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Pomoc dla tych rodzin udało się
zorganizować dzięki ofiarności miesz-
kańców gminy Trzebielino, uczniów 
i pracowników szkół, pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Biblioteki-Gminnego Centrum Kultury
w Trzebielinie, Urzędu Gminy i sołtysów
a także firmy prywatnych.

Nasi mieszkańcy otworzyli dla gości 
z Ukrainy swoje domy i otoczyli opieką, 
a lokalni pracodawcy umożliwili podjęcie
pracy, dzięki czemu osoby te szybciej mogły
odnaleźć się w trudnej dla nich rzeczywi-
stości. W szkołach, przedszkolach i żłobku
znajdujących się na terenie naszej gminy
przyjęte zostały dzieci ukraińskie, które 

z chęcią zaczęły poznawać nasz język,
kulturę a także nowych polskich przyjaciół.

Pracownicy Urzędu Gminy jako koor-
dynatorzy działań są w stałym kontakcie
z rodzinami ukraińskimi i służą pomocą
przy załatwianiu wszelkich spraw, 
w tym m.in. udostępnienie możliwości
uczęszczania dzieci do szkół, nadania
numeru PESEL, pomocy socjalnej 
i bytowej, wsparcia psychologicznego 
i współpracy służb, np. policji.

Wspólnie z jednostkami organizacyj-
nymi Gminy Trzebielino udało się nam
zorganizować szereg akcji pomocowych
oraz objąć opieką i wsparciem gości 
z Ukrainy. 

Wiosenna integracja 
w Starkowie
Akcja zgromadziła w świetlicy wiej-

skiej rodziny polskie i ukraińskie. Nasze
koleżanki zza wschodniej granicy (Alina,
Luda, Sveta, Ola, Lena) przygotowały
pyszne pielmieni i pierogi, którymi

poczęstowały wszystkich przybyłych. Na
najmłodszych czekała wata cukrowa 
i popcorn. Każdy mógł usmażyć na świe-
żym powietrzu kiełbaskę. Dzieci chęt-
nie bawiły się na placu, a dorośli inte-
growali przy stole. Pogoda dopisywała,
frekwencja również nie zawiodła.

Jarmark Wielkanocny z gośćmi 
z Ukrainy
Pogoda sprawiła, że odbył się w sali

widowiskowej, gdzie było smakowicie,
przyjaźnie i swojsko. Odwiedzający
mogli zaopatrzyć się w pyszne wyroby
wędliniarskie i inne artykuły spożyw-
cze własnej produkcji, a także rzeczy
codziennego użytku, np. stroiki, torby,
plecaki, piórniki. Przy stoiskach orga-
nizacyjnych czekały upieczone przez
SenioRITĘ pyszne ciasteczka do indy-
widualnego przystrojenia posypkami 
i lukrem oraz darmowa kawa i herbata.
Atmosfera była rodzinna, a czas minął
szybko...

Gościliśmy również nasze koleżanki
z Ukrainy przebywające obecnie w Star-
kowie, które sprzedawały swoje wyroby
i wypieki, dzięki czemu mieliśmy wszy-
scy okazję skosztować przepysznych
specjałów ukraińskich. Dziękujemy za
obecność i do zobaczenia!

Nasza pomoc dotarła na Ukrainę
Mieszkańcy Gminy Trzebielino

zorganizowali zbiórkę darów, które 
4 marca, w porozumieniu z gminą
Parchowo, trafiły do gminy Dołhoby-
czów, która leży bezpośrednio na grani-
cy polsko-ukraińskiej. Następnie dary
zostały przewiezione na Ukrainę do
miejscowości Sokal, tj. ok. 50 km od
polskiej granicy i rozdane najbardziej
potrzebującym osobom.

Tych działań jest o wiele więcej.
Pragniemy, aby nasi wschodni sąsiedzi,
pomimo ciężkich przeżyć i sytuacji 
w jakiej się znaleźli, czuli się u nas
bezpiecznie i choć przez chwilę poczuły
się jak w domu.

Pomagamy Ukrainie
W związku z wojną w Ukrainie w naszej gminie bezpieczny azyl znalazło 29 uchodźców. Jest to 16 kobiet i 13 dzieci, w wieku od
roku do 18 lat. Przyjechały do nas z terenów wschodniej Ukrainy, tj. z Dniepropietrowska oraz Sumy. Po raz kolejny społeczność
lokalna udowodniła, że potrafimy działać wspólnie i skutecznie. 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom,
firmom, służbom i organizacjom, którzy
przez cały czas angażują się w organizację
pomocy oraz wspierają w swoich działaniach
gości przybyłych z Ukrainy.

Z okazji zakończenia zajęć dydaktycznych  w roku szkolnym 2021/2022 serdecznie
dziękujemy wszystkim dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom

administracji, obsługi szkół i przedszkoli za codzienny trud wkładany w nauczanie,
opiekę i wychowanie uczniów z naszych szkół i przedszkoli.

Uczniom gratulujemy i dziękujemy za chęć zdobywania wiedzy, osiągnięte wyniki 
w nauce, dążenie do poszerzania horyzontów, rozwijanie swoich talentów 

oraz dbałość o dobre imię szkół. 

Życzymy dużo słońca, udanego i bezpiecznego wypoczynku, niezapomnianych wrażeń,
interesujących podróży oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy

Jerzy Tarnowski Tomasz Czechowski



W 2021 roku Gmina Trzebielino
wykonała wzdłuż drogi powiatowej 
(na odcinku od szkoły do cmentarza 
w Suchorzu) chodnik z kostki betono-
wej o szerokości 2 metrów. Przy szkole
zbudowano z płyt prefabrykowanych
ażurowych zatokę postojową na 
20 samochodów osobowych, przebudo-
wano wszystkie istniejące zjazdy po
stronie chodnika. Wykonano również
przebudowę drogi dojazdowej do cmen-
tarza.

Z kolei w tym roku Powiat Bytowski
zrealizował inwestycję pod nazwą:
„Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu
drogowego, stanu technicznego drogi
oraz zapewnienie spójności sieci dróg
poprzez modernizację drogi powiatowej
nr 1175G w Suchorzu gmina Trzebieli-
no, łączącej powiat bytowski z powia-

tem słupskim oraz drogą krajową
DK21”. Zadanie dotyczyło wykonania
nowej nawierzchni jezdni, zjazdów 

i poboczy w Suchorzu na odcinku od
szkoły do granicy powiatów bytowskie-
go i słupskiego.

Wartość robót budowlanych realizo-
wanych przez Gminę Trzebielino wynio-
sła 545 115,79 zł, gmina na realizację

zadania przeznaczyła środki Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w kwocie 188 574,16 zł.

Powiat Bytowski na realizację plano-
wanego zakresu robót budowlanych
przeznaczył 677 112,83 zł, na ten cel
otrzymał dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości
50% kosztów kwalifikowanych.
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Modernizacja drogi
gminnej w Starkowie

Zakończyła się realizacja przebu-
dowy drogi gminnej w miejscowo-
ści Starkowo. 

W ramach inwestycji wykonano
przebudowę drogi dojazdowej do posesji 
nr 41a – 43 w Starkowie na odcinku
202 metrów. Wykonano nową
nawierzchnię jezdni z kostki betonowej,
wykonano wyniesione skrzyżowanie
oraz przebudowę istniejących zjazdów.

Dodatkowo na przebudowywanym
odcinku zostało wykonane nowe ozna-
kowanie.

Całkowita wartość inwestycji wynio-
sła 444 444,16 zł. Przedsięwzięcie zosta-
ło dofinansowane kwotą 198 458 zł ze
środków Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg.

Zadanie zostało wykonane przez
firmę LEMAR Leszek Bigus z Niezaby-
szewa.

Kolejne drogi 
do przebudowany

17 lutego w sali widowiskowej przy
Bibliotece-Gminnym Centrum Kultury
w Trzebielinie odbyło się spotkanie mini-
stra Piotra Müllera oraz wicewojewody
pomorskiego Mariusza Łuczyka z samo-
rządowcami z powiatu bytowskiego. 
W trakcie spotkania wręczone zostały
symboliczne czeki ze środkami finanso-
wymi na inwestycje drogowe realizowa-
ne w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg.

Gmina Trzebielino otrzymała dofi-
nansowanie w kwocie 198 458 zł na wy-
konanie przebudowy drogi gminnej 
w miejscowości Starkowo, od skrzyżo-
wania z drogą gminną Starkowo – Star-
kówko do posesji nr 43 w Starkowie. 

Ze środków Funduszu na terenie
gminy Trzebielino została również wyre-
montowana droga powiatowa. Starosta
bytowski Leszek Waszkiewicz odebrał
czek na remont drogi powiatowej 
nr 1175G w Suchorzu.

Wielkie pieniądze dla gminy

Gmina Trzebielino otrzymała dofi-
nansowanie na wszystkie trzy
złożone projekty z Rządowego
Funduszu Polski Ład – w sumie 
9 999 700 zł.

5 130 000 zł zostanie przeznaczo-
nych na rozbudowę oczyszczalni ście-
ków w miejscowości Zielin. Projekt
zakłada budowę oraz przebudowę reak-

torów SBR, modernizację istniejących
urządzeń, wymianę sterowania wraz 
z monitoringiem, rozwiązanie proble-
mów z gospodarowaniem osadem
powstającym w wyniku oczyszczania,
przebudowę infrastruktury towarzy-
szącej oraz zakup niezbędnego wypo-
sażenia.

2 375 000 wydamy na rozbudowę
systemu kanalizacji sanitarnej na tere-

nie gminy Trzebielino. Projekt zakłada
rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Uliszkowice oraz
Moczydło, Zielin i Trzebielino.

2 494 700 zł zasili przebudowę dróg 
w miejscowości Objezierze i w miejsco-
wości Miszewo. Planuje się wykonanie
nowych nawierzchni dróg wraz z infra-
strukturą towarzyszącą w miejscowo-
ściach Objezierze oraz Miszewo. 

