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Świąteczny czas
W

niedzielne popołudnie, 13 grudnia, w sali
widowiskowej w Trzebielinie odbyła się Świąteczna Wystawa pod
hasłem „Idą Święta” zorganizowana przez Bibliotekę Gminną
w Trzebielinie.
Świąteczne stoiska przygotowali:
sołectwo Bożanka, sołectwo i świetlica w Cetyniu, świetlica w Gumieńcu, sołectwo i świetlica w Miszewie, świetlica w Objezierzu,
świetlica w Poborowie, sołectwo
i świetlica w Starkowie, sołectwo,
biblioteka i świetlica w Suchorzu,
sołectwo Trzebielino, Biblioteka
Gminna w Trzebielinie, sołectwo
i świetlica w Zielinie, oraz panie:
Katarzyna Kula, Agnieszka Podraża
i Justyna Sadyś. Wystawcy prezentowali samodzielnie wykonane
przedmioty: choinki, bombki, anioły,
wianki, gwiazdki, ozdoby szydełkowe, rękodzieło i wiele innych. ■
( sze r ze j n a st ro n i e 3 )

Nowość
podatkowa
Jeśli kwota podatku łącznego
(łączne zobowiązanie podatkowe)
nie przekroczy 100 zł podatek
będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Konsekwencją wprowadzenia tej zasady jest rezygnacja z doręczania
decyzji i poboru podatku w przypadkach, gdy kwota zobowiązania
jest niższa od kosztów przesyłki
poleconej (obecnie 6,10 zł).
Szczegółowo podane stawki
podatków oraz wzory formularzy
i deklaracji podatkowych do pobrania dostępne są na stronie
internetowej www.bip.trzebielino.pl
w zakładce podatki i opłaty. ■

Są szanse
rekultywacji
Jeziora
Trzebielińskiego
We wrześniu Gmina Trzebielino
w partnerstwie z Nadleśnictwem
Trzebielino złożyła wniosek do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o dofinansowanie zadania pn. „Rekultywacja Jeziora Trzebielińskiego
wraz z ukierunkowaniem ruchu
turystycznego w rejonie jeziora
Leśnik
i
Trzebielińskiego”.
Wniosek został złożony w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Nasz wniosek został poddany
ocenie formalnej i przeszedł dalej
bez uwag. Czekamy na kolejne
decyzje Urzędu Marszałkowskiego
w Gdańsku w tej sprawie. ■

Jak minął rok?!
N a st ro n a c h 6 , 7 i 8 p r zed sta w i a my Pa ń st w u n a j wa ż n i e j sze
w yd a r ze n i a z m i j a j ą c e g o 20 1 5
ro ku .

Ważne!
N a st ro n i e 5 p u b l i ku j e my
h a r m o n o g ra m w y wozu
o d pad ów ko m u n a l nyc h
z p o szc ze g ó l nyc h m i e j s cowo ś c i
i z m i a ny w p o d at ka c h .
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Rowery dla niepełnosprawnych
Współpraca z Polskim
Czerwonym Krzyżem okazała się owocna dla dwójki
niepełnosprawnych mieszkańców naszej gminy,
którzy otrzymali trzykołowe
rowery rehabilitacyjne.
Losowanie wyjątkowych prezentów odbyło się 3 grudnia
w Urzędzie Gminy w Trzebielinie
przy udziale Wójta Gminy Tomasza Czechowskiego, Sekretarz
Gminy Grażyny Bodnar i Kierownika GOPS Joanny Kmiecik,
a także kilku osób, które zgłosiły
swój udział. W losowaniu mogły
wziąć udział osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Zainteresowani do 30 listopada mogli zgłosić chęć posiadania takiego pojazdu. Do gminy
wpłynęło 13 zgłoszeń. W losowaniu wyłoniono dwie osoby, które

otrzymały rowery. Szczęśliwcami
okazali się Zygmunt Tylka z Zielinia i Paulina Dygas z Myśli-

