece Kunica, a także wzrost
świadomości ekologicznej mieszkańców
gminy Trzebielino.

Całkowita wartość zadania wyniosła
86 604 zł, na jego realizację Zarząd
Województwa Pomorskiego przyznał
Gminie Trzebielino pomoc finansową 
w wysokości 59 871 zł, w tym 50 890 zł
pochodzi ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego.

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

Mostek nad Bystrzenicą

Zakończyła się budowa przepustu
na rzece Bystrzenicy wraz z dojaz-
dem do drogi gminnej. 

Najpierw rozebrano istniejący most
drewniany i podpory betonowe. Potem
zbudowano przepust z rur stalowych
spiralnie karbowanych o przekroju łuko-
wo-kołowym o szerokości 2,97 m i wyso-
kości 2 m oraz długości 13,27 m. 

Następnie umocniono wyloty, dno 
i skarpy rzeki w sąsiedztwie przepustu,

a skarpy powyżej gabionów w obrębie
podpór mostu wzmocniono betonem
rodzynkowym (bruk kamienny wtopiony
w warstwę betonu). Ostatnim etapem
prac było wykonanie nawierzchni dojaz-
dów do przepustu na łącznej długości 
96 metrów z płyt żelbetowych ażurowych
jomb.

Roboty budowlane kotowały 267.318 zł.
Zadanie w całości zostało sfinansowane
ze środków budżetu Gminy Trzebieli-
no.

Budujemy kolejne 
odcinki kanalizacji 

Trwa budowa kanalizacji sanitar-
nej na odcinku Trzebielino – Zielin
oraz kanalizacji w m. Objezierze. 

Pierwsza inwestycja zakłada budo-
wę sieci kanalizacyjnej o długości 5550
metrów oraz remont dwóch przepom-
powni w miejscowości Trzebielino. Jej
realizacja umożliwi wyłączenie z eksplo-
atacji przestarzałej oczyszczalni ścieków
w Trzebielinie. 

Wartość robót budowlanych wynosi
1.091.200,00 zł.

Trwa również budowa drugiej inwe-
stycji – sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z pompownią ścieków i przyłączami 
w Objezierzu. Opracowany projekt
budowlany zakłada podłączenie budyn-
ków mieszkalnych w tej miejscowości

poprzez sieć kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tłocznej z odprowadze-
niem ścieków do istniejącej oczyszczalni
ścieków w Zielinie. 

Koszt wykonania robót budowlanych
wynosi 1 429 339,00 zł.

Obie inwestycje są wykonywane
przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno 
– Budowlane „EKO-INSTAL” z Bytowa.

Zadania są dofinansowane w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokal-
nych (RFIL) to program, w ramach
którego rządowe środki trafiają do gmin,
powiatów i miast w całej Polsce na inwe-
stycje bliskie ludziom. Wsparcie jest
bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Prze-
ciwdziałania COVID-19.

Poborowo skanalizowane
Zakończyła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków i przyłączami kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Poborowo, Gmina Trzebielino. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 
1 850 146 zł.

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 zł. Pożyczka podle-
ga umorzeniu w wysokości do 50%, lecz
nie więcej niż 752 092 zł z zachowa-

niem warunków określonych w Progra-
mie Priorytetowym Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski
Program gospodarki wodno-ściekowej
poza granicami aglomeracji ujętych 
w Krajowym Programie Oczyszczania
Ścieków Komunalnych” i Zasadach
udzielania dofinansowania ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej.

Zakres robót obejmował wykonanie
1218,00 m sieci kanalizacji tłocznej,
1213,00 m sieci kanalizacji grawitacyj-
nej oraz wykonanie tłoczni ścieków.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia
liczba dodatkowych osób korzystających

z ulepszonego oczyszczania ścieków
wzrosła o 174. Długość wybudowanej
sieci kanalizacji sanitarnej – 2,4 km.
Liczba wybudowanych podłączeń do
zbiorczego systemu kanalizacji – 30
sztuk.

– Mieszkańcy Poborowa, którzy mają
możliwości techniczne włączenia do
nowo wybudowanej sieci powinni skon-
taktować się z Zakładem Usług Komu-
nalnych w Trzebielinie w celu ustalenia
szczegółów wykonania i odbioru przy-
łączenia oraz zawarcia umowy na od-
biór ścieków. Każdy z właścicieli nieru-
chomości może wykonać przyłączenie 
w własnym zakresie, należy jednak
pamiętać, że roboty nie mogą być wyko-
nywane bez nadzoru pracowników ZUK
– podkreśla kierownik ZUK.

Zakład Usług Komunalnych 
w Trzebielinie, Pomorska 75, 
77-235 Trzebielino, 
tel./fax 59 84 27 458, 
e-mail: zuk.trzebielino@interia.pl

WAŻNE! 
Informujemy, że obowiązkiem właścicieli
nieruchomości jest przyłączenie nierucho-
mości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, 
co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach. Koszty podłączenia do sieci kanaliza-
cyjnej pokrywa właściciel nieruchomości.



25 października 
oficjalnie ogłoszono
listę pozytywnie rozpa-
trzonych wniosków 
w ramach programu
Polski Ład: 
Program Inwestycji
Strategicznych. 

W tym dniu w sali portretowej
bytowskiego zamku wójt gminy Tomasz
Czechowski odebrał promesę na kwotę
9.737.500 zł z rąk rzecznika rządu Piotra
Müllera oraz posła Aleksandra Mrów-
czyńskiego. 

Gmina Trzebielino otrzyma dofinan-
sowanie na dwa projekty. Pierwszy
projekt obejmuje gruntowny remont 
i modernizację hydroforni w miejsco-
wości Objezierze – dofinansowany kwotą
4.750.000 zł. 

Drugi projekt obejmuje przebudowę
dróg wewnętrznych na terenie gminy 
– dofinansowany kwotą 4.987.500 zł. 
W ramach tego zadania planowana jest
przebudowa wybranych dróg wewnętrz-
nych miejscowości Trzebielino, Zielin,
Suchorze, Starkowo i Poborowo.
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Modernizacja drogi 
Zakończyła się realizacja moderniza-

cji drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Dolno. W ramach inwe-
stycji wykonano przebudowę dwóch
odcinków dróg gminnych o łącznej długo-
ści 662,5 metra poprzez wykonanie
nowej nawierzchni z płyt IOMB.

Gmina Trzebielino na przebudowę

otrzymała dofinansowanie w kwocie
104.965 zł ze środków budżetu Woje-
wództwa Pomorskiego związanych 
z wyłączeniem z produkcji gruntów
rolnych dla jednostek samorządu tery-
torialnego.

Całkowity koszt prac wyniósł 269 606
zł.

Nowy parking i droga 

Zakończyła się przebudowa drogi
gminnej oraz budowa parkingu 
w Trzebielinie.

Przy Szkole Podstawowej im. Spor-
towców Polskich w Trzebielinie powsta-
ła nowa nawierzchnia jezdni wraz 

z kanalizacją deszczową odprowadza-
jącą wody opadowe do jeziora Trzebie-
lińskiego, parking na 20 miejsc postojo-
wych oraz nowe schody terenowe do
szkoły. Przebudowano zjazd z drogi
krajowej, zjazdy do szkoły, przedszkola

oraz na nieruchomości
prywatne. Wykonano nową
nawierzchnię chodnika. 
W celu zwiększenia bezpie-
czeństwa użytkowników
ruchu drogowego wykona-

no wyniesione przejście dla pieszych
oraz nowe oznakowanie.

Koszt inwestycji wyniósł 651 956 zł.
Zadanie zostało w całości sfinansowane
w ramach Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych.

Dolno 

Trzebielino

Nowa ścieżka rekreacyjna 

Zakończona została budowa 
ścieżki rekreacyjnej w Suchorzu 
– kolejna inwestycja realizowana
na terenie Gminy Trzebielino 
w 2021r.

Wzdłuż drogi powiatowej – na odcin-
ku od Szkoły Podstawowej w Suchorzu-
do cmentarza w Suchorzu – powstał
chodnik z kostki betonowej o szerokości
2 m. Przy szkole wykonano zatokę posto-
jową na 20 samochodów osobowych 
z płyt ażurowych, przebudowano wszyst-
kie istniejące zjazdy po stronie chodnika.
Wykonano również przebudowę drogi
dojazdowej do cmentarza, na odcinku
122,5 m wykonano nową nawierzchnię 

z kostki betonowej szerokości 3,5 m oraz
pobocza o szerokości 0,75 m każde.

Wartość robót budowlanych wynio-
sła 545 115 zł. Gmina Trzebielino na
realizację zadania przeznaczyła środki
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych w kwocie 188 574 zł, które nie
zostały wykorzystane w wyniku reali-
zacji wcześniejszych inwestycji.

– Liczymy na szybką realizację kolej-
nego etapu przedsięwzięcia przez Powiat
Bytowski, który ma polegać na wykona-
niu remontu nawierzchni jezdni i pobo-
czy drogi powiatowej na odcinku od
Szkoły Podstawowej w Suchorzu do
granicy powiatu – zaznacza wójt Tomasz
Czechowski.

SuchorzeMiliony na modernizację

Wielki sukces naszej gminy
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Dzień
Dziecka 
z wędką 

Jak co roku (z przerwą na pandemię)
wraz z kołem Rybogryf Trzebielino
zaprosiliśmy dzieci do wspólnego wędko-
wania nad Zalewem Bronowickim
(dzięki Nadleśnictwu Trzebielino).
Humory i pogoda dopisywały młodym
wędkarzom, a i rybki chętnie brały.

W zawodach wzięło udział 21. Dzieci,
a klasyfikacja końcowa wyglądała
następująco:

1. Miejsce – Rafał Kula (1060 g), 
2. Miejsce – Filip Chwarzyński (1050 g),
3. Miejsce – Lena Jandernal (850 g), 
4. Miejsce – Piotr Zielonka (715 g), 
5. Miejsce – Mateusz Kula (505 g).