Finał wspólnego działania
W Suchorzu zakończyła się realizacja wspólnego przedsięwzięcia przebudowy drogi realizowanego przez samorząd gminny 
i powiatowy. Wartość inwestycji wynosi ponad 1,2 mln zł.



Inwestycja zapewniła podłączenie
budynków mieszkalnych w Objezierzu
poprzez sieć kanalizacji sanitarnej grawi-
tacyjnej i tłocznej z odprowadzeniem

ścieków do istniejącej oczyszczalni ście-
ków w Zielinie. Roboty budowlane zosta-
ły wykonane przez Przedsiębiorstwo
Instalacyjno-Budowlane „EKO-INSTAL”

z Bytowa. Koszt wykonania robót budow-
lanych, nadzoru inwestorskiego i autor-
skiego wyniósł łącznie 1 459 474,00 zł.

Zadanie zostało w całości sfinanso-

wane w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Rządowy
Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)
to program, w ramach którego rządowe

środki trafiają do gmin, powiatów 
i miast w całej Polsce na inwestycje
bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrot-
ne i pochodzi z Funduszu Przeciwdzia-
łania COVID-19.

Jednocześnie informujemy, że obo-
wiązkiem właścicieli nieruchomości jest
przyłączenie nieruchomości do istnie-
jącej sieci kanalizacyjnej, co wynika 
z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Koszty
podłączenia do sieci kanalizacyjnej
pokrywa właściciel nieruchomości.

11 maja uruchomiony został pilo-
tażowy program przyznawania
dotacji ze środków budżetu Gminy
Trzebielino na wymianę nieefek-
tywnych źródeł ciepła.

„Regulamin przyznawania dotacji ze
środków budżetu Gminy Trzebielino na
trwałą likwidację nieefektywnych indy-
widualnych źródeł ciepła i zastąpienie

ich proekologicznymi systemami grzew-
czymi” został przyjęty uchwałą Rady
Gminy Trzebielino 20 kwietnia 2022 r. 

Gminny Program dotacji wspierać
będzie ograniczanie „niskiej emisji” na
terenie Gminy Trzebielino na naszych
lokalnych zasadach, dostosowany do
naszych potrzeb. Pomoc finansowa
udzielana jest w formie dotacji celowej.

Wysokość dotacji celowej wynosi

40,00% wartości kosztów kwalifikowa-
nych, jednak nie więcej niż 5.000 zł 
w przypadku wymiany źródła, które
zasila do 3. lokali mieszkalnych oraz nie
więcej niż 7.500 zł w przypadku, gdy
nowe źródło ciepła zasilało będzie cztery
lub więcej lokali mieszkalnych.

Program z założenia stanowi wielo-
letnie przedsięwzięcie wspierające
wymianę źródeł ciepła na terenie gminy.

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami
uchwały antysmogowej obowiązującej na
terenie województwa Pomorskiego, użyt-

kownicy kotłów na węgiel lub drewno,
które nie spełniają wymogów dla klas
3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012,
muszą wymienić je do września 2024 r.,
a użytkownicy kotłów na węgiel lub
drewno klasy 3 lub 4 wg ww. normy,
muszą wymienić je do września 2026 r.

Więcej informacji, regulamin, wnio-
sek oraz inne dokumenty związane 
z programem można uzyskać w zakład-
ce „dotacje” na stronie internetowej
Gminy Trzebielino (https://trzebieli-
no.pl/dotacje/) oraz osobiście w pokoju
nr 4 w Urzędzie Gminy Trzebielino.
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Toczek 

Przebudowa drogi 
Trwają roboty budowlane przy prze-

budowie drogi do Toczka. 31 maja zosta-
ła podpisana umowa i przekazany plac
budowy dotyczący przebudowy drogi
dojazdowej do miejscowości Toczek.
Inwestycja jest realizowane przy dofi-
nansowaniu ze środków Nadleśnictwa
Trzebielino. Wartość zadania wynosi
189.914,80 zł brutto.

Wykonawcą inwestycji wyłonionym

w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia publicznego została firma Henryka
Jankowskiego z Dolna. Termin realiza-
cji wynosi do czterech miesięcy od daty
przekazania placu budowy.

Inwestycja zakłada wykonanie
nawierzchni jezdni z płyt żelbetowych
typu IOMB, wykonaniu ścinki oraz
naprawy (uzupełnieniu) poboczy, a także
wykonaniu robót porządkowych.

Kontrola dymu w Suchorzu

Zajrzeli do komina
29 marca w miejscowości
Suchorze wykonany został
pilotażowy oblot przy pomocy
drona, który badał dym 
z kominów.

W ramach działań mających na
celu poprawę jakości powietrza
przeprowadzono kontrole w nieco
inny sposób. Tym razem paleniska
skontrolowano z góry, przy pomocy
drona, który wyposażony jest 
w czujnik do badania spalin.
Widząc dym operator podlatuje nad
taką posesję, dron zaciąga spaliny,
które wydobywają się z komina. 
W czasie rzeczywistym na ekranie
tabletu widać wynik, pokazujący
czy i w jakim stopniu przekroczone
są normy jakości powietrza w tym
miejscu.

W ten sposób skontrolowano
niemal wszystkie kominy w miej-
scowości. Wyniki kontroli napawa-
ją optymizmem. W większości punktów
nie zanotowano przekroczeń. Dym z 11
kominów zawierał przekroczenia cząstek

PM1, PM2,5, PM10, które mogą sugero-
wać niską jakość opału. W sześciu z tych
punktów dodatkowo badanie wykazało

zawartość związków chemicznych.
W jednym punkcie odnotowano
wysoką emisję lotnych związków
organicznych, która może świad-
czyć o nielegalnym spalaniu odpa-
dów.

Kontrole mają również efekt
edukacyjny, bo mieszkańcy
wiedząc, że prowadzone są akcje
przy pomocy dronów zwracają
większą uwagę na to czym palą.
Kontrole przy pomocy drona
odbyły się zgodnie z obowiązu-
jącym prawem, w obecności
pracownika Urzędu Gminy, koszt
badania zrefundowany został
przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej, w ramach działań
promocyjnych prowadzonego 
u nas punktu konsultacyjnego
dot. programu „Czyste Powie-
trze”.

Kontrole palenisk przy pomocy
drona to kolejne działanie, którego celem
jest poprawa jakości powietrza w naszej
gminie. 

Likwidujemy „kopciuchy”

Kolejny odcinek kanalizacji oddany do użytku

Inwestycja w środowisko
Zakończyła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w Objezierzu.
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Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość, że 12 marca zmarł Jan
Kruk z Cetynia – najstarszy mieszka-
niec naszej gminy. Był pierwszym
powojennym sołtysem Cetynia oraz
miasteckim radnym powiatowym.
Dożył sędziwego wieku 101 i pół roku. 

Jan Kruk urodził się w Dąbrówce
Warszawskiej w 1920 roku. Następ-
nie z rodziną przeniósł się do Krasny-
stawu. W lutym 1940 roku wszyscy
zostali wywiezieni na Sybir. Zajmo-
wał się pracą w lesie a latem przy
spławie drewna rzeką. W 1943 roku
wstąpił do 1. Polskiej Dywizji Piecho-
ty, która została sformowana w Siedl-
cach nad Oką. Brał udział w bitwie
pod Lenino (październik 1943 r.).
Uczestniczył w wielu walkach, m. in.
o Warszawę (w styczniu 1945 r.), 
o Kołobrzeg (marzec 1945 r.), 
o Berlin, za co otrzymał imienne
podziękowania oraz liczne odznacze-
nia. 

Jan Kruk dosłużył się stopnia
porucznika. Po wojnie przez jakiś
czas mieszkał w Chełmku, potem 

w Radomiu, a następnie pojechał na
Ziemie Odzyskane do Kołczygłów,
gdzie objął gospodarstwo. Po krótkim
czasie znowu pojechał do Radomia 
a gdy wrócił objął gospodarstwo 
w Cetyniu. Było to w lutym 1946 r. 
W tym samym czasie został sołtysem.
Tą zaszczytną funkcję pełnił z prze-
rwami do 1980 r. W roku 1946 ożenił
się z Zofią, którą znał już wcześniej.
Doczekał się 4 synów, 11 wnuków, 
10 prawnuków i 4 praprawnuków.
Pochowany został na cmentarzu
parafialnym w Kołczygłowach.

Pro memoriamŚwięto sołtysów
11 marca to dzień, w którym może-
my szczególnie wyrazić swoje uzna-
nie dla przedstawicieli naszych
lokalnych społeczności, czyli sołty-
sów, ponieważ tego dnia obchodzo-
ny jest w Polsce Dzień Sołtysa.

W Urzędzie Gminy Trzebielino, odby-
ło się uroczyste spotkanie z sołtysami,

na którym wójt Tomasz Czechowski,
skarbnik Mariola Skwierawska, sekre-
tarz Grażyna Bodnar oraz przewodni-
czący Rady Gminy Trzebielino Jerzy
Tarnowski złożyli życzenia i podzięko-
wania 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 oraz wpływem
działalności sołtysa na integrację społecz-
ności sołectwa i gminy.

Dołączając się do powinszowań życzy-
my dużo zdrowia, pozytywnego nastroju,
optymizmu, pogody ducha, radości, wszel-
kiej pomyślności w życiu osobistym, satys-
fakcji z wykonywanej funkcji oraz reali-
zacji pomysłów w działalności sołeckiej.

Seniorzy mają swoją Radę
1 marca. o godzinie 10 pierwsze
posiedzenie odbyła Gminna Rada
Seniorów. Spotkanie rozpoczął
wójt Tomasz Czechowski. Obradom
przewodniczyła, zgodnie ze statu-
tem, najstarsza członkini Rady
Irena Andrys. 