Przy losowaniu obecna była
żona Pana Zygmunta Tylka

mierza. Pozostałe osoby otrzymały
gadżety z logo gminy Trzebielino.
Gratulujemy zwycięzcom! ■

[krótko]

Gimnazjaliści chcą pomagać

Zakaz używania petard

Gimnazjum w Starkowie przystąpiło do Klubu Szkół UNICEF,
który zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród
swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie,
propagowaniem wśród swoich
podopiecznych idei pomocy humanitarnej.
Szkoły należące do Klubu nie
tylko uczestniczą w akcjach
edukacyjnych przygotowywanych
przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na
dany rok szkolny. Każdego roku
harmonogram prac ulega zmianie.

■ Sylwestrowa noc i początek nowego
roku to czas, w którym wielu z nas
świętuje przy pomocy fajerwerków.
Sztuczne ognie są odpalane w wielu
polskich miastach, co oczywiście
widać i słychać. Straż Gminna w Trzebielinie przypomina, że używanie petard przed nocą sylwestrową jest niezgodne z prawem.
Zakłócanie spokoju i ciszy nocnej to wykroczenie objęte dość dotkliwą sankcją
karną. Zgodnie bowiem z treścią art. 51
Kodeksu wykroczeń, kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem
zakłóca spokój, porządek publiczny,
spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega
karze aresztu, ograniczenia wolności
albo grzywny. Dodatkowo jeżeli powyższy czyn ma charakter chuligański lub
sprawca dopuszcza się go, będąc pod
wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej
substancji lub środka, podlega karze
aresztu, ograniczenia wolności albo
grzywny. Podżeganie i pomocnictwo są
również karalne. ■

– Zawsze jednak przyświeca
nam ten sam cel – budzenie
świadomości uczniów i kształtowanie postawy nastawionej na
niesienie pomocy – wyjaśnia Katarzyna Wirkus, koordynator projektu w Gimnazjum.
Świat coraz częściej boryka
się z różnego rodzaju klęskami.
Istnieje wiele regionów, które narażone są na regularne powodzie, trzęsienia ziemi czy susze.
Mieszkańcy tych państw żyją
w ciągłej niepewności o zdrowie
i życie swoje i swoich najbliższych. Walka z żywiołami jest
walką nierówną. W jednej chwili

wielka woda czy cyklon mogą
zabrać wszystko, co ludzie tworzyli latami. W obliczu takiej tragedii rządy najbiedniejszych państw nie są w stanie same sobie
poradzić.
– Zadaniem, a może wręcz
obowiązkiem
moralnym
nas
wszystkich, jest udzielenie pomocy najbardziej poszkodowanym. Aby pomoc ta była skuteczna, należy poznać i zrozumieć potrzeby ofiar klęsk humanitarnych. Udział w tym programie
naszej młodzieży ma im w tym
pomóc – zapewnia koordynatorka
projektu. ■
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Zgłoszenia oraz zdjęcia obiektów należy dostarczać do Biblioteki Gminnej w Trzebielinie do 30 grudnia 2015 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie stycznia 2016 roku. Bliższe informacje można uzyskać
w Bibliotece Gminnej w Trzebielinie, Trzebielino 71 a, lub pod numerem telefonu 59 8580229.

Bezpieczny
Sylwester
Trudno sobie wyobrazić noc
sylwestrową bez kolorowych fajerwerków. Jednak używając je
podczas imprez sylwestrowych
należy przestrzegać podstawowych zasad, które pozwolą
uniknąć poważnych obrażeń i poparzeń oraz zagrożenia pożarowego.
Straż Gminna przypomina:
■ tylko osoby dorosłe mogą
używać materiałów pirotechnicznych, ściśle stosując się do załączonych instrukcji,
■ nie wolno ich używać w pomieszczeniach zamkniętych,
■ nie wolno wypuszczać fajerwerków z okien i balkonów, gdyż
mogą wpaść z powrotem do
mieszkania
lub
mieszkania
sąsiadów powodując pożar czy
obrażenia ciała,
■ nie wolno wrzucać ani kierować fajerwerków w miejsca,
gdzie przebywają lub mogą przebywać ludzie,
■ nie wolno rzucać fajerwerków na samochody oraz
w okolicach stacji paliw i zbiorników z płynami łatwopalnymi. ■