Pozostali uczestnicy otrzymali nagro-
dy za udział.

Wręczono również nagrodę za pierw-
szą złowioną rybę dla Piotra Zielonki
oraz za największą rybę (a był to szczu-
pak) dla Filipa Chwarzyńskiego. 

Spotkanie zakończone zostało piecze-
niem kiełbasek przy wspólnym ognisku

Gratulujemy wszystkim uczestnikom
i dziękujemy za wspólnie spędzony czas. 

Sponsorzy:
Wójt Gminy Trzebielino, Starostwo Powia-
towe w Bytowie, Sołectwo Trzebielino, 
Sołectwo Dolno, Nadleśnictwo Trzebielino,
Lasy Państwowe, Carry Pet Food sp. z o.o.,
Daniel Chwarzyński, Rajmund Chwarzyński,
Tomasz Zabrocki.

Dobra zabawa i… szczepienia
W niedzielę, 11 lipca, na placu przy Orliku w Suchorzu odbył się Piknik Rodzinny #Szczepimy się, którego głównym celem była promocja szczepień przeciw 
koronawirusowi. W trakcie pikniku zaszczepiło się 71. osób!

W trakcie Pikniku zapewniono wiele
atrakcji dla najmłodszych, jak również
bogatą ofertę skierowaną do osób doro-
słych. Był punkt szczepień, w którym
każdy chętny bez wcześniejszej reje-
stracji posiadając jedynie dowód osobisty
mógł się zaszczepić szczepionką John-
son&Johnson lub Pfizer. W trakcie
Pikniku zaszczepiło się 71 osób. Tuż
obok punktu szczepień w Mobilnym
Punkcie Spisowym można było dokonać
realizacji obowiązku spisowego 
w ramach Narodowego Spisu Ludności 

i Mieszkań 2021. Z tej możliwości
skorzystało 13 gospodarstw domowych.

Piknik obfitował w liczne atrakcje
dla dzieci i dorosłych. Najmłodsi mogli
do woli wybawić się na dmuchanych
zjeżdżalniach, eurobangee, skorzystać 
z zabaw z animatorami, malowania
twarzy, wesołych kolorowych warkoczy-
ków, brokatowych tatuaży lub spraw-
dzić swoją wiedzę o lesie w namiocie
Nadleśnictwa Trzebielino. Starsi nato-
miast mogli poszerzyć tam swoją wiedzę
z zakresu gminnej fauny i flory, posłu-

chać myśliwych grających na rogach lub
wziąć udział w loterii, w której nagrodą
był rower. Wszyscy mogli zrobić sobie
wesołe zdjęcia w fotobudce.

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Trzebielinie zorganizowali pokazy
sprzętu strażackiego. Każdy chętny mógł
usiąść w wozie strażackim i zapoznać
się z jego wyposażeniem. Dostępny był
również radiowóz policyjny wraz z moto-
rówką.

Na Orliku rozegrano turniej piłki
siatkowej, w którym wzięły udział 
3 drużyny: OSP Trzebielino, Sołectwo
Trzebielino i Sołectwo Suchorze.

Niewątpliwie największą atrakcją
pikniku była loteria. Wydano 187 losów.
Szczęśliwą posiadaczką wygranego
kuponu i zdobywczynią nagrody, tj.
roweru została mieszkanka Uliszkowic,
która nie kryła zadowolenia z wygranej.

Wszyscy, którym dokuczył głód 
i pragnienie mogli posilić się darmową
kiełbaską z grilla.

Piknik Rodzinny #Szczepimy się był
doskonałą okazją do wspólnej zabawy.
Licznie przybyli mieszkańcy jak i przy-
jezdni wraz z dziećmi zapewnili wspa-
niałą i radosną atmosferę.
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Atrakcyjna Seniorita
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie realizuje projekt „Senio-RITA 
– Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, prze-
wlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim”. 

Partnerstwo obejmuje dziewięć gmin
powiatu bytowskiego – gdzie powstał
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.

Lokalny Punkt Usług Społecznych
mieści się w Gminnym Ośrodka Pomo-
cy Społecznej. Specjalistki usług
społecznych – Grażyna Sieklucka oraz
Wioletta Zaborska odpowiedzialne są
za działania merytoryczne w projek-
cie. Koordynatorem lokalnym projektu
jest kierownik ośrodka, Joanna Kmie-
cik.

Celem projektu jest dostęp do wyso-
kiej jakości zindywidualizowanych usług
społecznych dla seniorów, osób niepe-
łnosprawnych i opiekunów faktycznych.
Realizowany będzie w okresie od 1 grud-
nia 2020 r. do 30 czerwca 2023 r. 

W projekcie uczestniczy 61 benefi-
cjentów oraz 10 wolontariuszy. Realizo-
wane są następujące działania:

• teleopieka – 10 osób korzysta z syste-
mu szybkiego powiadamiania na
wypadek zagrożenia życia lub zdro-
wia. Korzysta z urządzenia przypo-
minającego zegarek, zintegrowane-
go z centrum powiadamiania 
w Gdańsku;

• sąsiedzkie usługi opiekuńcze – pięć
osób starszych korzysta z tego typu
pomocy, GOPS na umowę cywilno-
prawną zatrudnia pięć opiekunek
wykonujących usługi opiekuńcze 
w ramach projektu;

• usługi asystenckie – trzy osoby nie-
pełnosprawne korzystają z usług
asystenckich, zatrudniono trzy
asystentki na umowę cywilno-prawną;

• rehabilitacja domowa – dziesięć osób
korzysta z domowej rehabilitacji 

w wymiarze 20 godzin na osobę;
• wypożyczalnia sprzętu rehabilita-

cyjnego – czternaście osób skorzy-
stało ze sprzętu rehabilitacyjnego;

• pogadanki zdrowotne – prowadzi
partner projektu Fundacja „Zdrowie
nasze” z Bytowa, pierwsza w listo-
padzie odbyła się z dietetykiem;

• poradnictwo psychologiczne – dzie-
sięć osób w bieżącym roku skorzy-
stało z tej formy pomocy w łącznym
wymiarze 50 godzin;

• szkolenia i warsztaty z zakresu
pielęgnacji i profilaktyki – prowadzi
partner projektu Altra Consulting 
z Gdańska;

• cykliczne zajęcia animacyjne 
– teatralne, kulinarne, kreatywne 
– rękodzielnicze;

• wyjazdy integracyjne – w październi-
ku wyjazd do Zamku Książąt Pomor-
skich, Młyna Zamkowego i Białego
Spichlerza w Słupsku, w listopadzie 
– wyjazd do Teatru Nowego w Słup-
sku na spektakl „Szalone nożyczki”;

• promocja wolontariatu senioralnego
– dziesięciu wolontariuszy aktywnie
uczestniczy w działaniach projekto-
wych;

• w ramach projektu 14 listopada 
– z okazji Światowego Dnia Seniora
– zorganizowano spotkanie integra-
cyjne w Trzebielinie.
W ramach projektu wykonano drob-

ne remonty i zakupiono doposażenie
świetlic, w których odbywają się zajęcia
z seniorami czyli sali widowiskowej 
w Trzebielinie, świetlicy wiejskiej 
w Starkowie oraz świetlicy w Suchorzu
na łączną kwotę 154 tys. zł. 

W sali widowiskowej w Trzebielinie
zamontowano klimatyzację, doposażono
scenę w kurtynę elektryczną, wycykli-
nowano parkiet, doposażono garderoby 
i kącik czytelniczy w hokery reżyserskie,
toaletki z lustrem i oświetleniem oraz
regały prasowe, doposażono zaplecze
kuchenne (robot wielofunkcyjny, sztuć-
ce, komplet garnków, serwis obiadowy,
expres do kawy) – z przeznaczeniem na
zajęcia kulinarne.

W świetlicy wiejskiej w Starkowie
wycyklinowano podłogi, wyremontowa-
no dach, doposażono zaplecze kuchenne
(komplet garnków, serwis obiadowy,
sztućce) – z przeznaczeniem na zajęcia
kulinarne, kupiono pawilon ogrodowy. 

W świetlicy wiejskiej w Suchorzu
naprawiono terakotę, doposażono zaple-
cze kuchenne (sztućce, komplet garn-
ków, serwis obiadowy, expres do kawy)
– z przeznaczeniem na zajęcia kulinar-
ne, kupiono parasol ogrodowy i regał
prasowy.

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.
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Wyrównamy szanse!

5 października w Potęgowie 
podpisana została umowa 
z Marszałkiem Województwa
Pomorskiego na dofinansowanie
projektu rozwoju edukacji 
przedszkolnej „Wyrównamy 
szanse”.

Projekt realizowany będzie w trzech
placówkach gminnych. W ramach
projektu w Starkowie planowane jest
utworzenie punktu przedszkolnego
poprzez wykonanie prac remontowo-
budowlanych oraz jego wyposażenie.
Materiały edukacyjne zakupione zosta-
ną do trzech placówek. Dodatkowo dzie-
ci uczęszczające do punktów przed-

szkolnych będą miały możliwość korzy-
stania z zajęć dodatkowych. We wniosku
ujęto również szkolenia kadry pedago-
gicznej. 

Wartość tego projektu to ok. 1,2 mln
zł, z czego dofinansowanie unijne wyno-
si 1,05 mln zł w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Konsultacje 
czystego powietrza

Zapraszamy mieszkańców 
do korzystania z punktu konsulta-
cyjnego dotyczącego programu 
Czyste powietrze.

Czyste Powietrze to kompleksowy
program, którego celem jest zmniej-
szenie lub uniknięcie emisji pyłów 
i innych zanieczyszczeń wprowadza-
nych do atmosfery przez domy jedno-
rodzinne. Program skupia się na
wymianie starych pieców i kotłów na
paliwo stałe oraz termomodernizacji
budynków jednorodzinnych by efek-
tywnie zarządzać energią. Działania
te nie tylko pomogą chronić środowi-
sko, ale dodatkowo zwiększą domowy
budżet, dzięki oszczędnościom finan-
sowym.