Wójt gminy Tomasz Czechowski
wraz z przewodniczącym Rady Gminy
Trzebielino Jerzym Tarnowskim oraz
sekretarzem Gminy Grażyną Bodnar
wręczyli zaświadczenia oraz kwiaty, 
a także pogratulowali wyboru do Rady
oraz życzyli owocnej pracy na rzecz
seniorów w naszej gminie.

W dalszej kolejności przeprowadzono
jawne wybory prezydium Gminnej Rady
Seniorów, w wyniku których skład rady

przedstawia się następująco: Irena
Andrys – przewodnicząca, Ewa Wilma-
Guzowska – wiceprzewodnicząca,
Grażyna Siwak – sekretarz.

Gminna Rada Seniorów liczy dzie-
więć osób i jest ciałem o charakterze
konsultacyjnym, doradczym i inicja-
tywnym dla władz gminy, z którymi
współpracuje we wszystkich obszarach
dotyczących osób starszych, zarówno
tych dotyczących życia codziennego, jak
też aktywności społecznej. 

Skład osobowy Gminnej Rady
Seniorów w Gminie Trzebielino na
lata 2022-2023 (poza prezydium): 
Irena Dudek, Wiesława Gajtkowska,

Teresa Gawlik, Marianna Klassa,
Krystyna Surowicz, Danuta Zabrocka.

22 kwietnia, po raz kolejny 
w naszej gminie przeprowadzono
akcję „Czysta Wieś, Czysta
Gmina”, której celem jest pokaza-
nie młodym ludziom, że 
rozwiązaniem problemu zaśmieco-
nego środowiska nie jest tylko
coroczna zbiórka śmieci, lecz
głównie zmiana nawyków 
w codziennym życiu, unikanie
tworzenia odpadów, odpowiednie
gospodarowanie nimi oraz podno-
szenie świadomości ekologicznej
mieszkańców. 

Tego typu akcje przyczyniają się 
w dużym stopniu do uprzątnięcia miejsc
szczególnie uczęszczanych takich jak
ulice, place zabaw czy boiska.

W akcję zaangażowani byli, tak jak
w poprzednich latach wójt, pracownicy
Urzędu Gminy oraz Biblioteki, miesz-
kańcy poszczególnych sołectw wraz 
z sołtysami oraz nauczyciele i uczniowie
szkół podstawowych w Trzebielinie,
Suchorzu oraz w Starkowie.

Serdeczne podziękowania należą się
wszystkim zaangażowanym w akcję,
którym leży na sercu piękno i czystość
naszej gminy. Zapraszamy za rok!

Czysta Wieś, 
Czysta Gmina
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Senio-RITA z Trzebielina w trasie

Bomb(k)owa wyprawa
22 kwietnia odbył się wyjazd inte-
gracyjny uczestników projektu
Senio-RITA do Koszalina.

Uczestnicy wyprawy zwiedzili fabry-
kę bombek choinkowych, gdzie poznali
tajniki ich ręcznej produkcji, sami
mogli ozdobić bombkę, a w prezencie
każdy otrzymał bombkę ze swoim imie-
niem. 

Następnie odwiedzili Górę Chełmską
– pomimo stromego podejścia nawet
osoby wspomagające się kulami świetnie
sobie poradziły. Siostra zakonna opowie-

działa bardzo ciekawą historię tego miej-
sca. 

Następnym punktem wyprawy były
odwiedziny w Forcie Mariana w Male-
chowie, gdzie właściciel opowiedział 
o swojej pasji, jaką jest kolekcjonowanie
i odrestaurowywanie pojazdów zabytko-
wych, głównie wojskowych. Pokazał
swoją kolekcję racząc uczestników pasjo-
nującą opowieścią o historii, nie tylko
pojazdów. 

Pomimo całodziennego zmęczenia, na
koniec wyprawy na twarzach uczestni-
ków malowały się uśmiechy!

Senio-RITA ze statuetką

Ten występ, to nie był „obciach”
1 kwietnia w Gminnym Centrum
Kultury i Promocji w Kobylnicy
odbył się XIV Powiatowy Przegląd
Kabaretów „OBCIACH”, w którym
udział wzięła grupa teatralna „SKS
– Starość Kurde Starość”, działa-
jąca w Trzebielinie w ramach
projektu Senio-RITA.

„Obciach” jest otwartym konkursem
dla grup, zespołów i osób indywidual-
nych zajmujących się twórczością kaba-
retową. Wydarzenie jest propozycją dla
artystów, którzy chcą sprawdzić swoje
umiejętności na tle innych wykonaw-
ców.

Przegląd powstał m.in. z myślą 
o międzypokoleniowej integracji, dlatego

też konkurs odbywa się w trzech kate-
goriach wiekowych: grupa dziecięca 
(7-12 lat), grupa młodzieżowa (13-18 lat)
i grupa dorosłych (19+ lat).

Nasza grupa teatralna zagościła po
raz pierwszy na takim przeglądzie – i od
razu na podium – zdobywając III miejsce! 

Gratulujemy pani reżyser Basi oraz
naszym utalentowanym artystom!

Zebrania sołeckie – cenne rozmowy o problemach
W maju i na początku czerwca 
na terenie poszczególnych sołectw
w naszej gminie odbyły się zebra-
nia wiejskie. 

Mieszkańcy mieli okazję spotkać się
z wójtem, przewodniczącym Rady
Gminy oraz radnymi i omówić nurtu-
jące ich sprawy. Na spotkaniach
omawiane były między innymi sprawy
bieżące sołectw oraz plany rozwojowe na
najbliższe lata.

Na spotkaniach nie zabrakło tema-
tów związanych z bieżącym utrzyma-

niem dróg, gospodarką odpadami komu-
nalnymi czy sprawami dotyczącymi
bieżących programów i dotacji, które
aktualnie prowadzone są przez Gminę
Trzebielino.

Wnioski z zebrań są aktualnie anali-
zowane pod kątem ich realizacji.

Chcielibyśmy podziękować wszyst-
kim mieszkańcom za udział w spotka-
niach oraz przedstawienie spraw, który-
mi w pierwszej kolejności mielibyśmy
się zająć. Dziękujemy również sołtysom
i radom sołeckim za przygotowanie
spotkań i udział w dyskusjach.

Dyżur 
doradcy 

W każdy poniedziałek, od godziny
8:30 do 13:30, w Urzędzie Gminy Trze-
bielino, pok. nr 2, będzie pełnił dyżur
pracownik Pomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.
Pomoc doradcza będzie kierowana do
mieszkańców oraz osób prowadzących
działalność rolniczą na terenie Gminy
Trzebielino.

Trzebielino bezpieczne cyfrowo 
Gmina Trzebielino otrzymała dofi-

nansowanie w wysokości 111 180 zł 
w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”
finansowanego ze środków Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-020 Osi Priorytetowej V Rozwój
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej
odporności na zagrożenia REACT-EU
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz
wzmocnienie cyfrowej odporności na
zagrożenia.

Celem realizacji grantu jest zwięk-
szenie cyberbezpieczeństwa w obszarach
realizacji usług publicznych należących
do zadań ustawowych Gminy. 

Natomiast celem głównym projektu
jest wzrost jakości pracy i dostępności
Urzędu Gminy i jednostek podległych

(ZUK) poprzez podniesienie poziomu
cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa dzięki
wzmocnieniu technicznego potencjału
jednostek.

W ramach projektu obowiązkowo
przeprowadzony zostanie audyt cyber-

bezpieczeństwa, planowany jest zakup 
i wymiana starych, mało wydajnych
stanowisk na nowoczesne zestawy
komputerowe wraz z niezbędnym opro-
gramowaniem, zakup UTM, wymiana
UPS oraz dostosowanie strony interne-
towej Gminy Trzebielino do aktualnie
używanych technologii  w celu zwięk-
szenia  bezpieczeństwa danych, poprawy
stabilności i szybkości jej działania na
wszystkich urządzeniach.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś V: 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
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Wybieram marzenia – nie uzależnienia
1 czerwca 2022 roku pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Trzebielinie zorgani-
zowali happening pod hasłem
„Wybieram marzenia – nie uzale-
żnienia” dla uczniów szkół z terenu
gminy Trzebielino oraz lokalnej
społeczności. Happening został
połączony z obchodami Dnia Dziec-
ka, a patronatem imprezę objął
wójt Gminy Trzebielino Tomasz
Czechowski.

Celem wydarzenia było promowanie
postaw społecznych ważnych dla profi-
laktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień. 

Happening rozpoczął się od prze-
marszu dzieci i młodzieży ze szkół z tere-
nu naszej gminy ulicami miejscowości
Starkowo, Suchorze i Trzebielino 
z transparentami głoszącymi ideę zdro-
wego stylu życia, bez używek.

Główna część uroczystości odbyła się
na boisku sportowym w Trzebielinie.
Uroczystość otworzyli wójt gminy
Tomasz Czechowski oraz kierownik
GOPS Joanna Kmiecik. Po powitaniu
uczestników happeningu  rozpoczęły się
zmagania sportowe.

Dzieci i młodzież mogły skorzystać 
z wielu atrakcji, m.in. pobawić się na
dmuchanych zjeżdżalniach, zrobić sobie
zdjęcie w fotobudce, pomalować buzie
na kolorowo, zapleść kolorowe warko-
czyki, zrobić tatuaż, obejrzeć wozy bojo-
we Ochotniczej Straży Pożarnej w Trze-
bielinie oraz nadleśnictwa Trzebielino,
zasiąść za kierownicą radiowozu poli-
cyjnego, który udostępnili funkcjonariu-
sze posterunku policji z Kołczygłów.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się
stoisko edukacyjne zorganizowane przez
pracowników Nadleśnictwa Trzebielino.

Na zakończenie zmagań sportowych
rozegrano mecz piłki nożnej: samo-
rządowcy kontra uczniowie klas siód-
mych i ósmych, który wygrała drużyna
samorządowców 6:1.