Przygotowania
do świąt

W Suchorzu trwają intensywne
przygotowania do Świąt Bożego
Narodzenia.
– Za nami już kilka warsztatowych spotkań w ramach projektu
„Twórcze wieczory w bibiliotece”.
Pod okiem zaprzyjaźnionej Justyny
Sadyś mamy okazję wykonywać
ozdoby świąteczne: przepiękne
anioły z masy solnej, choinki,
gwiazdki które następnie ozdabiamy metodą decoupage. Zajęcia
są świetną okazją do odkrywania
swoich talentów, miłego spędzenia
wieczorów i przygotowania się do
zbliżających Świąt – opowiada bibliotekarka Iwona Szczęsna.
Projekt realizują biblioteka,
sołectwo i świetlica w Suchorzu ze
środków finansowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Trzebielinie. ■
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Idą Święta
W niedzielne popołudnie, 13 grudnia, w sali widowiskowej w Trzebielinie odbyła się Świąteczna Wystawa „Idą Święta”. Wystawcy prezentowali samodzielnie wykonane przedmioty: choinki, bombki, anioły, wianki, gwiazdki,
ozdoby szydełkowe, rękodzieło i wiele innych.

N

a świątecznych stoiskach prezentowali się:
sołectwo Bożanka, sołectwo
i świetlica w Cetyniu, świetlica
w Gumieńcu, sołectwo i świetlica
w Miszewie, świetlica w Objezierzu, świetlica w Poborowie,
sołectwo i świetlica w Starkowie,

sołectwo, biblioteka i świetlica
w Suchorzu, sołectwo Trzebielino,
Biblioteka Gminna w Trzebielinie,
sołectwo i świetlica w Zielinie, oraz
panie: Katarzyna Kula, Agnieszka
Podraża i Justyna Sadyś.
– Każdy przedmiot wykonany
był z pasją, miał w sobie

cząstkę i serce autora – przyznawali zwiedzający wystawę.
Uwagę przykuwały oryginalne
ozdoby z papieru, masy solnej,
makaronu, słomy, orzechów czy
szyszek – wszystkie zachwycały
misternym wykonaniem i pomysłowością, a co najważniejsze,
były to unikatowe, wykonane
ręcznie, niepowtarzalne egzemplarze.
W trakcie Wystawy rozstrzygnięty został konkurs na najpiękniejszą bombkę. Członków komisji
szczególnie urzekła bombka ozdobiona ziarnami kawy i pestkami
dyni wykonana przez sołectwo
i świetlicę w Starkowie i jej też
przypadł tytuł „Najpiękniejszej”.
Drugie miejsce zajęła bombka
sołectwa i świetlicy z Zielinia,
a trzecie miejsce zdobyła
bombka pani Agnieszki Podraża.

[dziękujemy]
Biblioteka Gminna w Trzebielinie
serdecznie dziękuje sołtysom, pracownikom świetlic, mieszkańcom
i lokalnym twórcom za włączenie
się w organizację Świątecznej
Wystawy.