W punkcie mieszkańcy Gminy Trze-
bielino otrzymają wsparcie w procesie
uzyskiwania i rozliczania dofinansowa-
nia w ramach Programu Czyste Powie-
trze, jak również udzielania informacji 
i porad o pozostałych programach reali-
zowanych przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska w Gdańsku m.in.
„Mój Prąd”, „Moja Woda”.

W każdym miesiącu (co drugą środę)
odbywają się bezpłatne konsultacje

stacjonarne w Urzędzie Gminy Trzebie-
lino (pokój nr 1) dla mieszkańców. 

Bezpłatne konsultacje odbywają się
stacjonarnie i telefonicznie, w każdą
środę i czwartek w godz: 10.00– 15.00 pod
numerem telefonu 789-363-626. 

Kontakt możliwy również pod adre-
sem e-mail: czystepowietrze@foton-oze.pl 

Więcej szczegółów o programie na
stronie https://czystepowietrze.gov.pl/

Jednocześnie przypominamy o na-
łożonym przez Sejmik Województwa
Pomorskiego uchwałą NR 308/XXIV/20
obowiązku wymiany kotłów CO oraz
pieców na paliwa stałe najpóźniej do
lipca 2035 roku (klasa 5 – najwyższa).
Piece i kotły o niższej klasie (3 i 4) nale-
ży wymienić do września 2026 roku. 

Piece, które nie mają określonej
klasy albo są 1 lub 2 kategorii, należy
wymienić już do września 2024 r.

Coraz wyżej 
w „Rzeczpospolitej”

Zajęliśmy 430. miejsce wśród 1533 gmin wiejskich w kraju, a 2. miejsce w powiecie bytowskim
w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. W roku ubiegłym byliśmy na 739. miejscu.

Ranking ten jest uznawany za jeden
z najbardziej prestiżowych i wiarygod-
nych w Polsce. Od 17 lat redakcja
„Rzeczpospolitej” ocenia dokonania
lokalnych władz w Polsce, pozwala wyło-
nić i pokazać te samorządy, które najle-
piej dbają o swój zrównoważony rozwój.

W Rankingu Samorządów „Rzeczpo-
spolitej” oceniane są efekty działań
miast i gmin w zakresie dbałości o jako-
ść życia mieszkańców, stan środowiska 
i rozwój ekonomiczny przy zachowaniu
stabilności finansów i wysokiej jakości
zarządzania.

Zasady rankingu ustala niezależna
kapituła, której przewodniczy były
premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej
skład wchodzą także przedstawiciele
organizacji samorządowych, organizacji
pozarządowych, władz publicznych oraz
przedstawiciele redakcji „Rzeczpospoli-
tej”.

Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę
metodologią, ranking weryfikuje

skuteczność działań władz samorządo-
wych w kształtowaniu zrównoważonego
rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowane-
go w strategicznych kategoriach: trwa-
łości ekonomicznej, trwałości środowi-
skowej, trwałości społecznej, jakości
zarządzania.

Rok 2020 niewątpliwie należał do
tych trudniejszych dla władz lokalnych.

Przede wszystkim ze względu na
pandemię, co wymagało szczególnych
działań w trosce o dobro mieszkańców.
Ale też recesja i wcześniejsze reformy
podatkowe odbiły się negatywnie na
kondycji lokalnych budżetów. Tym
bardziej trzeba docenić wysiłki samo-
rządów na rzecz zrównoważonego
rozwoju.

Najbliższe terminy spotkań 
w urzędzie: 
15.12.2021, środa, g. 10 – 15
09.02.2022, środa, g. 10 – 15
12.01.2022, środa, g. 10 – 15
23.02.2022, środa, g. 10 – 15
26.01.2022, środa, g. 10 – 15
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Azbest znika 
Gmina Trzebielino po raz kolejny
zrealizowała zadanie pn. „usuwa-
nie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Trzebielino”.

W ramach zadania przetransportowano 
i unieszkodliwiono wyroby azbestowe z 21.
posesji położonych na terenie gminy Trzebie-
lino. Łączna masa unieszkodliwionych odpa-
dów wyniosła około 30 ton.

Najtańsza oferta wykonawcy wyłonione-
go w zapytaniu ofertowym opiewała na kwotę
646,92 zł za każdą odebraną tonę. Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska udzielił
dofinansowania w kwocie 210 zł za tonę, 
a pozostały koszt tj. 436,92 zł za tonę powin-
ni zapłacić właściciele nieruchomości. 

– Mając na uwadze dobro mieszkańców,
Gmina Trzebielino – podobnie jak w zeszłym
roku – udzieliła dopłaty do tego zadania. 
Z uwagi na fakt, że koszt wywozu był wysoki,
dopłata wynosi aż 75% kwoty przypadającej
na właściciela nieruchomości, a nie jak 
w poprzednich latach 50%. Oznacza to, że
właściciele nieruchomości, z których odebra-
ne zostały wyroby zawierające azbest zobo-
wiązani są do zapłaty tylko 109,23 zł za tonę
– podsumował wójt gminy Tomasz Czechow-
ski.

Granty PPGR 
będą wykorzystane

Gmina Trzebielino 4 listopada
złożyła wniosek w ramach konkur-
su „Granty PPGR – Wsparcie dzieci
i wnuków byłych pracowników PGR
w rozwoju cyfrowym” na kwotę 
1 418 300 zł.

Łącznie do Urzędu Gminy Trzebieli-
no wpłynęło 325 oświadczeń podlega-
jących weryfikacji. Docelowymi odbior-
cami wsparcia są dzieci z rodzin z te-
renów pegeerowskich, których członko-
wie rodzin (krewni w linii prostej, tj.
rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/

opiekunowie prawni) byli pracownikami
Państwowych Przedsiębiorstw Gospo-
darki Rolnej.

Dofinansowanie będzie można otrzy-
mać na sprzęt komputerowy z urządze-
niami peryferyjnymi i akcesoriami oraz
niezbędnym oprogramowaniem, umożli-
wiających pracę zdalną, w tym niezbęd-
ne akcesoria i oprogramowanie dla osób
z niepełnosprawnościami (w przypadku
zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł).

Rozstrzygnięcie konkursu według
wstępnych informacji ma nastąpić 
w styczniu 2022 r.

Dotacje dla OSP 
Ochotnicza Straż Pożarna w Trze-

bielinie pozyskała dotację na doposaże-
nie jednostki OSP w aparaty powietrzne.
Dofinansowanie wyniosło 12 500 zł na
zakup 2 aparatów powietrznych. Zaku-
piony sprzęt przyczyni się do sprawniej-
szej interwencji podczas zagrożeń na
terenie gminy i powiatu.

Dofinansowanie pochodzi z Progra-
mu Priorytetowego Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej zwanego dalej NFOŚIGW, pn.
„Ogólnopolski program finansowania
służb ratowniczych część 2 Dofinanso-
wanie zakupu sprzętu i wyposażenia
jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych” – konkurs FLOREK 2021.

KRUS obdarował strażaków
18 października w Urzędzie Gminy
Trzebielino przekazano torbę do
ratownictwa medycznego ufundo-
waną dla Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Trzebielinie przez Kasę Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego.

W przekazaniu udział wzięli dyrektor
oddziału regionalnego KRUS w Gdań-
sku – Marcin Drewa, wicewojewoda
pomorski Mariusz Łuczyk, wójt Gminy
Trzebielino – Tomasz Czechowski, prze-
wodniczący Rady Gminy Trzebielino 
– Jerzy Tarnowski, naczelnik OSP Trze-
bielino – Robert Skwierawski oraz wice-
prezes OSP – Mariusz Szarek

Torba przedlekarska stanowi podsta-
wowe wyposażenie strażaków ochotni-
ków, potrzebne do prowadzenia działań
z zakresu ratownictwa medycznego. Jest
wyposażona w bandaże, opatrunki,
worek samorozprężalny do tlenoterapii
czynnej, nożyczki, koce życia, młotek do

zbijania szyb samochodowych, rurki
ustno-gardłowe, latarkę, hydrożel,
kołnierze ortopedyczne, szynę usztyw-
niającą, preparat do dezynfekcji.

Uzyskane wsparcie w ramach
programu prowadzonego przez KRUS
zwiększy możliwości operacyjne Jednost-
ki OSP Trzebielino.

Czekamy na 18-latków
Zapraszamy osoby z gminy Trzebielino, które w 2020 roku ukończyły 18. rok życia

po odbiór pamiątkowych upominków. 
Po upominki można zgłaszać się do pokoju nr 8 w Urzędzie Gminy w dogodnym

terminie.

Drodzy Rodzice 
– zapraszamy!

Zapraszamy rodziców nowo narodzonych maluchów, którzy zamieszkują na
terenie naszej gminy po odbiór prezentu do Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie
Gminy w Trzebielinie. Pamiątką dla dzieci jest kocyk z dedykacją.

Pary na medal
Wnioski o nadanie Medali za Długo-

letnie Pożycie Małżeńskie od jubilatów
lub ich rodzin przyjmuje Urząd Stanu
Cywilnego w Trzebielinie, minimum pół
roku przed jubileuszem zawarcia związ-
ku małżeńskiego. Następnie wnioski te
są przekazywane do Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
gdzie są procedowane. 

Odznaczenia parom obchodzącym co
najmniej Złote Gody (50 lat pożycia)
nadaje Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej. Jubilaci są informowani listem
gratulacyjnym z kancelarii Prezydenta
RP o przyznanych medalach. Odznakę
Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie w imieniu Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej mogą wręczać jedynie
określone ustawowo osoby: prezes Rady
Ministrów, ministrowie, kierownicy

urzędów centralnych, wojewodowie i ich
zastępcy (art. 2 ust. 3, art. 33 ust. 2 ww.
ustawy), marszałek województwa, staro-
sta, wójt, burmistrz lub prezydent
miasta (art. 33 ust. 2a ww. ustawy), 
a także inna osoba upoważniona przez
Prezydenta RP.