Na wszystkie dzieci, oprócz posiłku
na świeżym powietrzu, czekała słodka
niespodzianka w postaci lodów.

Finałową atrakcją happeningu było
przedstawienie pod tytułem ,,Zamiesza-
nie w krainie bajek”, przygotowane
przez nauczycieli oraz pracowników
urzędu gminy. Pomimo deszczowej pogo-
dy młodzi widzowie z pełnym zaangażo-
waniem oglądali spektakl, zachwyceni
grą aktorską. Aktorom najlepszy prezent
sprawiły gromkie brawa i uśmiech na
twarzach dzieci.

Impreza nie odbyłaby się bez wspar-
cia sponsorów: Banku Spółdzielczego
w Bytowie, firmy Mainsoft z Malbor-
ka, firmy Carry Pet Food z Trzebielina,
Józefa Roman Zakład Produkcyjno-
Usługowy ze Starkowa, Jarosława 
i Lucyny Góral Stacja Paliw „Orlen” 
w Suchorzu, Nadleśnictwa Trzebielino,
Katarzyny Kula Zakład Fryzjerski 
w Zielinie, firmy Stara Mleczarnia 
z Zielina, sołectwa Trzebielino, firmy
Rodan ze Słupska, Tomasza Zabrockie-
go z Trzebielina, Jacka Górala z Zieli-
na, Gabrieli Borowskiej z Bożanki,
Piotra Guzowskiego ze Suchorza,
Tomasza Beger z Trzebielina, Euge-
niusza Ruszkowskiego z Dolna, Andrze-
ja Iwanowskiego z Poborowa, Stanisła-
wa Kaszubowskiego ze Starkowa,
którym serdecznie dziękujemy za
hojność i wsparcie.

Współorganizatorem imprezy była
Gminna Komisja Rązwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Trzebielinie.

Podziękowania składamy także na
ręce: przedstawicieli posterunku policji
w Kołczygłowach, Stowarzyszenia Spor-
towego Diament z Trzebielina, Nadle-
śnictwa Trzebielino, Zakładu Usług
Komunalnych w Trzebielinie, Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Trzebielinie,
Biblioteki – Gminnego Centrum Kultu-
ry w Trzebielinie oraz przedstawicieli
lokalnego samorządu, którzy swoją obec-
nością uświetnili zabawę wszystkim
dzieciom.
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Dzień Dziecka
z wędką

To już tradycja – Gmina Trzebielino
i Koło RYBOGRYF Trzebielino
zaprosili najmłodszych adeptów
sztuki wędkarskiej nad Zalew
Bronowicki. Tegoroczny Dzień
Dziecka z wędką odbył się 
w niedzielę, 5 czerwca. 

Na zawody stawiła się rekordowa jak
do tej pory liczba młodych uczestników
wędkowania – 26 zawodników. Impreza
miała charakter międzynarodowy,
ponieważ gościliśmy również młodych
zawodników z Ukrainy. Dzieci przybyły
razem z rodzicami, dziadkami i opieku-
nami  Pogoda dopisała. Świeciło piękne
słońce i emocji nie brakowało. Na
początek, tak jak podczas zmagań doro-
słych, była rejestracja, losowanie stano-
wisk i pierwsze połowy. Emocje były
ogromne, dzieci z niecierpliwością zarzu-
cały wędki z pomocą swoich opiekunów
i z ciekawością oczekiwały na pierwsze
rybki. A okazy udało się złowić napraw-
dę ciekawe: karasie, liny i płotki. Jednak
najważniejsza była waga złowionych
rybek. Ostateczna klasyfikacja wygląda-
ła następująco: 1. miejsce – Kacper
Maziarz (1,665 kg); 2. miejsce Paweł

Zielonka (1,585 kg); 3. miejsce Paweł
Rapita (0,635 kg). 

Ponieważ w tych zawodach nie ma
przegranych wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy oraz upomin-
ki, które wręczyli wójt Gminy Trzebieli-
no Tomasz Czechowski, prezes Koła
PZW w Trzebielinie Stanisław Rutkow-
ski, oraz leśniczy Nadleśnictwa Trze-
bielino Tomasz Zacholski.

Dodatkową atrakcją było wędkarskie
„Koło Fortuny”, które prowadził Andrzej
Grzybowski z Parku Krajobrazowego
Dolina Słupi. Na koniec wszyscy uczest-
nicy wraz z opiekunami spotkali się przy
wspólnym ognisku .

Nagrody ufundowane zostały przez
wójta Gminy Trzebielino, Koło RYBO-
GRYF Trzebielino, Nadleśnictwo Trze-
bielino, Tomasza Zabrockiego, Park
Krajobrazowy Dolina Słupi oraz Sołec-
two Trzebielino.

Dziękujemy wszystkim za liczne
przybycie, ponieważ Dzień dziecka to
wspaniała okazja do tego, aby zachęcić
najmłodszych do spróbowania swoich sił
w zawodach wędkarskich i zaszczepienia
pasji do wędkowania.

Do zobaczenia za rok.
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Historyczny finał 
Tegoroczny finał WOŚP przejdzie
do historii. Pierwszy raz Trzebielino
utworzyło swój własny sztab, który
zorganizował imprezę... przy użyciu
agregatu prądotwórczego!

Orkan Nadia pozbawił prądu całą
gminę, ale nawet to nie przeszkodziło
nam pobić rekordu!

Łukasz i Dorota prowadzili licytację

przy pomocy przenośnego głośnika 
z mikrofonem, dzielne kobietki liczyły
pieniądze przy świecach, popcorn robio-
ny był w garnku na kuchence gazowej 
– kawa i herbata również zalewane
wodą zagotowaną na gazówce, Senio-
RITA kroiła ciasto przy lampkach na
baterie, Aneta prowadziła loterię w tych
samych warunkach, a scenę oświetlał
halogen budowlany!

Wprawdzie uczestnicy siedzieli 
w nieogrzanej sali, ale było w niej tyle
ciepłych serc, że nikt nie zmarzł. A wręcz
przeciwnie...

28 376,24 złotych 
zebraliśmy w tym roku! Jest to o ponad 
7000 zł więcej niż wynosił dotychczasowy
nasz rekord.

Gala Czytelników 2021 Miało być kameralnie i spokojnie...
Ale biblioteka tak nie potrafi.
Zwłaszcza, kiedy za organizację
zabiera się duet Sandra i Maciej. 

To było piękne zwieńczenie Ogólno-
polskiego Tygodnia Bibliotek i Bibliote-
karzy 2022. Nie zabrakło artystycznych
akcentów w postaci recytacji wiersza 
w wykonaniu Barbary Bilińskiej 
i piosenki zaprezentowanej przez orga-
nizatorów. Publiczność dopisała. 

Do końca nie było wiadomo, kto
okaże się być tym najaktywniejszym
czytelnikiem. A oceniono ich w dwóch
kategoriach. 

Wśród dzieci i młodzieży do 16. lat:
Olaf Ryglowski, Milena i Laura Koło-
dziejczyk, Hanna Powarzyńska, Szymon
Czyplis, Natalia Fijałkowska, Wiktor
Pałasz-Priadka, Miłosz Świderski,
Zuzanna Klimczyk, Jan Medelewski.

Wśród dorosłych od 17 do 120 lat:
Dorota Danielewska, Teresa Jedlecka,
Irena Wolczyńska, Elżbieta Światła,
Krystyna Szpadzińska, Grażyna
Bodnar, Marian Wołczyński, Helena
Stupak, Maria Sępkowska, Bogumiła
Formela, Aleksandra Kowalczyk.

Dodatkowo doceniono najbardziej
doświadczonego czytelnika, którym
okazała się Janina Włoskowicz.

Po wręczeniu nagród przez dyrektor
BGCK oraz wójta Tomasza Czechow-
skiego wszyscy przybyli mogli przy
kawie i cieście oddać się rozmowom 
„w kuluarach”. Profesjonalizm organi-
zacji imprezy zapewnił sprzęt zakupiony
dzięki projektowi Konwersja Cyfrowa
Domów Kultury finansowanemu przez
Narodowe Centrum Kultury.

Cyfrowa kultura
Pracownicy biblioteki wzięli udział

w szkoleniach zorganizowanych 
w ramach grantu „Cyfrowe love, czyli 
e-hece w bibliotece”. Środki na jego reali-
zację pozyskane zostały z Narodowego
Centrum Kultury z puli projektu
„Konwersja cyfrowa domów kultury”. 
Dr Marcin Karwowski uczył pracowni-
ków m.in. jak używać narzędzi interne-
towych do promocji i organizacji pracy
instytucji, jak umiejętnie prowadzić
portale społecznościowe i stronę, prze-
kazał wiedzę w temacie dostępności dla
osób ze szczególnymi potrzebami, reje-

strowania i archiwizacji organizowanych
wydarzeń. W poprzednich tygodniach
zespół szkolił się również pod okiem
Pana Pawła Zaranka, który uczył obsłu-
gi oprogramowań DaVinci oraz Slack.
Mnóstwo informacji, ale też ogrom
nowych pomysłów i możliwości. Ostat-
nim stacjonarnym szkoleniem projekto-
wym było szkolenie z obsługi sprzętu,
który już czeka gotowy do działania.

124 500 złotych
otrzymała biblioteka na ten projekt

Harcerze w Trzebielinie
2 kwietnia gościliśmy w sali widowiskowej harcerzy z Hufca Miastko, do które-

go również my terytorialnie należymy. Przybyło do nas koło 200 zdolnych uczest-
ników jubileuszowego XXX Hufcowego Festiwalu Form Artystycznych „Zgrywus”
wraz z całą Komendą Hufca. Niezastąpione kobietki z SenioRITY przygotowały pysz-
ną pomidorową zupę, a pracownicy biblioteki wszystkich częstowali świeżutkim
popcornem i watą cukrową. Było muzycznie, wesoło, rodzinnie, harcersko. 
Już w planach są kolejne imprezy współorganizowane z harcerzami.