Wyróżnienia otrzymały: sołectwo
i świetlica w Miszewie, sołectwo
i świetlica w Gumieńcu oraz świetlica w Objezierzu.
Pamiątkowe dyplomy i nagrody
zwycięzcom
i
wyróżnionym
wręczał Tomasz Czechowski, wójt
gminy Trzebielino.
Tego dnia, przebywając w otoczeniu wyjątkowych przedmiotów,
można było nacieszyć oko
i serce, a także skosztować
świątecznych wypieków i pierniczków przygotowanych przez
pracowników Biblioteki Gminnej
w Trzebielinie.
Nastrój był bajeczny i świąteczny. Wyjątkową atmosferę
podkreśliła kapela „Zgoda” ze
Słupska, która wystąpiła ze świątecznym repertuarem.
Dzięki tak ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców mogliśmy poczuć magię Świąt Bożego
Narodzenia. Mamy nadzieję, że
Wystawa, mimo, że organizowana
po raz pierwszy, zdobyła miłośników, zarówno wśród odwiedzających, jak i wśród wystawców. ■
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Ominęli nasze drogi
Wniosek o dofinansowanie remontów trzech dróg na terenie naszej gminy nie zyskał uznania na
szczeblu wojewódzkim.

P

owiat Bytowski w partnerstwie z gminami Miastko
i Trzebielino złożył wniosek do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
o dofinansowanie realizacji zadania
„Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez modernizację
dróg powiatowych na terenie gmin
Miastko i Trzebielino”. W ramach

przedsięwzięcia na obszarze
gminy Trzebielino miały zostać
przebudowane trzy odcinki dróg
powiatowych: 1167G Trzebielino
– granica powiatu; 1169G Bożanka
– granica powiatu i 1175G Suchorze – granica powiatu.
Niestety, zgodnie z opublikowaną wstępną listą rankingową,

nasz wniosek znalazł się na 14.
miejscu wśród 19 wniosków
spełniających wymogi formalne.
Biorąc pod uwagę budżet przeznaczony na ten cel w 2016 roku
dotacje zostaną przyznane wnioskom znajdującym się do 8 miejsca
na liście dróg powiatowych.
Wnioski zostały ocenione przez

specjalnie w tym celu powołaną
przez Wojewodę Pomorskiego komisję.
Obecnie trwają rozmowy wójta
gminy Trzebielino i burmistrza
Miastka ze starostą bytowskim
w sprawie zmiany zakresu planowanych inwestycji i ich realizacji
wyłącznie ze środków własnych. ■

[w obiektywie]

Równają
drogi
Pod koniec listopada samorząd Trzebielina zlecił wyprofilowanie nawierzchni brukowej na dwóch najbardziej zniekształconych odcinkach dróg wykonanych z kamienia polnego.
Prace remontowe dotyczą około 900 metrów odcinka drogi Miszewo – Objezierze oraz drogi gminnej łączącej miejscowość
Moczydło z drogą krajową nr 21. Wykonane prace przyniosły
zamierzone efekty, nawierzchnie zostały wyrównane, dzięki
czemu jazda po nich stała się mniej uciążliwe dla poruszających się nimi pojazdów.

Zakład Usług Komunalnych
w Trzebielinie unowocześnił w listopadzie otoczenie w trzech
miejscowościach. Przy świetlicy
wiejskiej w Cetyniu wykonane zostało dodatkowe oświetlenie, natomiast plac zabaw w Suchorzu
zyskał nowe ogrodzenie. W obu
przypadkach znacznie poprawiło
się bezpieczeństwo osób korzystających z tych obiektów użyteczności publicznej. Świetlica
wiejska w Objezierzu zyskała budynek gospodarczy, który pozwoli
na przechowywanie przedmiotów
wykorzystywanych do obsługi
świetlicy. ■

[Akcyza]

Odbierz swoje
pieniądze!
Systematycznie w naszej gminie
przybywa składających wnioski
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Jednak, o dziwo!, nie
wszyscy do tego zwrotu uprawnieni z takiej możliwości korzystają.
W 2015 roku na 365 uprawnionych
do ubiegania się o zwrot podatku,
wnioski złożyło zaledwie 153.
Otrzymali oni zwrot w łącznej wysokości 359.550 złotych.
Dlatego przypominamy! Każdy,
kto na dzień składania wniosku
(od 1 do 28 lutego i od 1 do 31
sierpnia) posiada gospodarstwo
rolne w rozumieniu przepisów
o podatku rolnym może ubiegać
się o zwrot podatku akcyzowego
składając do Urzędu Gminy odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup
oleju napędowego wystawionymi
w okresie od 1 sierpnia do 31
stycznia w przypadku „lutowych”
wniosków i od 1 lutego do 31
lipca w przypadku „sierpniowych”
wniosków. ■