Nauczyciele z placówek oświato-
wych, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Trzebieli-
no odebrali nagrody Wójta 
Gminy.

14 października Dzień Edukacji
Narodowej zwyczajowo już był dniem
nagród i pochwał dla pedagogów za trud

włożony w edukację dzieci i młodzieży. 
Z tej okazji wójt Gminy Trzebielino
spotkał się z dyrektorami szkół z terenu
gminy Trzebielino oraz nauczycielami
nagrodzonymi Nagrodą Wójt za zaan-
gażowanie, kreatywność i osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze.

W tym roku Tomasz Czechowski
uhonorował troje nauczycieli swoimi

nagrodami. Otrzymały je: Magdalena
Jedlińska ze Szkoły Podstawowej 
im. Zjednoczonej Europy w Starkowie,
Aneta Płotka ze Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Suchorzu 
i Honorata Ślusarska ze Szkoły Podsta-
wowej im. Sportowców Polskich w Trze-
bielinie.

Uroczystość była okazją do złożenia
najlepszych życzeń dla całej społeczności
oświatowej gminy. Życzenia te złożył
wójt na ręce dyrektorów szkół.
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Nagrodzeni od święta

CEEB już działa w gminie
Przypominamy, że od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

CEEB, czyli Centralna Ewidencja
Emisyjności Budynków to system infor-
macji o źródłach ogrzewania budynków
w Polsce. CEEB ma wspierać działania
w wymianie kopciuchów, a tym samym
walkę ze smogiem. Za budowę systemu
CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzo-
ru Budowlanego. Baza Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków ruszy-
ła 1 lipca 2021 r. Od tego dnia każdy
właściciel lub zarządca budynku jest
zobowiązany złożyć deklaracje.

Deklaracja to rodzaj ankiety w której
podaje się:

• imię i nazwisko;
• adres nieruchomości, w obrębie

której eksploatowane jest źródło
ciepła lub źródło spalania paliw;

• informacje o liczbie i rodzaju eksplo-
atowanych w obrębie nieruchomości

źródeł ciepła lub źródeł spalania
paliw oraz o ich przeznaczeniu i wy-
korzystywanych w nich paliwach;

• numer telefonu właściciela lub
zarządcy (opcjonalnie);

• adres e-mail (opcjonalnie).

Czas, jaki został przewidziany na
zgłoszenie urządzeń do ogrzewania
budynków, to:
• 14 dni od pierwszego uruchomienia

urządzenia lub instalacji w przypad-
ku nowych źródeł ciepła.

• 12 miesięcy od uruchomienia CEEB

(1 lipca 2021), w przypadku źródeł
ciepła już pracujących, czyli do 30
czerwca 2022 r.

Są następujące drogi zgłoszenia
źródła ciepła do CEEB:

1. Elektronicznie, wypełniając formu-
larz na stronie zone.gunb.gov.pl Dekla-
rację wypełnia się przez profil zaufany
lub e-dowód.

2. W formie papierowej pobierając
formularz ze strony https://www.gunb.
gov.pl/strona/centralna-ewidencja-
emisyjnosci-budynkow-faq lub w Urzę-

dzie Gminy w pokoju numer 4.
3. Wypełniając formularz odręcznie 

i wysyłając go pocztą albo doręczając
osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy
Trzebielino.

Formularz A dotyczy budynków 
i lokali mieszkalnych, formularz B 
– niemieszkalnych.

Więcej informacji pod numerem telefonu 
(59) 848 06 04 lub w Urzędzie Gminy 
Trzebielino, w pokoju numer 4.

Nowa sołtys
Starkowa

20 października, na zebraniu wiej-
skim w Starkowie, po złożeniu rezygna-
cji przez Piotra Kreftę, wybrano nowego
sołtysa. Jednogłośnie wybrana została
nim Danuta Wittk-Jeżewska ze Star-
kówka. W Radzie Sołeckiej pomagać jej
będą Mariola Blicharz, Judyta Kuligow-
ska, Dorota Czupryniak, Joanna Kmie-
cik oraz Kazimierz Pastwa i Wojciech
Duda. 

Życzymy nowemu sołtysowi i Radzie
Sołeckiej wielu sukcesów w trakcie
pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji,
satysfakcji i zadowolenia z wykonywa-
nych obowiązków, a także dobrej
współpracy z mieszkańcami.

Nowy dowód osobisty 
Od 7 listopada 2021 r. są wydawa-
ne nowe dowody osobiste z odci-
skami palców oraz podpisem
posiadacza dowodu osobistego. 

Można to zrobić w dowolnym
urzędzie, niezależnie od adresu zamel-
dowania. Dokument taki można otrzy-
mać dla dziecka, które ma ukończone
12 lat.

Złożenie wniosku o dowód osobisty
oraz odbiór dokumentu wymaga wizyty
w urzędzie.

Odciski palców nie są pobierane od:
• dzieci poniżej 12 roku życia;
• osób, od których pobranie odcisków

palców jest fizycznie niemożliwe.

Rodzic może złożyć elektronicznie
wniosek o dowód osobisty dla dziecka,
które nie ukończyło 12 lat.

Jeśli pobranie odcisków palców jest
tylko chwilowo niemożliwe np. z powo-
dów medycznych, wtedy wydawany jest
dowód osobisty bez odcisków palców 
– ważny na 12 miesięcy.

Podpis jest zamieszczony w warstwie
graficznej dowodu osobistego każdej
osoby, która ukończyła 12. rok życia.
Podpisu nie będzie w dowodzie osoby,
która nie może złożyć podpisu.

Dotychczasowe funkcjonalności
dowodu osobistego z warstwą elektro-
niczną e-dowodu, wydawanego od 4
marca 2019 r. pozostają te same.



W oficjalnej gali zorganizowanej 
z okazji 11 Listopada w Gminnym
Centrum Kultury w Trzebielinie wzięło
udział ośmioro uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej w Starkowie. 

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewa-
niem „Mazurka Dąbrowskiego”, a na-
stępnie odbył się Gminny Konkurs Recy-
tatorski. Uczniowie z SP w Starkowie

zaprezentowali się znakomicie. Jakub
Lew Kiedrowski (kl.V) otrzymał Grand
Prix Wójta Gminy Trzebielino, w kate-
gorii klas IV-VI I miejsce zajął Aleksan-
der Bławat (kl. V), a III miejsce Alek-
sandra Wilma (kl. V). Pozostali
uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplo-
my: Jacek Góral (kl. V), Oliwia Rubin
(kl. IV), Bartosz Bereza (kl. VI).

Po krótkiej przerwie odbył się
Gminny Przegląd Piosenki Patriotycz-
nej, w którym wzięło udział dwoje
uczniów z SP w Starkowie. W katego-
rii klas I-III I miejsce zajął Maciej
Piekarski (kl. II), natomiast Weronika
Zięba (kl. VI) otrzymała pamiątkowy
dyplom.

Wszystkim uczniom serdecznie
gratulujemy. Opiekunami uczniów byli:
p. Emilia Juchniewicz oraz p. Mariusz
Bartczak.
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WOŚP zagra w Trzebielinie 
Po raz pierwszy utworzyliśmy

własny Sztab Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, którego siedziba
mieścić się będzie w BGCK. 

Jubileuszowy Finał WOŚP zagra 
30 stycznia 2022 roku dla zdrowia
najmłodszych pacjentów, ale po raz
pierwszy celem Finału będzie okulistyka
dziecięca. Rokrocznie na oddziałach
okulistyki dziecięcej hospitalizowanych
jest kilkanaście tysięcy pacjentów. By
właściwie diagnozować i odpowiednio

leczyć wzrok dzieci niezbędny jest nowo-
czesny i specjalistyczny sprzęt.

Mamy nadzieję, że ten jubileuszo-
wy Finał będzie pełen energii i ponow-
nie dźwięki najpiękniejszej i najwięk-
szej orkiestry zabrzmią na całym
świecie. 

Fanty do licytacji zostawiać można 
w siedzibie biblioteki lub filii w Sucho-
rzu. Oficjalnymi partnerami Sztabu są:
Gmina Trzebielino, OSP Trzebielino,
Nadleśnictwo Trzebielino.

Święto Niepodległości

Aleksander Bławat Maciej Piekarski

Nowe szprzęty – nowe kompetencje
W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły publiczne z terenu Gminy Trzebielino otrzymały wsparcie finansowe w łącznej wysoko-
ści 120 000 zł.

W ramach Laboratoriów Przyszłości
szkoły otrzymały wsparcie finansowe 
na zakup wyposażenia technicznego
potrzebnego w kształtowaniu i rozwija-
niu umiejętności manualnych i tech-
nicznych, umiejętności samodzielnego 
i krytycznego myślenia, zdolności myśle-
nia matematycznego oraz umiejętności
w zakresie nauk przyrodniczych, tech-
nologii i inżynierii, stosowania techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych, jak
również pracy zespołowej, dobrej
organizacji i dbania o porządek na
stanowisku pracy oraz radzenia sobie 
w życiu codziennym.

Dofinansowanie z programu Labora-
toria Przyszłości otrzymały:

• Szkoła Podstawowa im. Zjednoczo-
nej Europy w Starkowie – 30 000 zł

• Szkoła Podstawowa im. Marii Konop-
nickiej w Suchorzu – 30 000 zł

• Szkoła Podstawowa im. Sportowców
Polskich w Trzebielinie – 60 000 zł

W ramach programu jeszcze w tym
roku szkoły zakupią tzw. zestaw podsta-
wowy tj. drukarka 3D z akcesoriami,
mikrokontroleksy z sensorami, stacje
lutownicze do mikrokontrolerów, zestaw
audio-wideo.