Dzień Kobiet 
w Trzebielinie

Gminny Dzień Kobiet w Trzebielinie
jak co roku był dużym wydarzeniem.
Rozpoczął je koncert „Muzyka jest kobie-
tą”, w którym posłuchać można było
utworów przeróżnych artystów – w no-
wych aranżacjach przy pianinie. Wyko-
nawcy: Dana Ryglowska, Sandra Ka-
mińska, Marta Sikora, Kacper Warda
wprowadzili nas w cudowny świat 
dźwięków okraszony odnośnikami do
trwającej obecnie sytuacji na Ukrainie.
W części oficjalnej wójt gminy powitał
wszystkich uczestników i wraz z resztą
przybyłych na tę okazję mężczyzn 
– wręczył kwiaty, rozlał szampana oraz
poczęstował tortem. Następnie prowa-
dzący przeprowadzili konkursy, które
wprawiły wszystkich w niekończący się
śmiech. Co było potem? To już zostanie
tajemnicą przybyłych... Jedno jest pewne
– to ludzie tworzą klimat.

Podziękować należy publicznie
wszystkim tym, którzy przyczynili się
do popełnienia tej imprezy:

Kobietkom z SenioRITY za cudowne
róże karnawałowe, Bożenie Żyłce za
nagrody i akcesoria do konkursów,
Agnieszce Kwasigroch, Gosi Szmarkie-
cie, Teresie Gawlik, Krystynie Pawlik,
Krystynie Surowicz, Gosi Klimczyk,
Danucie i Magdzie Kropielnickim za
przepyszne ciasta, wójtowi Tomaszowi
Czechowskiemu i Radzie Gminy za pięk-
ne kwiaty, radnemu powiatowemu
Danielowi Chwarzyńskiemu za szam-
pany, radnym gminy Mariuszowi Szar-
kowi i Tomaszowi Zacholskiemu za słod-
kie nagrody w konkursach, cukierni
Rogalik za wspaniały tort, sołectwom 
i radom sołeckim Trzebielina i Dolna za
sponsoring, Stowarzyszeniu „Szansa na
więcej” za współorganizację.

... i w Suchorzu
Z inicjatywy sołtys Ewy Wilmy-

Guzowskiej zostały zorganizowane
uroczyste obchody Dnia Kobiet w Sucho-
rzu. W spotkaniu uczestniczyli wójt
Tomasz Czechowski, radni Rady Powia-
tu Daniel Chwarzyński i Wojciech Duda
oraz panowie z rady sołeckiej Tadeusz
Półtorak, Waldemar Stenka i Zbigniew
Wesółka. Panowie serdecznie powitali
zgromadzonych gości, składając na ręce

Pań życzenia oraz kwiaty. Spotkanie
przebiegło w miłej atmosferze. Panie
były wyraźnie zachwycone przygotowa-
nym poczęstunkiem i upominkami oraz
tym, że mogły poczuć się bardzo wyjąt-
kowo, świętując tak szczególny dla nich
dzień. Czas umilał występ zespołu
„Jaśkowe nuty” z Wołczy Małej.

Organizatorzy dziękują za pomoc 

w organizacji święta: wójtowi Tomaszo-
wi Czechowskiemu; radnym Rady
Powiatu, Danielowi Chwarzyńskiemu 
i Wojciechowi Dudzie; radnym gminy
Trzebielino, Bogdanowi Piechowskiemu,
Józefie Reclaw i Joannie Wojtyniak, jak
również pani Elwirze Wilmie oraz dyrek-
tor BGCK w Trzebielinie, Marcie Siko-
rze i pracownikom filii w Suchorzu.
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Aktywne ferie 
w bibliotece...

... w Trzebielinie
Tegoroczne ferie w bibliotece w Trze-

bielinie były bardzo aktywne i zróżnico-
wane. Zbiegły się z Tłustym Czwart-
kiem, więc dzięki naszym paniom 
z SenioRITY uczestnicy mogli zjeść
własnoręcznie wykonane róże karnawa-
łowe. Przy okazji panie usmażyły
również przepyszne pączki dla naszych
czytelników w ramach akcji „Pączek do
rączek”. Jednocześnie odbyła się również
akcja wspólnego pisania drugiej edycji
Książki Kucharskiej „Przepisy bibliote-
ki na słodkie wypieki”, która ujrzała
światło dzienne tuż przed tłustym
czwartkiem, by każdy mieszkaniec mógł
z nich skorzystać. Wracając do ferii... By
spalić zjedzone kalorie, dzieciaki wybie-
gały się w trakcie zajęć sportowych oraz
w ostatni dzień, gdy pojechali do Parku
Trampolin. Uczestników tegorocznych

ferii naliczyliśmy ponad 30! Taka liczba
świadczy o tym, że lubicie nasze zajęcia,
co motywuje na organizację kolejnych.

... i filii w Suchorzu
W czasie zimowego odpoczynku

biblioteka w Suchorzu zapewniła
młodym czytelnikom mnóstwo doskona-
łej zabawy. Uczestnicy ferii samodzielnie
stworzyli kolorowe i pachnące mydełka
w rozmaitych kształtach i zapachach,
poznali historię tajemniczego Zabłockie-
go, uszyli liski, wybrali się na herbatkę
i ciasteczka do Marii Konopnickiej,
usmażyli pyszne pączki, a następnie
zbędne kalorie spalili w parku trampo-
lin.

Przygotowana oferta spotkała się 
z dużym zainteresowaniem. Każdy
uczestnik kreatywnych zajęć bibliotecz-
nych otrzymał pamiątkowy dyplom.



Co roku Biblioteka-Gminne Cen-
trum Kultury w Trzebielinie wraz 
z filiami bierze udział w Akcji Żonkile,
do której dołączają szkoły gminne. 
W tym roku wraz z Nadleśnictwem
zorganizowano konkurs na wykonanie
najpiękniejszy kwiat żonkil, który jest
symbolem akcji. Szkoła Podstawowa im.
Sportowców Polskich w Trzebielinie
chętnie wykonała prace, by upamiętnić
i oddać hołd poległym...

Kwiatów było bardzo dużo, a wyko-
nane zostały przeróżną techniką.

Wyróżnione osoby: Kamila Stenka,
Daria Szymańska, Maria Pertek,
Zuzanna Wójcikowska, Oliwia Rasie-
wicz, Magdalena Skwierawska.

W ramach akcji uczniowie obejrzeli
również film w stylistyce youtuberskiej
pt.: „Muranów-Dzielnica Północna” 
a także pogłębili wiedzę na temat 
II wojny światowej, zagłady i powstania
w getcie warszawskim oraz poznanie
historii warszawskiej społeczności
żydowskiej.
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Gminna Fabryka 
Rękodzielnika

W Suchorzu działa aktywnie Gminna Fabryka
Rękodzielnika – miejsce, gdzie każdy miesz-
kaniec może przyjść i własnoręcznie wykonać
przeróżne cuda. Ci, którzy nie mają pomysłu,

mogą skorzystać z pomocy naszych instrukto-
rów. Spotykamy się regularnie, więc zapra-
szamy po info do naszych bibliotek.

Dotacja na nowości 
wydawnicze

Biblioteka – Gminne Centrum Kultury 
w ramach projektu Biblioteki Narodowej

otrzymało w tym roku dofinansowanie 
w wysokości 9 153,00 zł. Całość przezna-
czona zostanie na zakup nowości wydawni-
czych dla czytelników. Z budżetu własnego
przekazanego przez Organizatora biblioteka
przeznaczy na ten cel dodatkowo 
17 000,00 zł. Zachęcamy do zgłaszania
propozycji książek do zakupu.

W skrócieRajd pieszy z bibliotekarzem 
i leśnikiem

Z okazji rozpoczynającego się Tygo-
dnia Bibliotek i Bibliotekarzy odbył się
Rajd pieszy z bibliotekarzem i leśnikiem
do miejscowości Wiatrołom. Frekwencja
oraz pogoda nie zawiodły... Uczestnicy
rajdu mieli możliwość podziwiać Leśny
Pensjonat i otulający go zabytkowy park.
Odważni rajdowicze zdobyli wieżę prze-

ciwpożarową, która liczy około 200 scho-
dów. Widoki zrekompensowały jednak
ten wysiłek... 

Podziękowania dla Nadleśniczego
Mareka Wiśniewskiego oraz leśników 
z Nadleśnictwa Trzebielino za nieoce-
nioną pomoc w organizacji tego rajdu 
i niezapomniane wrażenia.

Dzień Dziadków
Dla takich chwil warto przejechać
kilometry. Biblioteczna poczta
upominkowa przebyła ich w tym
roku dokładnie 119!

Wszystko po to, by 39 Babć i Dziad-
ków otrzymało życzenia, zdjęcia oraz
skromne paczuszki z krzyżówkami,
mydełkiem, herbatą oraz słodkim „co
nieco”. Stało się to dzięki Ich super

wnukom, którzy nadesłali do biblioteki
wiadomości w ramach tegorocznej akcji.

Warto dodać, że poczta dotarła
również za granice naszej gminy, bo do
Dretynia, Łobzowa i Kołczygłówek!
Cieszy fakt, że zasięg działań biblioteki
wciąż rośnie. Podziękowania dla Sołty-
sów i Rad Sołeckich z Trzebielina, Zieli-
na oraz Poborowa za wsparcie działania
dla Kochanych Babć i Dziadków.

Stowarzyszenie,
które będzie
„Szansą 
na więcej”

Z końcem 2021 roku powstało
stowarzyszenie „Szansa na
więcej”, działające przy BGCK 
w Trzebielinie. 