Modernizacja wiejskich świetlic

[w obiektywie]

Walne
zebranie
24 listopada w sali przy Bibliotece
Gminnej w Trzebielinie, odbyło się
walne zebranie członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze
Bytowskie. Spotkanie zwołał Zarząd
organizacji, aby zmienić obowiązujący
statut stowarzyszenia. Reorganizacja
została wymuszona wymaganiami
określonymi przez Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego dla lokalnych grup działania, które składają
wnioski o wybór do realizacji ich lokalnych strategii rozwoju.

www.trzebielino.pl
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PODATKI LOKALNE W 2016 ROKU
-

W październiku Rada Gminy uchwaliła nowe stawki opłat i podatków lokalnych, które będą obowiązywały od stycznia 2016 r.
W podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,82 zł od 1 m2 powierzchni,

żytku publicznego – 0,26 zł od
1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich
części:
a) mieszkalnych – 0,75 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych – 4,58 zł
od 1 ha powierzchni,

b) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie
działalności
gospodarczej
– 20,39 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

c) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje po-

c) zajętych
na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł od

1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
– 4,65 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych
4) Stawka dzienna opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży
na targowiskach i innych miejscach handlu – 35 zł

e) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,70 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej;

W podatku rolnym:
Stawka za 1 ha przeliczeniowy w przypadku gospodarstw
– 134,38 zł oraz 268,75 zł w pozostałych przypadkach.

3) od budowli – 2% ich wartości, określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7

W podatku leśnym:
Stawka za 1 ha fizyczny lasów
powyżej 40 lat – 42,19 zł.

NOWOŚĆ:
Jeśli kwota podatku łącznego
(łączne zobowiązanie podatkowe)
nie przekroczy 100 zł podatek
będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Konsekwencją wprowadzenia tej
zasady jest rezygnacja z doręczania decyzji i poboru podatku w przypadkach, gdy kwota
zobowiązania jest niższa od
kosztów przesyłki poleconej
(obecnie 6,10 zł).
Szczegółowo podane stawki
podatków oraz wzory formularzy
i deklaracji podatkowych do pobrania dostępne są na stronie internetowej www.bip.trzebielino.pl
w zakładce podatki i opłaty.
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Kalendarium wydarzeń
STYCZEŃ 2015
Wyremontowano świetlicę
w Miszewie
W styczniu zakończyła się realizacja projektu
pt. Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Miszewie pod potrzeby organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych poprzez remont i modernizację sali głównej, pomieszczenie gospodarczego
i wc.
W ramach prac rozebrano stare, drewniane
podłogi i wylano nowe posadzki, ocieplono dach,
przebudowano instalację elektryczną, zamontowano
ogrzewanie elektryczne, odświeżono ściany i sufity,
zbudowana została instalacja wentylacyjna, zbudowano opaskę wokół budynku, zainstalowano alarm
przeciwpożarowy.
Celem projektu było stworzenie mieszkańcom

wsi Miszewo warunków do organizacji i uczestnictwa
w wydarzeniach kulturalnych i integracyjnych. Dzięki
realizacji inwestycji stworzone zostały lepsze warunki
do pobudzenia aktywności wśród mieszkańców,
a w szczególności dzieci i młodzieży.

Otwarcie wyremontowanej świetlicy
nastąpiło 24 stycznia.
Koszt remontu (po przetargu) wyniósł 122 560,16
zł. Na realizację projektu gmina uzyskała dofinansowanie 25 000,00 zł. Ponadto środki własne gminy
zostały wsparte środkami przekazanymi przez firmę
Indiana Investments Sp. z o.o. w kwocie 40 000,00
zł.