Misją Programu Laboratoria Przy-
szłości jest stworzenie nowoczesnej szko-
ły, w której zajęcia będą prowadzone 
w sposób ciekawy, angażujący uczniów
oraz sprzyjający odkrywaniu ich talen-
tów i rozwijaniu zainteresowań.

„Laboratoria przyszłości” to inicjatywa 
edukacyjna realizowana przez Ministerstwo
Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum
GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów. Celem inicjatywy jest wsparcie
wszystkich szkół podstawowych w budo-
waniu wśród uczniów kompetencji 
przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka,
technologia, inżynieria, sztuka 
oraz matematyka).

Tajemniczy świat zmysłów

„Tajemniczy świat zmysłów” – taką
nazwę nosi realizowany w Szkole
Podstawowej w Starkowie projekt,
którego celem tegorocznych 
działań jest wprowadzenie dzieci 
w tajemniczy świat zmysłów. 

W ramach projektu uczniowie klas
0-3 będą mogli uczestniczyć w zabawach
sensoplastycznych z wykorzystaniem
produktów spożywczych, w zajęciach 
z konstruowania i programowania robo-
tów czy budowania z różnorodnych kloc-

ków okazałych, przestrzennych
konstrukcji. 

Jedno z działań, jakim były mobilne
warsztaty czekoladowe, szczególnie
podbiło serca najmłodszych. 22 paździer-
nika był wyjątkowo słodkim dniem 
w SP w Starkowie, a to za sprawą belgij-
skiej czekolady, którą uczniowie mogli
się delektować w trakcie warsztatów.
Kolorowa posypka, która była przezna-
czona do dekoracji czekoladowych serdu-
szek, znikała ze stołu w mgnieniu oka.
Uczniowie z ogromnym zaangażowa-
niem tworzyli swoje czekoladowe arcy-
dzieła. 

Dla starszych uczniów przewidziano
także kilka ciekawostek dotyczących
powstawania czekolady. Mieli też okazję
zobaczyć, a nawet spróbować, ziarna
kakaowca.

Udany debiut
Hania Grabowska w swoim debiucie 

w barwach narodowych podczas Mistrzostw
Europy U20 w Tallinie osiągnęła wynik 
170 cm w skoku wzwyż. 

Gratulujemy i czekamy na następne star-
ty z orzełkiem na piersi i z flagą z herbem
gminy w dłoni.



10 Poznaj Polskę www.trzebielino.pl
Nr 2 | grudzień 2021 r.

W listopadzie uczniowie klas I-VI
wybrali się na wycieczkę śladami
gen. Józefa Wybickiego. 

Nie zabrakło zwiedzania dworku 
w Będominie, rozmowy o latach dziecię-
cych młodego Józka, a także warszta-
tów z Orłem Białym. W drodze powrot-
nej uczniowie odwiedzili także Wdzydze

Kiszewskie, w których wzięliśmy udział
w warsztatach instrumentalnych. Dzięki
temu poznali instrumenty kaszubskie,
technikę gry na nich i ich brzmienie.
Spacer po skansenie okazał się bardzo
owocny w wiedzę, którą bardzo cieka-
wie przekazała nam przewodnik.

Na kolejną wycieczkę klasy 1-3 udały
się 28 października do Torunia. Ucznio-

wie wraz z opiekunami zwiedzili Stare
Miasto. Byli również z wizytą w Piekar-
ni Mistrza Kołodzieja, gdzie poznali
tajniki wypieku piernika i wspólnie
wypiekali swoje własne pierniki. Na
zakończenie udali się do Domu Legend
Toruńskich.

Wycieczka bardzo się udała, a dzieci
były zadowolone.

SP Trzebielino – w Będominie i Toruniu

SP Suchorze – uczniowie 
w Warszawie

W dniach 20-22 października
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Suchorzu z klas V-VIII zwiedzali
Warszawę. 

Wycieczka została dofinansowana
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Na początku uczniowie zwiedzili
Muzeum Powstania Warszawskiego.
Nowoczesne, multimedialne muzeum,
jedyne tej klasy w Polsce, zrobiło na nich
duże wrażenie, dostarczyło wielu wspa-
niałych przeżyć i stanowiło niezwykłą,
żywą lekcję historii. 

Następnie pojechali na Cmentarz
Wojskowy na Powązkach oraz spacero-
wali po Łazienkach Królewskich 
i Starówce Warszawy. Obejrzeli też Plac
Zamkowy, Kolumnę Zygmunta i Pomnik
Małego Powstańca. Ciekawym punktem
wycieczki było także zwiedzanie Zamku
Królewskiego – dawnej siedziby wład-
ców Polski. 

Dużą aktywnością cieszył się wielo-
godzinny pobyt w Centrum Nauki
Kopernik. Dzieci samodzielnie wykony-
wały eksperymenty, przeprowadzały
doświadczenia i rozwiązywały zagadki
naukowe. Na koniec dzieci obejrzały
wiszące ogrody na dachu Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego. Mimo
jesieni, wyglądały pięknie. Uczniowie
wrócili zadowoleni i pełni wrażeń. 

Aż 45 168 zł uzyskano na organizację wycieczek dla uczniów
szkół podstawowych z gminy Trzebielino w ramach programu
MEiN „Poznaj Polskę”. Każda z trzech szkół zorganizowała 
po dwie wycieczki. Dzieci odwiedziły Warszawę, Gdańsk,
Gdynię, Toruń, Będomin, Wdzydze Kiszewskie. Całkowity
koszt wycieczek 62 108 zł. Kwota 16 940 zł stanowiła wkład
własny i pochodziła z wpłat uczniów.

Uczniowie 
poznawali Polskę

SP Starkowo – Gdańsk i Warszawa
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Starkowie z klas 1-3 w listopa-
dzie wyjechali na jednodniową
wycieczkę do Gdyni i Gdańska, 
a ich starsi koledzy w październiku
przez trzy dni zwiedzali Warszawę. 

Najmłodsze klasy wzięły udział 
w atrakcyjnych zajęciach „Bakterie&
spółka”, które poprowadzili naukowcy 
z Centrum Nauki Experyment w Gdyni.
W czasie tych zajęć mogli m.in.: obej-
rzeć bakterie pod mikroskopem, poznać
różnicę między bakteriami a wirusami
oraz doświadczalnie zbadać zależność
pomiędzy higieną dłoni a rozprzestrze-
nianiem się bakterii i wirusów. 

Następnym punktem wycieczki było
zwiedzanie Gdańska. Uczniowie prze-
szli długą trasę, wysłuchując ciekawo-
stek o najważniejszych budowlach 
i miejscach w Gdańsku. Swoją przygodę
rozpoczęli pod Zieloną Bramą. Następnie
przeszli wzdłuż Motławy. Bramą
Mariacką dotarli do Bazyliki Mariackiej,
najwyższej na świecie ceglanej świątyni.
Traktem Królewskim doszli do Złotej
Bramy, a przez ulicę Długą do gotycko-
renesansowego Ratusza Głównego. Na
Długim Targu spędzili chwilę przed
Dworem Artusa i słynną fontanną
Neptuna.

Uczniowie klas starszych w Warsza-
wie już pierwszego dnia zwiedzili: Zamek
Królewski, Stadion Narodowy oraz
Centrum Nauki Kopernik. Drugiego dnia
byli w Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, Łazienkach Królewskich, pod
Sejmem, przy autentycznym fragmencie
muru Getta Warszawskiego oraz w Pała-
cu Kultury i Nauki. Trzeci dzień po-
święcili na zwiedzanie historycznego
zespołu miasta Warszawy z traktem
królewskim. Swą wyprawę zaczęli od

pomnika Mikołaja Kopernika, przy
którym przypomnieli sobie treść lektury
„Kamienie na szaniec”. Stamtąd przeszli
Nowym Światem pod Grób Nieznanego
Żołnierza i do Ogrodów Saskich. Następ-
nie udali się na Plac Zamkowy i Stare

Miasto, gdzie zrobili sobie zdjęcie pod
pomnikiem Syrenki Warszawskiej oraz
przy Pomniku Małego Powstańca. Na
koniec udali się do ogrodów na dachu
Biblioteki UW, gdzie pożegnali się 
z Warszawą i jej zabytkami. 
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Niepodległość w szkole
Obchody uroczystości Święta Niepodległości rozpoczęły się w Szkole Podstawowej w Star-

kowie od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu. Następnie rozpoczęło się śpiewanie
pieśni patriotycznych. Każda z klas, która ma lekcje muzyki przygotowała jeden utwór: kl. VII
śpiewała „O mój rozmarynie”, kl. VI – „Rozkwitały pąki białych róż”, kl. V – „Pierwsza Kadro-
wa”, kl. IV – „Piechota”. Po występie klasy czwartej do pianina zasiadł Maciej Piekarski, uczeń
kl. II. Zagrał walca a-moll Fryderyka Chopina. Później rozpoczęła się akademia przygotowana
przez uczniów kl. VIII. Ukazała ona najważniejsze momenty z bogatej historii naszego narodu.
Teksty narratorów, wiersze, odezwy i modlitwa były przeplatane muzyką. 

Sport to zdrowie!
4 października odbyły się w SP w Starkowie sztafetowe biegi przełajowe. W rywalizacji brały

udział wszystkie klasy. Zespoły składały się z 8 zawodników. Podzieleni zostali według zasady
klasa 1 z 8, 2 z 7, 3 z 6 oraz 4 z 5. Sportowcy mieli do pokonania przeszkody w postaci ławek,
płotków itp. Rywalizacja była bardzo zacięta. Zarówno młodsi jak i starsi zawodnicy dawali 
z siebie całą energię i siły by pokonać swój dystans. Mistrzami okazali się uczniowie z klas 
4 i 5. Drugie miejsce wywalczyły klasy 2 i 7. Na najniższym stopniu podium uplasowały się klasy
1 z 8. Do samego końca walczyły także klasy 3 i 6 zajmując 4 miejsce. Gratulujemy zawodni-
kom wielkiego zaangażowania, a kibicom dziękujemy za niesamowity doping.