W styczniu projekt napisany przez
stowarzyszenie uzyskał pozytywną
ocenę Partnerstwa Dorzecze Słupi 
i otrzymał dofinansowanie w wysokości
2000 zł na realizację zadania „Seniorzy
szlakiem Słowian”. Znaczy to dla miesz-
kańców tyle, że w czerwcu czeka 
ich wycieczka do Grodziska Owidz 
– wczesnośredniowiecznej zagrody oraz
Muzeum Mitologii Słowiańskiej. 

Stowarzyszenie bardzo aktywnie
włącza się w organizację wszystkich
imprez organizowanych przez bibliotekę.
W ostatnich dniach dotarła do nas wiado-
mość, że udało się uzyskać kolejne pie-
niądze – tym razem wpłyną one z Aku-
mulatora Społecznego Powiatu Bytow-
skiego. Fundacja PARASOL doceniła
pomysł na HulajBooki, dzięki czemu
stowarzyszenie zakupi elektryczną hulaj-
nogę, którą bibliotekarze będą dostarczać
książkę na telefon. Na realizację projek-
tu „Szansa na więcej” otrzymała 2700 zł.

Akcja Żonkile – łączy nas pamięćBGCK daje miłość

Tradycyjnie z okazji Walentynek
załoga biblioteczna wyruszyła
przed siebie, by dzielić się słodką
miłością z każdym napotkanym
mieszkańcem gminy Trzebielino. 

W tym roku słodkości ufundowały
sklepy Lewiatan z Trzebielina oraz ABC
Kubuś z Suchorza. Akcja spotkała się
ponownie z cudownym przyjęciem 
i setkami uśmiechów. 

Takie walentynki powinno się obcho-
dzić codziennie...
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Tradycyjne pisanki w filii Suchorze
Pisanki to barwny znak Świąt Wiel-

kanocnych. W tym roku w Suchorzu nie
mogło ich również zabraknąć. Do ich
wykonania potrzebne były: jajka, wosk,
patyczki do malowania wzorów, barw-
niki do jajek, oraz podgrzewacz służący
do rozpuszczania wosku. Malowanie
jajek to zajęcie wymagające cierpliwości,
twórczości i delikatności. Każdy starał
się stworzyć jak najpiękniejsze wzory.

Na jajeczkach powstały: bazie, kwiatki,
kropeczki, zajączki, kotki... Kolejnym
etapem było zanurzanie jajek do barw-
ników. Zabawy i radości było mnóstwo,
zwłaszcza kiedy malujący mogli podzi-
wiać swoje dzieła. Na wszystkich, którzy
tego dnia odwiedzili bibliotekę i poma-
lowali choć jedno jajko, czekały niespo-
dzianki od wielkanocnego zajączka.
Radość więc była podwójna.

Biblioteczna przytulanka
Bibluś, czyli maskotka biblioteki 
w Suchorzu, to efekt konkursu
ogłoszonego przez bibliotekę 
w 2021 roku. Uczestnicy mieli za
zadanie wykonać dowolną techni-
ką projekt maskotki kojarzącej się
z książką lub biblioteką. 

Na konkursu wpłynęło 27 prac.
Wyłoniono tę, która nie tylko spełnia-
ła warunki regulaminu, ale zwyczaj-
nie podbiła serca jury. Autorką zwycię-

skiego projektu została Zuzanna
Zawoluk, uczennica klasy ósmej Szko-
ły Podstawowej w Starkowie. Praca
plastyczna Zuzi przedstawia uśmiech-
niętego stworka, w kształcie litery B,
w energetycznych, żywych kolorach:
pomarańczowym, różowym i zielo-
nym.

Prace nad uszyciem maskotki 
w bibliotece rozpoczęły się od wyboru
i zamówienia tkanin. Następnie przy-
gotowano szablony i wspólnie z autor-

ką projektu przystąpiono do odryso-
wania ich na materiale i wycinania.
Po wielu godzinach pracy projekt Zuzi
zmienił się w oryginalną przytulankę.
Projekt został dodatkowo urozmaicony
czapką z daszkiem i książką. Pracow-
nikom biblioteki udało się uszyć dwa
egzemplarze Biblusia. Jednego poda-
rowano Zuzi, drugi już urządził się 
w bibliotece. Pojawia się na różnych
wydarzeniach i promuje czytelnictwo.
Taki pomocnik to skarb!

Suchorze

Tydzień Bibliotek 
Filia Suchorze z okazji

Tygodnia Bibliotek zorga-
nizowała cykl bardzo
ciekawych zajęć dla uczni-
ów ze Szkoły Podstawowej.
Dzieci m.in. przeniosły się
wraz z Jerzykiem, bohate-
rem książki „Najwyższa
na świecie wieża z ksią-
żek”, do krainy wyobraźni,
odkryły magię czytania.
Dzięki tej wzruszającej
opowieści dowiedziały się,
że książki dają możliwość
trafiania do miejsc,
których nie znamy, robie-
nia rzeczy, o których
marzyliśmy lub o jakich
nawet nam się nie śniło.
Ułożyły też wieże 
z książek. Uczniowie klasy
pierwszej przyrządzili
kolorowe motyle i kwiatki, czyli ciastecz-
ka z czekoladowymi pastylkami. O tym,
że warto pomagać i wierzyć w siłę przy-
jaźni rozmawiali uczniowie klasy
drugiej. Punktem wyjścia do rozmowy
była książka Pana Poety pod tytułem
„Paw, co ogon miał z przyjaźni”. Jak to 
w bibliotece, był też czas, by pobuszować
po półkach i znaleźć interesujące tytuły,
poprzytulać się do pluszowego misia,

zajrzeć do katalogu kartkowego, prze-
kąsić coś słodkiego. Najmłodsze dzieci 
z radością przybyły do biblioteki, by
spotkać się z Kicią Kocią, którą bardzo
polubiły. Czas upłynął na wspólnej zaba-
wie, czytaniu, śpiewaniu i słodkim
poczęstunku. Było bardzo kiciokociowo.
I był też prezent- niespodzianka. Dla
każdego przedszkolaka uszyta w biblio-
tece Kicia Kocia, przytulanka.

Dyskutują o książkach 
Dyskusyjny Klub Książki został wznowiony po długim czasie pandemii. Klubowicze bardzo się ucieszyli i chętnie przybywają 
na organizowane raz w miesiącu spotkania. Serdecznie zapraszamy!

Wspólne 
malowanie 
pisanek

Malowanie metodą batikową to już tradycja,
która polega na nakładaniu wosku i farbowaniu.
Farba barwi tylko miejsca niepokryte woskiem.
Na pisankę starano się wybierać białe jajko 
o ładnym kształcie i gładkiej skorupce. Na umytym
i ugotowanym jajku rysowano wzory roztopionym
woskiem. Pisanki dla dzieci i dorosłych to duża
atrakcja, zwłaszcza gdy mogą je zrobić samodziel-
nie i wspólnie. Tradycyjnie bibliotekarze cały dzień
czekali na chętnych, by razem z nimi pomalować
jajka metodą batikową.

Tworzą palmy 
wielkanocne

Święta Wielkanocne mają bardzo
bogatą tradycję, pełną różnych obrzędów
i niezwykłych obyczajów. Z tej okazji 
w bibliotece oraz filii odbyły się warsz-
taty układania palm wielkanocnych.
Czas spęczony przy wspólnym pleceniu
palm wprowadził ciepły powiew wielka-
nocnej radości. Wszyscy wykazali się
niesamowitym zapałem i kreatywnością,
a efekty końcowe przeszły nasze
najśmielsze oczekiwania.
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Dbamy 
o przyrodę

Szkoła Podstawowa w Starkowie pod
koniec maja otrzymała grant 5300 zł na
projekt edukacyjny „Przyroda jest wiecz-
na, jeśli jest bezpieczna”. 

Celem projektu ekologiczno-przyrod-
niczego jest uświadamianie dzieci 
i młodzieży w zakresie ochrony środowi-
ska i wyrabianie wśród młodego pokole-
nia nawyków proekologicznych. Zajęcia
przeznaczone są dla wszystkich uczniów
szkoły podstawowej. Przewidziany jest
między innymi piknik ekologiczny zorga-
nizowany przez animatorów z Łodzi,
wyjazd do Centrum Edukacji Ekologicz-
nej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku
oraz warsztaty przyrodnicze, które
odbędą się na terenie szkoły w Starko-
wie. Wszelkie działania projektowe
odbywać się będą do końca listopada
bieżącego roku.

Projekt dofinansowany w ramach
Funduszu Nowy AKUMULATOR
SPOŁECZNY, ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
NOWEFIO” oraz Fundację Rozwoju
Lokalnego PARASOL w Bytowie.

Szkoła na niebiesko
1 kwietnia nasza szkoła „świeciła na niebiesko” 
– obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Uczniowie z zerówki oraz klas 1-3 wzięli udział w warsz-
tatach przygotowanych przez Roksanę Krefta oraz Emilię
Łuksza, natomiast uczniowie klas 4-8 wzięli udział w warsz-
tatach przygotowanych przez Panią Emilię Juchniewicz.

Podczas tegorocznych warsztatów „Autyzm, różnica nie
wada” odbyły się m.in. projekcje filmów edukacyjnych,
zajęcia sensoryczne, pogadanki oraz warsztaty integracyj-
ne.

Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania poszerzyły
wiedzę i tolerancję społeczności szkolnej wobec osób dotkni-
ętych autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju.

Udany występ
W sobotę, 14 maja, w Szkole Podstawowej 
w Damnie koło Słupska, odbył się 
IX Wojewódzki Konkurs Piosenki „RYTM 
I MELODIA”. W konkursie wziął udział uczeń
klasy II – Maciej Piekarski. Zaśpiewał 
i zagrał na pianinie utwór zespołu DŻEM 
„Do kołyski”. Za swoje wykonanie zdobył 
w konkursie wyróżnienie. Gratulujemy! 
Także w maju odbył się w Damnie Woje-
wódzki Konkurs Plastyczny „RYTM I MELO-
DIA”. Wzięła w nim udział Weronika Kowal-
ska z klasy VIII. Za swoją pracę otrzymała
wyróżnienie. Gratulujemy!