LUTY 2015
Wybieraliśmy sołtysów

W lutym odbywały się zebrania wiejskie, w trakcie
których wybieraliśmy sołtysów i rady sołeckie na
nową kadencję. W sołectwie Bożanka sołtysem została Danuta Ogińska, Cetyń – Grażyna Buza, Dolno
– Janina Marcula-Kamińska, Gumieniec – Barbara

Olkowska, Miszewo – Halina Drobińska, Objezierze
– Irena Augustyniak, Poborowo – Zenon Kiżewski,
Starkowo – Piotr Krefta, Suchorze – Ewa Wilma-Guzowska, Trzebielino– Irena Andrys, Zielin– Krystyna
Wrycza.

MARZEC 2015
Zielin ma nową wiatę
2 marca zakończyła się budowa wiaty w miejscowości Zielin jako miejsca aktywnego spędzania
czasu. Wiata znajduje się w centrum wsi Zielin jest
świetnym miejscem na organizowanie spotkań i imprez integracyjnych, zarówno dla mieszkańców Zielinia jak i mieszkańców pobliskich miejscowości.
Miejsce to jest punktem wspólnym dla innych inwestycji realizowanych przez Gminę Trzebielino,

KWIECIEŃ 2015
Gumieniec z nową wiatą
Zakończyła się budowa wiaty w miejscowości
Gumieniec jako miejsca aktywnego spędzania
czasu i kultywowania tradycji poprzez organizację
nocy świętojańskiej.
Projektu zakładał, że powstanie nowej wiaty
wpłynie na wzrost aktywności mieszkańców oraz na
wzmocnienie ich więzi w kultywowaniu tradycji.
Głównym celem jej budowy jest rozwój kapitału ludzkiego i zasobów społecznych dzięki czemu oczeki-

wany będzie wzrost świadomości kulturowej społeczeństwa.
Koszty całkowite realizacji tej inwestycji wynoszą
43 276,32 zł, w tym dofinansowanie 24 999,32 zł.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.

jest tutaj zlokalizowany plac zabaw, w tym miejscu
łączą się dwie ścieżki rowerowe. Miejsce to będzie
odwiedzane przez turystów ponieważ znajduje się
zaledwie 500 m od Torfowiska Zielin. To przedsięwzięcie z pewnością pozytywnie wpłynie na aktywność kulturową mieszkańców.
Koszty całkowite realizacji tej inwestycji wynoszą
77 529,16 zł, w tym dofinansowanie 24 998,92 zł.
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MAJ 2015
Ścieżka rowerowa i siłownie
Zakończyło się wytyczenie wraz z doposażeniem
ścieżki rowerowej wiodącej przez Trzebielino,
Zielin, Suchorze.
Ścieżka została wyposażona w urządzenia do fitness w trzech miejscowościach w punktach rekreacji i wypoczynku. Powstał tym samym nowy produkt turystyczny promujący Gminę Trzebielino.

Koszty całkowite realizacji tej inwestycji wynoszą
103 320,00 zł, w tym dofinansowanie 63 000,00 zł.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”.

CZERWIEC 2015
Święto samorządności
zentację pt. „25 lat samorządności w Gminie
Trzebielino” o ważnych faktach z życia naszego samorządu, przypomniał też ludzi,
którzy uczestniczyli w jego funkcjonowaniu.
Na tę okoliczność przygotowano wystawę
„Samorząd. Demokracja. Wolność. JA, TY,
MY = SAMORZĄD”, której patronował Prezydent RP Bronisław Komorowski przedstawiającą m.in. historię samorządu terytorialnego,
sylwetki ojców polskiej samorządności i premierów czasu reform, miejsce samorządu
w strukturze polskiego państwa, zadania
i kompetencje trzech rodzajów samorządu,
wpływ samorządu na rozwój Polski.
Ponadto na uczestników uroczystej sesji
czekał tort przygotowany specjalnie na tę
okazję.
W tym dniu został wydany pierwszy numer
biuletynu „ECHA trzebielińskie”.
Sobota 30 maja
minęła pod znakiem
aktywności
na
świeżym powietrzu
– mieszkańcy naszej
gminie licznie uczestniczyli
w
Samorządowym Rajdzie
Rowerowym i późniejszej biesiadzie z muzyką i poczęstunkiem
na
placu
rekreacyjnym w Zielinie
współorganizowanej
przez
Bibliotekę
Gminną w Trzebielinie i sołectwo Zielin.