W październiku również miało miejsce sportowe wydarzenie, jakim był wieczór piłkarski. Wszy-
scy zainteresowani piłką nożną uczniowie pozostali po lekcjach w szkole do późnego wieczoru,
aby grać w piłkę, rozmawiać, oglądać filmy i po prostu miło spędzić czas po tak długiej izolacji,
jaka miała miejsce w czasie ostatniej pandemii, mając na uwadze, że sport to zdrowie. 

Samorząd Uczniowski SP w Starkowie

Demokracja szkolna
W tegorocznych wyborach na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w Szkole

Podstawowej w Starkowie kandydowało dwoje uczniów: Weronika Kowalska z kl. VIII oraz
Szymon Kiedrowski z kl. VII. Wraz ze swoimi sztabami od września prowadzili kampanię wybor-
czą. Wzięli również udział w debacie, do której przygotowali się rewelacyjnie. Weronika 
i Szymon wyjaśnili wszystkim, dlaczego kandydują, co zrobią jeśli wygrają, przedstawili i
dokładnie omówili swoje programy wyborcze, a także odpowiadali na pytania. Na końcu poda-
li sobie ręce, pogratulowali udanego występu i życzyli wygranej. 20 października odbyły się wybo-
ry i od tej pory na czele Samorządu Uczniowskiego stanął Szymon Kiedrowski. 

Szymon i Weronika współpracują podczas organizacji różnych przedsięwzięć na terenie szko-
ły. Jedną z najbardziej docenianych przez uczniów akcji była organizacja dyskoteki. Wszystkie
działania Samorządu Uczniowskiego powodują, że uczniom SP w Starkowie przyjemniej 
i milej chodzi się do szkoły.

SP w Starkowie – szkoła aktywnie
promująca czytelnictwo

Szkoła Podstawowa w Starkowie od lat promuje czytelnictwo, więc i w tym roku nie mogło być inaczej. Od września 
do grudnia uczniowie ze Starkowa wzięli aktywny udział w licznych akcjach i warsztatach zachęcających do czytania.

Przerwa na czytanie
Największym wydarzeniem był udział w II Międzyna-

rodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu 
w liczbie osób czytających na przerwie – Przerwa na czyta-
nie. 28 października uczniowie czytali książki w różnych
miejscach: na korytarzach, w salach lekcyjnych a także 
w kąciku czytelniczym ze specjalnie na ten dzień przygo-
towaną mięciutką pufą. 

Klasowa scena
Czy można przeczytać lekturę w czasie jednych warsz-

tatów? Okazuje się, że tak. Mało tego, można jeszcze stwo-
rzyć do treści lektury inscenizację, która pozostanie w pa-
mięci uczniów na długo. Tak właśnie zrobiła klasa VII, która
odegrała na klasowej scenie utwór Adama Mickiewicza 
pt. „Dziady cz.II”.

Dzień Postaci z Bajek
5 listopada natomiast odczuwaliśmy wszyscy bajkowy

klimat, a to za sprawą najmłodszych uczniów naszej szko-
ły, którzy w pięknych, kolorowych strojach obchodzili
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. W tym dniu dzie-
ci z klas 0-3 miały okazję wysłuchać klasycznej baśni 
o Czerwonym Kapturku, a niektórzy z uczniów klasy trze-
ciej, podjęli się nawet wystawienia jej fragmentu swoim
młodszym kolegom i koleżankom. Teatrzyk kukiełkowy
cieszył się dużym zainteresowaniem. 

Na pustyni…
Uczniowie uczestniczyli w warsztatach przybliżających

im życie ludów żyjących na pustyni. Duże zaciekawienie 
u uczestników wywołały tańce plemienne i ich ogromne
znaczenie dla danej społeczności. Z własnej inicjatywy
uczniowie pokusili się o próbę odtworzenia takich tańców.
Uczniowie wybrali muzykę, stworzyli stroje oraz układ
taneczny i zaprezentowali się przed klasą.

W Akademii
W czasie warsztatów dotyczących lektury „Akademia

Pana Kleksa” Jana Brzechwy uczniowie mieli okazję poznać
niezwykłe postaci o nadzwyczajnych umiejętnościach. Do
takich postaci należał tytułowy pan Kleks. Czytelnicy nie
tylko próbowali odtworzyć niezwykłe lekcje, które prowadził
Kleks, ale pokusili się również o odtworzenie wizerunku
niezwykłego nauczyciela, tworząc ikoniczne maski, które
pozwoliły im upodobnić się do tej nietuzinkowej postaci. 

Escape room z bohaterami
Oprócz trudnej pracy umysłowej uczniowie mieli

dużo radości z rozwiązywania zagadek dotyczących
lektury „Kamienie na szaniec”, podczas zabawy przy-
pominającej zasadami grę escape room. Aby odnale-
źć zamknięty w sejfie klucz, musieli rozszyfrować
tajne wiadomości, wyrysować prawidłowy kod QR 
i stworzyć pieczęć z hasłem propagandowym. 



12 edukacja www.trzebielino.pl
Nr 2 | grudzień 2021 r.

Święto przedszkolaka
Dzień Przedszkolaka to wyjątkowy dzień dla wszystkich przedszkolaków. Z tej okazji w naszym przedszkolu nie mogło

zabraknąć wspaniałej zabawy i czerpania radości z bycia dzieckiem.

Bajkowy dzień
5 listopada w przedszkolu obchodzi-

liśmy Międzynarodowy Dzień Postaci 
z Bajek. Sale zamieniły się w bajkowe
krainy. Nie zabrakło Czerwonego
Kapturka, Śpiącej Królewny, Batmana 

i innych bajkowych postaci. Był to dobry
moment, aby przypomnieć sobie historie
bajkowych bohaterów. Dzieci wspólnie
rozwiązywały zagadki, wykonywały
prace wykazując się znajomością
książkowych bohaterów. Dzień minął 
w wesołej i radosnej atmosferze.

Dzień Edukacji Narodowej to ważne święto i z tej okazji Samorząd Uczniowski
przygotował apel. Było uroczyście, a jednak na wesoło. Tym razem to nauczyciele
zasiedli w szkolnych ławach i wykonywali trudne zadania... Zgadnijcie jak im
poszło? Następnie Hubert z Mateuszem rewelacyjnie zagrali „Sto lat” i nastąpiło
wręczenie upominków wszystkim pracownikom naszej szkoły.

Droga młodzieży dziękujemy za zaangażowanie. Byliście super!

Pomagamy
zwierzętom 

Akcja zbiórki dla schroni-
ska w Słupsku w ramach
akcji „Pomóżmy przetrwać
zwierzętom zimę” zakończy-
ła się sukcesem! 

Uczniowie i mieszkańcy
pokazali, że mają wielkie serca 
i udało się zebrać naprawdę dużo
darów! Wszystkim serdecznie
dziękujemy! Zebrane dary zosta-
ły zawiezione przez uczniów do
schroniska. 

Pamiętajcie, że pomagać
można cały rok!

SP Trzebielino

SP Suchorze

Mnożą i dzielą
dobrze 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
w Szkole Podstawowej w Suchorzu
uczniowie spędzili na wesoło, edukacyj-
nie i sportowo. Gratulujemy wszystkim
„Ekspertom Tabliczki Mnożenia”, zwy-
cięskim klasom, biorącym udział 
w konkurencjach na sali gimnastycznej.
Gratulujemy także naszym Szkolnym
Mistrzom Tabliczki Mnożenia, którymi
zostali Katarzyna Machała i Magdalena
Krakowiak.

Serdeczna
pomoc 

Serdeczne dziękujemy
dzieciom i rodzicom SP
Suchorze za okazanie dobre-
go serca w akcji charyta-
tywnej dla Stowarzyszenia
„Bezdomny kundelek”. 

W listopadzie dostarczy-
liśmy bezdomnym kundel-
kom wszystkie podarki.

Boski 
konkurs 

W listopadzie w Szkole Podstawowej
w Suchorzu pojawili się niezwykli goście.
To uczniowie klasy V utrwalali wiado-
mości dotyczące mitologicznych postaci.
Był Zeus, Afrodyta, Hades, Hefajstos,
Temida, Atena, Ares. Na zakończenie
zajęć odbył się konkurs – czy znasz atry-
buty bogów greckich. Uczniowie z zasło-
niętymi oczami rozpoznawali boskie
atrybuty. 

Dzień Edukacji Narodowej

Superkoderzy
W Szkole Podstawowej w Sucho-
rzu w październiku ruszyły
zajęcia w ramach ogólnopol-
skiego programu Superkoderzy. 

Uczniowie zapoznali się już 
z zestawem CODEBOX i narzędzia-
mi używanymi w trakcie projektu.
Skręcili już pierwsze elementy swoich
robotów, przetestowali zmysły.
Projekt sfinansowany został przez
Fundacja Orange.



Po roku przerwy BGCK zaprosiło
wszystkich entuzjastów dwóch
kółek oraz czytania na wspólną
wycieczkę w ramach akcji Odjazdo-
wy Bibliotekarz. 

Trasa rowerowego rajdu wiodła jak
zwykle przez urocze, zielone zakątki
gminy Trzebielino. Tradycyjnie w rajdzie
uczestniczył wójt Tomasz Czechowski
oraz Grażyna Bodnar, sekretarz gminy. 

Miejscem docelowym było Starkowo,
gdzie przybyłych witał sołtys Piotr
Krefta. Na dzielnych rowerzystów czeka-

ły kiełbaski z ogniska, słodki poczęstu-
nek i zimne napoje. W programie znala-
zły się m.in. pogadanka o bezpieczeń-
stwie w trakcie wakacji (poprowadzona
przez policjantów z Kołczygłów: asp.
Roberta Rogożę oraz mł. asp. Mateusza
Łabuńskiego), głośne czytanie wierszy,
taniec integracyjny oraz konkurencje dla
grup szkolnych. 