Wędrowaliśmy
4 czerwca odbył się 47 Ogólnopol-
ski Zlot Szlakami Słowińskiego
Parku Narodowego, w którym
wzięło udział 31 uczniów Szkolne-
go Koła Krajoznawczo-Turystyczne-
go oraz 2 uczestników spoza szkoły
i 3 opiekunów. 

Celem rajdu był aktywny wypoczy-
nek oraz poznanie szlaków turystycz-
nych Słowińskiego Parku Narodowego.
O godz. 10 wyruszyliśmy w 11-kilome-
trową trasę, przebiegającą wokół jeziora
Łebsko, które mieliśmy okazję podziwiać
z pomostu widokowego.

W słonecznej aurze, idąc pośród

drzew, szlakiem bagnistym, doświad-
czyliśmy niesamowitej przygody 
– kąpieli błotnej. Jednak pomimo tego,
uczestnicy w świetnych humorach
pokonali całą trasę, docierając do mety.
Na miejscu odbyło się ognisko z piecze-
niem kiełbasek oraz konkurs wiedzy 
o Słowińskim Parku Narodowym, 
w którym uczniowie naszej szkoły 
– Rafał i Aleksander zajęli II miejsce, 
a Jacek i Maciej otrzymali nagrody
pocieszenia.

Pełni wrażeń i przeżytych przygód,
ok. godz. 17.00 wróciliśmy autobusem
do Starkowa, gdzie uczniowie, zostali
odebrani przez rodziców.

18 maja uczniowie klas 1-3 odwiedzi-
li Muzeum Kultury Ludowej Pomorza 
w Swołowie. Uczniowie wzięli udział 
w zajęciach kulinarnych przeprowadzo-
nych przez pracowników muzeum, 
a także mieli okazje poznać historie
życia mieszkańców wsi sprzed stu laty.
Dzieci poznały również zastosowanie 
i działanie dawnych sprzętów oraz
maszyn wykorzystywanych w codzien-
nych pracach gospodarskich. W stodole
uruchomione zostały np. młockarnia,

śrutownik i sieczkarnia. Największą
frajdą było karmienie i głaskanie owiec,
koni a także zabawa z psem. Wyjazd
okazał się doskonałą lekcją historii. 

Egzamin
ósmoklasisty

Od 24 do 26 maja uczniowie klasy
ósmej SP w Starkowie zdawali
egzamin z j. polskiego, matematyki
i języka obcego nowożytnego. 

Egzamin ósmoklasisty był przeprowa-
dzony przez trzy kolejne dni według sche-
matu: pierwszego dnia – egzamin z języka
polskiego, który trwał 120 min.; drugiego
dnia – egzamin z matematyki, który trwał
100 min.; trzeciego dnia – egzamin z języ-
ka obcego nowożytnego (niemieckiego lub
angielskiego), który trwał 90 min.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu
ósmoklasisty zostaną ogłoszone 1 lipca.
Tego samego dnia swoje wyniki poznają
uczniowie. Zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzy-
mają 8 lipca. Na zaświadczeniu podany
będzie wynik procentowy oraz wynik na
skali �centylowej dla egzaminu z każde-
go przedmiotu.

Wycieczka w przeszłość
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W styczniu Szkoła Podstawowa w
Suchorzu przystąpiła do kolejnej
edycji programu „Na dobry początek”,
prowadzonego przez Fundację BGK.
Dzięki temu zyskała dofinansowanie
w kwocie 15 000 zł na realizację
projektu „Mali inżynierowie”.

W ramach projektu zostały przepro-
wadzone zajęcia edukacyjne dla uczni-
ów, szkolenia dla nauczycieli oraz zaku-
pione niezbędne pomoce naukowe 
i sprzęt. Głównym celem programu było
rozwijanie kompetencji społecznych 
i intelektualnych u dzieci 6-9 letnich

poprzez stosowanie nowatorskich metod
nauczania tj. umiejętności współpracy,
logicznego myślenia, kreatywności przez
zabawę i działanie z elementami progra-
mowania, a także kształtowanie dobrych
nawyków cyfrowych i upowszechnianie
wiedzy na temat bezpiecznego korzysta-

nia z TIK. 
Przeprowadzone zostały następujące

warsztaty:
– „Na planecie robotów” – nauka

budowania i programowania prostych
robotów z wykorzystaniem kloców Lego
WeDo.

– „W krainie kolorowych kubeczków”
– zajęcia z wykorzystaniem maty do
kodowania. 

– „Bajkowa kraina Ozobotów” 
– podczas tych warsztatów dzieci prze-

niosły się do krainy robotów, poznawali
możliwości tych urządzeń.

– „Muzyczne programowanie” 
– połączenie programowania z muzyką. 

– „Mały influencer” – testowanie
najczęściej nagradzanych gier planszo-
wych.

Zaplanowane w projekcie szkolenia
dla nauczycieli pozwoliły jeszcze efek-
tywniej stymulować rozwój dzieci i prze-
prowadzać kolejne wydarzenia i warsz-
taty, nie tylko projektowe. 

Mali inżynierowie

Superkoderzy
Superkoderzy z klasy
VI SP Suchorze rozpo-
częli programowanie
swoich robotów za po-
mocą aplikacji LOFI
Blocks. 
Stworzyli programy,
które umożliwiły stero-
wanie nimi za pomocą
klawiatury komputera.
Następnie przyszedł
czas na zabawę – wy-
ścigi i walki robotów
sumo
Projekt realizowany 
w ramach programu
SuperKoderzy 
Fundacja Orange.

Znają historię
25 kwietnia w Miastku odbył się Powiatowy Konkurs Historyczny „Szczerbiec”. 
Nasz uczeń Franciszek Adamczyk zajął w kategorii kl. 3-4 II miejsce. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Bociany 
przynoszą
szczęście

Od jakiegoś czasu wokół naszej szko-
ły krążyły bociany. A jak wiadomo są
one symbolem szczęścia. Bardzo nas
ucieszyło, że przybyły właśnie do nas 
i pomogliśmy w zaaranżowaniu gniazda
dla tych pięknych ptaków, poprzez zało-
żenie platformy. Pomogli nam w tym
strażacy z OSP Trzebielino i OSP
Dretyń. Platforma została zaakcepto-
wana przez nowych lokatorów, a my
możemy podziwiać i obserwować te duże
ptaki podglądając jak budują i żyją 
w swoim  nowym gnieździe.

Dzień Mamy i Taty
27 maja w naszej szkole odbył się Dzień Mamy i Taty, przedszko-

laki, zerówka i klasy 1-3 przygotowały występy artystyczne dla rodzi-
ców, a następnie zaprosiły na słodki poczęstunek do swoich klas.
Frekwencja dopisała. Rodzice uśmiechnięci i zadowoleni.
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Uczniowie odnoszą sukcesy
Wojewódzki Konkurs 
Historyczny

10 marca w auli SP nr 9 w Wejhero-
wie odbył się finał Wojewódzkiego
Konkursu „Józef Rufin Wybicki i jego
epoka”. Nasi uczniowie z klasy VII:
Natalia Fijałkowska, Hubert Bruski 
i Grzegorz Skwierawski stanowiący
drużynę o nazwie RUFINOWIE zajęli
III miejsce. 

Honorowy patronat nad konkursem
sprawowali: Kuratorium Oświaty 
w Gdańsku, Gdańskie Towarzystwo
Naukowe oraz Muzeum Hymnu Naro-
dowego w Będominie. 

Wojewódzki Konkurs poezji 
obcojęzycznej

1 kwietnia w Kobylnicy uczniowie
naszej szkoły brali udział w Wojewódz-
kim konkursie poezji obcojęzycznej 
o miłości. Z języka angielskiego naszą
szkołę reprezentowali Natalia Fijałkow-

ska z kl. VII oraz Brajan Kwasigroch 
z kl. V, natomiast z języka niemieckiego
Alicja Żuchowska z kl. IV, która zajęła
III miejsce w kategorii klas 4-6 z języka
niemieckiego.

Gratulujemy sukcesu .

Powiatowy Konkurs Piosenki
Śpiewanej 

Uczennica klasy V Alicja Kos wzięła
udział w Powiatowym Konkursie Piosen-
ki Śpiewanej „Singing Kids”. Uczennica
zaśpiewała piosenkę Ariany Grande 
pt. „Break Free” uzyskując wyróżnienie
w tym konkursie. 

Powiatowy Konkurs Historyczny
„Szczerbiec”

25 kwietnia w Szkole Podstawowej
nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miast-
ku odbył się Powiatowy Konkurs Histo-
ryczny „Szczerbiec”. 

Z przyjemnością i ogromną satysfak-

cją ogłaszamy, iż ZWYCIĘZCĄ (1 miej-
sce w kategorii klas V-VIII) został
MICHAŁ KAZUBSKI z klasy V. Michał
– jesteśmy z ciebie dumni!

W zmaganiach historycznych wziął
również udział Daniel Derbiszewski
(klasa V).

Konkurs wiedzy pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”

11 kwietnia uczniowie naszej szkoły
po dwuletniej przerwie wzięli udział 
w gminnym konkursie wiedzy pożarni-
czej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”.
W grupie młodszej walczyli o pierwsze
miejsce Magdalena Skwierawska, Alek-
sandra Szarek i Wiktor Jach a w grupie
starszej Filip Swędrowski, Jakub
Jankowski i Fabian Rasiewicz. Magda-
lena Skwierawska z kl. IV i Filip
Swędrowski z kl. VIII wywalczyli pierw-
sze miejsce i tym samym zakwalifiko-
wali się do etapu powiatowego tego
konkursu.