Na przełomie maja i czerwca w gminie obchodzono 25-lecie samorządności.
27 maja w sali widowiskowej przy udziale
radnych, sołtysów, pracowników samorządowych w latach 1990-2015, a także mieszkańców gminy odbyła się uroczysta sesja Rady
Gminy Trzebielino.
Oprócz punktów obrad, takich jak informacja z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym, z pracy komisji stałych, podjęcia
uchwał zebrani mieli okazję obejrzeć film pt.
„Zdarzyło się tylko w Polsce” o reformie samorządowej. Następnie Andrzej Banach
– Dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Oddziału Regionalnego w Gdańsku
w swoim wystąpieniu zastanawiał się wraz
z zebranymi nad teraźniejszością i przyszłością
funkcjonowania samorządu i administracji.
Wójt Tomasz Czechowski przedstawił pre-

LIPIEC 2015
www.trzebielino.pl
zaprasza

b

Przebudowano stronę internetową Gminy Trzebielino, która funkcjonowała od 2006 roku.
Technologie, które w czasie jej tworzenia były wykorzystywane są już przestarzałe i nie współpracowały z większością przeglądarek. Strona internetowa
nie spełniała także wymagań wyznaczonych instytucjom publicznym w zakresie dostosowania użytkowanych systemów teleinformacyjnych dla osób
niepełnosprawnych.
Obecnie na nowej stronie istnieje możliwość zwię-

kszenia i zmniejszenia czcionki, dostępna jest wersja
dla słabowidzących. Łatwiej także odszukać informacje. Dzięki zastosowaniu nowego silnika strony
jest ona bezpieczniejsza i mniej podatna na ataki.
Nowa zoptymalizowana baza danych pozwala na
szybszy przesył informacji między serwerem a użytkownikiem.
Nowa strona internetowa jest przystosowana
także do urządzeń mobilnych dzięki technologii
RWD, umożliwia wejście do serwisów Facebook
i youtube.
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WRZESIEŃ 2015
Przebudowa drogi w Trzebielinie

10 września zakończyła się realizacja największej inwestycji drogowej na terenie Gminy Trzebielino w 2015 roku. Przebudowa
drogi gminnej na osiedlu domków
w Trzebielinie o nieutwardzonej
nawierzchni gruntowej wraz z kanalizacją deszczową była kontynuacją pierwszego etapu przebudowy drogi, który wykonano
w 2008 r. Obecnie roboty drogowe obejmowały blisko 600-metrowy odcinek. Z kostki betonowej
wykonano jezdnię o szerokości
5,5 metrów i chodnik o szerokości
2 metrów. Wykonane zostały
zjazdy na posesje, połączenie
z drogą krajową oraz dodatkowo,
w trosce o bezpieczeństwo, wy-

konano dwa progi zwalniające.
Wody opadowe za pośrednictwem kanalizacji deszczowej zostały odprowadzone do rzeki Kunicy. Z myślą o przebudowie pozostałych dróg na tym osiedlu
zamontowano dodatkowe studnie
umożliwiające w przyszłości
podłączenie ich odwodnienia
z istniejącą już infrastrukturą.
Prace zostały wykonane przez
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o. z Kobylnicy za kwotę 732 261,05 zł
brutto.
Okres gwarancji jaki zaoferował
wykonawca wynosi 60 miesięcy
od dnia bezusterkowego odbioru
robót.