Dodatkowo młodzież przelała na
papier wrażenia z rajdu i powstały
bardzo ciekawe prace plastyczne. 
O wygranej zadecydowała konkurencja
sportowa – bieg z taczką. Nagrodę głów-

ną, piniatę wypełnioną cukierkami
wywalczyli uczniowie z Trzebielina.
Zwycięzcom jeszcze raz serdecznie
gratulujemy.

Każdy uczestnik rajdu otrzymał
pamiątkowe przypinki z logo akcji, 
a grupy szkolne dyplomy za udział 
w akcji. Imprezę kończyło losowanie
nagród w loterii. Do wielu osób uśmiech-
nęło się tego dnia szczęście.

Odjazdowy Bibliotekarz to niepo-
wtarzalna okazja do integracji bibliote-
karzy i czytelników, ale także oryginal-
ny sposób na promocję czytelnictwa 
i pokazanie, że zarówno biblioteka, jak 
i jej pracownicy mają mnóstwo pozy-
tywnej energii.
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Odjazdowy bibliotekarz

Cyfrowe love
124,5 tys. złotych – taką kwotę
dofinansowania BGCK otrzymało 
z programu Konwersja Cyfrowa
Domów Kultury z Narodowego
Centrum Kultury.

Wniosek „Cyfrowe love czyli e-hece 
w bibliotece”, napisany przez dyrektor

BGCK, zyskał 94,5 pkt, tym samym
zajmując 5. miejsce na ponad 1200 wnio-
sków, które wpłynęły z całego kraju! 

Rozpatrzonych pozytywnie zostało
jedynie 200 wniosków. Do czerwca 2022
roku w naszej instytucji powstanie profe-
sjonalne studio nagrań do streamingu. 

Zakupione zostaną m.in. zestawy

kamer, monitor interaktywny, zestaw
nagłośnienia scenicznego, sprzęt kompu-
terowy, zestaw projekcyjny z ekranem 
i projektorem laserowym, przenośny
zestaw oświetlenia scenicznego, tła
studyjnego, a do tego pracownicy zosta-
ną odpowiednio przeszkoleni do obsługi
wszystkich urządzeń.

Pieniądze na nowe książki
Do biblioteki trafiły kolejne nowości

wydawnicze. BGCK otrzymało dofinan-
sowanie ze środków finansowych Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach realizacji Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata
2021-2025”. 

Otrzymane dofinansowanie to kwota
8 076 zł. Zakupione książki wzbogaciły
czytelniczą ofertę głównej siedziby
Biblioteki oraz jej filii w Suchorzu.

Zadanie „Dofinansowania dla biblio-
tek publicznych na zakup nowości
wydawniczych oraz usługi zdalnego
dostępu do książek w formatach 
e-booków i/lub audiobooków i/lub
synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek
interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”
ma na celu wzmocnienie potencjału
bibliotek w środowiskach lokalnych
poprzez wzrost atrakcyjności i dostęp-
ności ich zbiorów.

Narodowe czytanie w Trzebielinie

W bibliotece i szkole
W jubileuszowej, 10. Odsłonie
imprezy, zostały odczytane frag-
menty utworu Gabrieli Zapolskiej
„Moralność pani Dulskiej”, przygo-
towane przez BGCK w Trzebielinie.
Po oklaskach można było stwier-
dzić, że przypadł do gustu 
– zarówno czytającym, jak 
i publiczności. 

W tej tragifarsie została ukazana m.
in. pazerność, skąpstwo, zakłamanie.
Utwór zawiera zarówno elementy kome-
dii, w których zachowanie kołtuńskie
okazuje się godne śmiechu, jak i tragedii,
gdzie to zachowanie prowadzi do ludz-
kich dramatów i łez. Niestety, lektura
jest jak najbardziej aktualna i prawdzi-
wa... Na koniec, żeby umilić charakter

dzieła, wystąpił Maciej Piekarski (który
jest uczniem SP w Starkowie). Zagrał
utwór „Dla Elizy” oraz „Do kołyski”.

„Moralność Pani Dulskiej” zaprezen-
towali widzom niezawodni, jak zawsze
chętni czytelnicy: Aniela Dulska 
– Barbara Bilińska, Zbyszko Dulski 
– Marek Witka-Jeżewski, Hesia 
– Krystyna Surowicz, Mela – Teresa Gawlik, lokatorka – Marta Sikora, Julia-

siewiczowa z Dulskich – Justyna Rapita,
Hanka – Izabela Rapita, Tadrachowa 
– Dorota Grzegorczyk.

Również w Filii w Suchorzu odbyło
się wspólne spotkanie w celu odczytania
dzieła Gabrieli Zapolskiej. W klimat
tragifarsy kołtuńskiej wprowadzili
widzów uczniowie klasy siódmej. W rolę
Pani Dulskiej wcieliły się Oliwia Gliniec-
ka i Natalia Jankowska. Jako Felicjan
Dulski występowała Zofia Tatarzycka.
Rolę Zbyszka Dulskiego czytał Kacper
Krzoska. Hesią Dulską była Julia
Nowatka, a Melą Dulską Julia Krzoska. 

Kwestie Juliasiewiczowej z Dulskich
czytała Nikola Grodzińska, natomiast
Lokatorki Dominika Gliniecka. W rolę

Hanki wcieliła się Julia Miłuch. 
Uczniów przygotowała Anna Weich-

hold, nauczycielka języka polskiego. 
Wydarzeniu towarzyszyły: interak-

tywny quiz sprawdzający wiedzę o dzie-
le, wystawa poświęcona twórczości
Gabrieli Zapolskiej, wykonanie pamiąt-
kowych zdjęć w scenografii salonika
Dulskich, stemplowanie egzemplarzy
okolicznościową pieczęcią.

Uczestnicy dziesiątej, jubileuszowej
edycji Narodowego Czytania otrzymali
okolicznościowe przypinki, zakładki do
książek oraz drobne upominki.

Kolejna odsłona Narodowego Czytania,
którego lekturą będą „Ballady i romanse”
Adama Mickiewicza już za rok.



W uroczystościach wzięli udział
gospodarze dożynek: wójt Tomasz
Czechowski oraz przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Tarnowski, radni gminni 
i powiatowi, sołtysi, dyrektorzy i kierow-
nicy jednostek organizacyjnych gminy
oraz zaproszeni goście i mieszkańcy
gminy. Funkcję starostów dożynek
pełnili w tym roku Danuta Ogińska 
i Marcin Łukasiewicz, którzy przekaza-
li bochny chleba dożynkowego Gospoda-
rzom Dożynek, ci zaś podzielili się nim 
z uczestnikami Święta Plonów. 

Tradycyjnie podczas uroczystości
wręczono nagrody w konkursie na
„Najpiękniejszy wieniec dożynkowy
2021” w którym zwyciężyło sołectwo
Zielin. Wręczone również zostały dyplo-
my i nagrody rzeczowe w dożynkowym
konkursie „Najsmaczniejszy wypiek 
z owocami w gminie Trzebielino”. 

Jak co roku konkurs cieszył się
dużym zainteresowaniem, a zwycięzcą
została Justyna Ossowska-Kaja. 
W konkursie „Moja wieś – piękno tkwi 
w szczegółach” w tym roku zwyciężyło
sołectwo Poborowo. Na scenie talenty
prezentowali uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Trzebielinie, Szkoły Podstawo-
wej w Suchorzu oraz Szkoły Podstawo-

wej w Starkowie. Gościnnie wystąpił
zespół „AleBabki” z Centrum Kultury 
i Promocji w Kobylnicy, debiut miała
również grupa wokalna działająca przy
BGCK w Trzebielinie. 

Na uczestników Gminnego Święta
Plonów czekało mnóstwo atrakcji:
darmowa fotobudka, żurek, stoiska
promocyjne, gastronomiczne i handlowe;
Ochotnicza Straż Pożarna Trzebielino
udostępniła do oglądania swoje wozy
strażackie. W dniu dożynek odbyły się
Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarni-
cze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
w Studzienicach. Dla uczestników Wójt

Gminy przygotował specjalne upominki
w postaci koszulek z haftami od firmy
Perfekt-Haft. Wszyscy mieszkańcy
bezpłatnie degustowali konkursowe
wypieki z owocami. W trakcie dożynek
zespół ratowniczy z Miastka czekał na
osoby chętne zaszczepić się przeciwko
COVID-19. Najmłodszym organizatorzy
zapewnili bezpłatne atrakcje: dmucha-
ne zjeżdżalnie, zamki, program anima-
cyjny prowadzony przez postacie z Psie-
go Patrolu, który mimo pogody cieszył
się ogromnym zainteresowaniem. Gwiaz-
da wieczoru – zespół INSPIRACJA
porwał dożynkową publiczność. Zabawę

do późnych godzin nocnych kontynu-
owaliśmy przy muzyce DJ-a.

W trakcie tegorocznych dożynek
odbywał się również piknik rodzinny
przygotowany w ramach projektu
SENIOR-ita.