Powitanie
wiosny

21 marca uczniowie 
i przedszkolaki na-
szej szkoły wzięły
udział w happeningu
z okazji Pierwszego
Dnia Wiosny po-
łączonego z Mar-
szem solidarności
dla Ukrainy.

Z wizytą u strażaków.
Każdy przedszkolak marzy o tym, by zostać
dzielnym strażakiem, dlatego dzisiaj wybra-
liśmy się do OSP, aby osobiście poznać
pracę strażaków. W trakcie spotkania stra-
żacy zaprezentowali dzieciom sprzęt pożar-
niczy, opowiadali o swojej trudnej i niebez-
piecznej pracy, dzieci utrwaliły również

telefon do Straży Pożarnej – 998 i numer
alarmowy 112. Największe zainteresowanie
wzbudził wóz strażacki do którego, każde
dziecko mogło wejść. Przedszkolaki wykaza-
ły ogromne zainteresowanie spotkaniem,
podczas którego każdy nabył cenną wiedzę.
Wrażenia jakie dostarczyła nam wycieczka
na długo zostaną w naszej pamięci.

Wycieczka klas I-III 
do Gdyni

Dnia 17 maja uczniowie klas 1-3 byli na
wycieczce w Gdyni. Zwiedzili Muzeum Mary-

narki Wojennej oraz Naukowe Centrum
„Eksperyment”. Czekało tam na nich dużo
ciekawych ekspozycji, doświadczeń, 
a przede wszystkim wspaniała zabawa.

Zbieraliśmy
dary 

Włączyliśmy się 
do akcji zbierania
darów dla dzieci 
z Ukrainy. Dzieci
wraz z opiekunami 
z kijowskiego siero-
cińca, łącznie 152
osoby, zamieszkają
tymczasowo 
w usteckim Ośrod-
ku Wczasowym
„Radość”. Zgroma-
dziliśmy dużą ilość
ubranek, żywności,
zabawek oraz środ-
ków higieny osobi-
stej.

Dzień Mamy 
i Taty

Dzień Mamy i Taty to
bardzo ważne wydarze-
nie dla naszych
najmłodszych i ich rodzi-
ców.
Z tej okazji odbyły się
dwa przedstawienia.
Najpierw udaliśmy się
nad staw, gdzie 5-latki
(Malinki) udowodniły,
jak ważne jest słuchanie
mamy. W rolach głów-
nych wystąpiły śliczne
zwierzątka. Następnie z
3-latkami oraz zerówką
udaliśmy się do lat
młodości naszych rodzi-
ców. Ale było wesoło...
Uwieńczeniem uroczy-
stości były prezenty oraz
słodki poczęstunek.

13 maja w SP w Trzebielinie odbył się apel poświęcony
wolontariuszom Szkolnego Koła Caritas. Apel miał charakter
pożegnalny obecnych wolontariuszy SKC, którzy w tym roku

szkolnym kończą edukację oraz powitanie nowych wolonta-
riuszy i wręczenie nagród finalistom konkursów dotyczących
postaci Jana Pawła II.

Apel wolontariuszy SKC
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Krasomówcy rodem z lasu
Dwoje pracowników Nadleśnictwa
Trzebielino zostało nagrodzonych 
w XV Ogólnopolskim Konkursie
„Bajarze z Leśnej Polany” im. red.
Andrzeja Zalewskiego, organizowa-
ny przez Ośrodek Kultury Leśnej 
w Gołuchowie. 

Drugie miejsce w tegorocznej edycji
konkursu zajął Andrzej Sztobnicki –
leśniczy leśnictwa Zielin. Przedstawił on
gawędę „Wspomnienia pachnące latem”,

w której zaprezentował świetną grę
aktorską oraz scenografię. Link do filmu: 

https://youtu.be/vY-kA164jFI
Wyróżnienie otrzymała również

Joanna Bartczak, która jest podleśni-
czym leśnictwa Zielin. Przedstawiła ona
gawędę pt. „To, co nas otacza”. Link do
filmu: https://youtu.be/VjCcLm79Snw

Serdecznie gratulujemy naszym kole-
żankom i kolegom z Nadleśnictwa Trze-
bielino.

Krasomówczy konkurs był propozy-

cją dla osób potrafiących w sposób nietu-
zinkowy i inspirujący opowiadać o lesie.
Celem konkursu jest szerzenie leśnej
wiedzy, budowanie odpowiedzialnych
postaw wobec przyrody, zachęcanie do
częstego korzystania z uroków polskich
lasów. 

Honorowy patronat nad wydarze-
niem objęli dyrektor Generalny Lasów
Państwowych oraz Rada Języka Polskie-
go przy Prezydium Polskiej Akademii
Nauk.

Laptopy dla dzieci – umowa podpisana
7 czerwca podpisana została umowa z wykonawcą zada-
nia grantowego „Wsparcie dzieci i wnuków byłych
pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Projekt zakłada zakup sprzętu komputerowego. Otrzy-
mane dofinansowanie wynosi 1 093 300,00 zł i jest prze-
znaczone na zakup 325 komputerów przenośnych (lapto-
pów) wraz z oprogramowaniem i nieodpłatne przekazanie
ich osobom, które złożyły oświadczenie i zostały pozytyw-
nie zweryfikowane.

Wykonawca ma trzymiesięczny termin realizacji zamówie-
nia, dopuszczamy również możliwość częściowych dostaw
sprzętu. Sukcesywnie będziemy kontaktowali się z wniosko-
dawcami w celu umówienia wizyt na podpisanie umów indy-
widualnych i ustalenia sposobu przekazania sprzętu. 

Informacje na temat dalszych etapów programu prosimy
śledzić na naszej stronie internetowej.

Kolejny sukces Hani!
5 czerwca Hania Grabowska brała
udział w 50. Międzynarodowym
Memoriale Franza Schustera w
Schwechat w Austrii. Udział wzięli
zawodnicy z Austrii, Litwy, Niemiec
i Polski. 

Hania w skoku wzwyż zdobyła 
1. miejsce i złoty medal skacząc 176 cm
i tym samym osiągnęła minimum na
Mistrzostwa Europy U 18, które w tym
roku odbędą się w Jerozolimie. 

Trzymamy kciuki.

Nowi dyrektorzy szkół
11 i 12 maja w gminie odbyły się
2 konkursy na stanowisko dyrekto-
ra w prowadzonych przez samorząd
Trzebielino placówkach oświato-
wych – w Trzebielinie i Suchorzu.

Pierwszy rozstrzygnął się 11 maja.
Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Suchorzu została Katarzy-
na Orbik-Balcerzak, przejmując stanowi-

sko po ustępującej Irenie Gałczyńskiej.
Drugi konkurs natomiast został

rozstrzygnięty 12 maja. Dyrektorem
Szkoły Podstawowej im. Sportowców
Polskich w Trzebielinie została Małgo-
rzata Zacholska, która obejmie stanowi-
sko po Dorocie Grzegorczyk.

Serdecznie gratulujemy i życzymy
Paniom wielu sukcesów i powodzenia 
w realizacji wizji rozwoju szkół.

TERMINY WYPŁAT GOPS TRZEBIELINO 
NA 2022 ROK 



30 czerwca mija termin składania
deklaracji dotyczących źródeł
ciepła i źródeł spalania paliw. Do
tego czasu wszyscy właściciele lub
zarządcy istniejących budynków są
zobowiązani złożyć do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków
(CEEB) deklarację dotyczącą
używanego źródła ciepła.

W jaki sposób można złożyć
deklarację?
• w formie elektronicznej, czyli przez

Internet – jest to najszybszy oraz najwy-
godniejszy sposób na stronie
https://zone.gunb.gov.pl/ (aby skorzystać
z tej formy zgłoszenia, należy posiadać
profil zaufany lub e-dowód);

• w formie papierowej – wypełniony
dokument można złożyć osobiście 
w Urzędzie Gminy Trzebielino lub
wysłać listem, deklaracje oraz pomoc 
w jej wypełnieniu można uzyskać w poko-

ju nr 4 w Urzędzie Gminy Trzebielino.

Kto powinien złożyć deklarację?
Informację o używanych i posiada-

nych urządzeniach grzewczych powinien

przekazać każdy właściciel lub zarządca
budynku. 

Do bazy należy zgłosić wszystkie
źródła ogrzewania znajdujące się 
w domu, takie jak kocioł grzewczy, piec
kaflowy, kominek, podgrzewacz. Trzeba
zarejestrować także odnawialne źródła
energii: pompy ciepła, kolektory słonecz-
ne podgrzewające wodę, z wyjątkiem
fotowoltaiki.

Do kiedy mamy czas?
Na złożenie deklaracji każdy właści-

ciel lub zarządca budynku ma czas do 30
czerwca 2022 r., przy czym w przypadku
budynków nowo powstałych lub urucho-
mieniu w budynku nowego źródła ciepła
termin ten wynosi 14 dni od uruchomie-
nia źródła ciepła.

Sankcje
Za brak złożenia deklaracji grozi

grzywna, która jest wymierzana na
zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.
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Śmieci bez
podwyżek

29 kwietnia nastąpiło otwarcie ofert
przetargowych na odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości położonych
na terenie gminy Trzebielino na okres
od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023
roku.

Do przetargu zgłosiło się tylko jedno
przedsiębiorstwo – Elwoz Eco Sp. z o.o.,
z którym 24 maja podpisano umowę.
Zaproponowane ceny wskazują na to, że
stawka którą obecnie płacimy za odbiór
odpadów z nieruchomości zamieszkałych
utrzyma się na dotychczasowym pozio-
mie tj. 27 zł/os miesięcznie, co przy obec-
nie rosnących cenach oraz zwiększa-
jących się kosztach funkcjonowania
naszych gospodarstw domowych jest
bardzo dobrą informacją.

CEEB to obowiązek