Za aktywny udział w organizacji
tegorocznego Gminnego Święta Plonów
pragniemy złożyć serdeczne podzięko-
wania:

– księdzu proboszczowi Krzysztofowi
Skrzyniarzowi za pobłogosławienie tego-
rocznych plonów oraz wszystkich rolni-
ków i mieszkańców; sołectwom: Poboro-
wo, Bożanka, Zielin, Trzebielino, Dolno

za piękne dekoracje dożynkowe w Trze-
bielinie; dyrektorom, pracownikom szkół
oraz wszystkim dzieciom występującym
na scenie; kierownikowi oraz pracowni-
kom Zakładu Usług Komunalnych;
prezesowi oraz strażakom OSP Trzebie-
lino;

– nadleśniczemu i pracownikom
Nadleśnictwa Trzebielino; sołectwom:
Zielin, Bożanka, Poborowo, Cetyń, Trze-
bielino, Suchorze za przygotowanie
stoisk promocyjnych; zespołowi AleBab-
ki z GCKiP w Kobylnicy, dyrektor
Elżbiecie Gryko, Elżbiecie Stec; zespoło-
wi Inspiracja; firmie Jantar; zespołowi
medycznemu ze Szpitala Miejskiego 
w Miastku za możliwość zaszczepienia
podczas imprezy; Alicji Kiedrowskiej 
za upieczenie dożynkowych chlebów;
wszystkim wystawcom i przedsiębior-
com za przygotowanie stoisk promocyj-
nych; rolnikom: Jerzemu Tarnowskie-
mu i Robertowi Skwierawskiemu – za
dostarczenie balotów i snopków; 

SPONSOROM: firmie DRUTEX 
z Bytowa, firmie Carry Pet Food z Trze-
bielina, firmie Elwoz Eco z Sierakowic,
Bankowi Spółdzielczemu w Bytowie,
firmie Optim z Miastka, Karolinie
Jedleckiej, Dawidowi Maniak, państwu
Lucynie i Jarosławowi Góral.

Organizatorzy – BGCK w Trzebieli-
nie – serdecznie dziękuje wszystkim
mieszkańcom, którzy tak aktywnie 
i z zaangażowaniem dostarczali warzy-
wa, owoce, plony, akcesoria i inne deko-
racje, dzięki którym scena wyglądała tak
cudownie.
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Jak 
wakacje,
to 
atrakcje

W trakcie wakacji BGCK w Trzebie-
linie przygotowało dla dzieci z całej
gminy moc atrakcyjnych zajęć. 

Podczas spotkań uczestnicy tworzyli
własną fotobudkę, wieszaki cudaki 
z drewna, hotele dla owadów, kolorowe
meduzy, doniczki i sowy z cementu. 
W dobie gotowców to świetne zajęcia,
które rozwijają kreatywność naszych
dzieciaków. Uczestnicy przygotowywali
też sami zdrowe soki, mieli okazję
spotkać się z ratownikiem, a także odby-
li wojnę na balony z wodą. Cykl spotkań
wakacyjnych zwieńczyło ognisko przy-
gotowane przez Nadleśnictwo Trzebieli-
no.

Biblioteczne dożynki gminne 
Mimo niesprzyjającej od samego początku pogody, należy uznać tę imprezę za udaną. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą
dziękczynną w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP celebrowaną przez proboszcza Krzysztofa Skrzyniarza.



18 listopada gościem BGCK była
Olga Stelmach – autorka niezwy-
kłej, bo wyhaftowanej własnoręcz-
nie książki dla dzieci. 

Z pisarką spotkali się uczniowie
zerówki i klas 1-3 z Suchorza oraz klas
1-3 z Trzebielina i Starkowa. Dużą rolę
w spotkaniu odegrała jedyna w Polsce, 

a druga na świecie wyhaftowana przez
autorkę książka dla dzieci. Uczniowie
wysłuchali opowieści czytanej przez
samą autorkę.

Książka jest duża, kolorowa – za-
miast papierowych kartek ma 25
metrów kanwy, a zamiast liter ponad
140 tysięcy krzyżyków. 

W książce wszystko obszyte jest

koronką o łącznej długości 200 metrów.
W środku znajduje się prawie 50 ilustra-
cji. Opowiada o Olusiu i jego przyjacielu
Misiu. Ma ukryte pytania, zadania 
i stymuluje dzieci do różnych zabaw.
Takie też było to spotkanie. Z mnóstwem
pytań i odpowiedzi, pobudzające wyobra-
źnię, skłaniające do myślenia, pełne
kolorów i emocji.

Papierowa wersja książki z dedyka-
cją autorki dostępna jest w bibliotece 
i filii. Zapraszamy do lektury!
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Zapraszamy

Lubię tworzyć
W każdą środę o godzinie 16 zapraszamy dorosłych na zajęcia „Lubię tworzyć w bibliote-

ce" odbywające się w filii w Suchorzu. Miła atmosfera, doborowe towarzystwo i świetna zaba-
wa gwarantowane!

Uskrzydlone mamy
Biblioteka-Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie prowadzi projekt, który uzyskał dofi-

nansowanie wysokości 14.900 zł z Fundacji BGK w ramach grantu „Skrzydła dla mamy”. 
Panie od września biorą udział m.in. w zajęciach relaksacyjnych, fitness, pilates, stretchingu,

body ball, renowacji mebli, nordic walking, nauki szycia, spotkaniach z doradcą zawodowym.
Grupa chętnych to ponad 10 mam, które pilnie uczęszczają na przygotowane dla nich zajęcia.
Nauka przez zabawę oraz kontakt z innymi mamami to coś, co okazało się strzałem 
w dziesiątkę. Okazuje się, że uczestniczki bardzo chcą kontynuować zajęcia również po 
zakończeniu projektu.

Wspaniała akcja
Wraz z Fundacja Małych Stópek Biblioteka-Gminne Centrum Kultury zaprasza do udziału

w świątecznej zbiórce „Paczuszka dla Maluszka”. 
Zgromadzone dary trafią do domów samotnej matki, hospicjów preinatalnych i domów dziec-

ka w całej Polsce. 
Potrzebne są przede wszystkim artykuły higieniczne: pieluszki jednorazowe, chusteczki nawil-

żane, kosmetyki do pielęgnacji niemowląt i artykuły dla mam. Paczuszki można zostawiać 
w bibliotece do 21 grudnia 2021 roku. Dobro wraca!

Książka… haftowana

Nocą w bibliotece…
…w Trzebielinie
Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja,

która w niekonwencjonalny sposób zachęca
do korzystania z zasobów bibliotek osoby 
w każdym wieku. I tak też było w BGCK... 

O godzinie 18 uczestnicy wyruszyli do
Nadleśnictwa Trzebielino, gdzie Marek Witka-
Jeżewski  przedstawił prezentację jakie zwie-
rzęta żyją nocą, czym się zajmują, co jedzą i jak
wyglądają. Następnie wesoła gromada udała
się do biblioteki, gdzie czekały na uczestni-
ków akcji atrakcje: szukanie „świetlików”,
kalambury, kamyczki, słodka piniata.

Potem wyświetlony został krótki slajd 
o Nocy Bibliotek z zeszłego roku oraz rozdane
gadżety.

Zajęcia dla dorosłych rozpoczęły się 
o 21.30 kalamburami, następnie uczestnicy
sporządzili wzmacniający zdrowy sok oraz
omówili przy nim książkę Nicholasa Sparksa

„Wybór”, która pozostawiła dużo do myśle-
nia...

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo 
i widzimy się za rok.

Spotkanie
z Poetą 

17 listopada uczniowie klas 1-3 
z Trzebielina wzięli udział w niesa-
mowitych warsztatach prowadzo-
nych przez Pana Poetę – autora
edukacyjnych, ręcznie malowa-
nych bajek dla dzieci. 

Na swoje show zabrał ponad dwieście
rekwizytów do kreatywnych zabaw.
Okulary, przebrania, baloniki, pacynki,
a nawet morze. Dzięki temu dzieci były
zaangażowane w bajkę i lepiej zapami-
ętały jej treść. Krzykom zadowolenia 
i śmiechom nie było końca, nawet już po
warsztatach. Komplet bajek Pana Poety
dostępny jest już na półkach biblioteki
oraz filii.

…i w Suchorzu 
W tę jedyną w roku Noc pracownicy filii

biblioteki w Suchorzu postanowili podarować
Czytelnikom wzmocnienie wyobraźni, wrażli-
wości, odporności, relacji z drugim człowie-
kiem i zainteresowania literaturą. 

Wyobraźnię uczestnicy rozwijali poprzez
warsztaty string art. String art to kreatywny
sposób na spędzenie jesiennych wieczorów 
i niesamowicie oryginalna dekoracja ścian.
Deski, gwoździe i nici – tylko tyle potrzeba,
żeby rozpocząć tę przygodę. Okazało się, że
wyobraźnia uczestników ma nieskończone
możliwości. Każda praca powstała na wiele
sposobów.

Wrażliwość uczestnicy wzmocnili poprzez
lekturę książki „W głowie się nie mieści” i rozmo-
wę na temat emocji. Przyglądali się własnym
emocjom, zastanawiali nad tym, czym jest
szczęście i poszukiwali go w zwyczajnym dniu.

Noc niewątpliwie sprzyjała czytaniu!
Odczytano wspólnie trzy wiersze „Co to za
tuba, co to za wzmacniacz” Joanny Mueller,
„Pani Noc” Anny Kacy i wiersz noblistki Wisła-
wy Szymborskiej „Jak się dziś czuję”. Młodsi
czytelnicy przeczytali książkę „Walizka pana
Hanumana”.

W kuchni zaś królowała dynia, smaczna 
i odżywcza. To warzywo, pełne witamin, prze-
tworzone zostało na przepyszny i zdrowy dżem
z dodatkiem cytryny i galaretki pomarańczowej.

Mamy nadzieję, że każdy uczestnik wyda-
rzenia został umocniony i zainspirowany do
czytania oraz działania.
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Bądź na bieżąco!
Aplikacja mobilna !go Gmina Trzebielino jest dostępna 

w sklepach. Wydarzenia, aktualności, ważne terminy, komu-
nikaty i ostrzeżenia – będziesz zawsze na bieżąco. Kontakt 
z władzami gminy oraz lokalnymi instytucjami – czas na

mobilną komunikację. Zainstaluj teraz i trzymaj Gminę Trze-
bielino w kieszeni!

Aplikację bezpłatnie można pobrać ze sklepów: 
Google Play, App Store.

TERMINY WYPŁAT GOPS TRZEBIELINO 
NA 2022 ROK 