Powiatowo-Gminne Święto Plonów 2015
W sobotę 19 września
w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Trzebielinie
odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne 2015.
W uroczystościach wzięli
udział Gospodarze Dożynek: Starosta Bytowski

Leszek Waszkiewicz, Wójt
Tomasz
Czechowski,
a także przedstawiciele
samorządów gminnych naszego powiatu, władz powiatowych i wojewódzkich,
parlamentarzyści, inni zaproszeni goście i licznie

mieszkańcy naszego powiatu.
Zaszczytną funkcję starostów dożynek pełnili
w tym roku Katarzyna Gawrońska i Władysław Szarpak.
Zostały wręczone od-

znaki „Zasłużony dla Rolnictwa” rolniklom: Jan Pituch z Grzmiącej, Tadeusz
Wenta z Parchowa, Zenon
Begedza z Jerzkowic,
Jerzy Kadylak z Gumieńca,
Jan Szpynda z Gostkowa.

W gminnym konkursie
na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy 2015”
zwyciężyło
Suchorze,
drugie miejsce zajęło
sołectwo Cetyń, trzecie
– Starkowo.

Dożynki w Trzebielinie
zgromadziły bardzo wielu
mieszkańców nie tylko naszej, ale także innych
gmin
powiatu
bytowskiego, z czego bardzo
się cieszymy.

Dobry dojazd do Dolna
Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dolno.
Na odcinku 660 metrów wykonano nawierzchnię z płyt żelbetowych,
rowy odwadniające, umocniono także pobocza. Wartość inwestycji to
152 079,44 zł. Gmina uzyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dofinansowanie w wysokości 49 922 zł.
To kolejny remont dróg w naszej gminie wykonany w tym roku.

LISTOPAD 2015
Sukces biblioteki
Już po raz piąty Biblioteka Gminna w Trzebielinie wzięła udział w RANKINGU BIBLIOTEK. W porównaniu do ubiegłego roku odnotowujemy skok
o jedno miejsce w górę – z 34. na 33.
Ranking bibliotek powstał za sprawą Instytutu
Książki i „Rzeczpospolitej”. Ma on na celu wyłonienie najlepiej prowadzonych i pracujących bibliotek oraz samorządów najbardziej zaangażowanych w kulturalny rozwój swojej gminy. Na
rozesłanych ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin
wiejskich i miejsko-wiejskich oraz małych miast mających mniej niż 15 tys. mieszkańców odpowiedziało
blisko 800 bibliotek. Ankieta zawierała 19 pytań,
które skierowane były do bibliotek głównych i ich
filii, a dotyczyły m.in. powierzchni biblioteki i filii, zatrudnienia, księgozbioru, budżetu, pozyskiwanych
środków finansowych, dostępu do prasy i Internetu,

udogodnień dla osób niepełnosprawnych i działających w bibliotece kółek zainteresowań i klubów.
Brano także pod uwagę wydatki samorządu na
utrzymanie placówek oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami. Organizatorzy Rankingu analizowali także dane z Głównego
Urzędu Statystycznego o liczbie czytelników na
1000 mieszkańców oraz o liczbie wypożyczonych
książek przez jednego czytelnika w ubiegłym roku.
Nasza biblioteka (razem z filią w Suchorzu) zdobyła 269,14 punktów (na 345 możliwych) i uplasowała się na 33. miejscu w kraju. Znaleźliśmy się
także w najlepszej trójce w województwie pomorskim zajmując zaszczytne 3 miejsce, obok biblioteki
w Człuchowie (1. miejsce) i w Łebie (2. miejsce).
Dyrektor Biblioteki Gminnej i wszystkim jej pracownikom składamy serdeczne gratulacje!
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ażda klasa wyznaczyła troje reprezentantów, którzy odpowiadali na pytania dotyczące języka, literatury
i kultury minionych czasów. Pozostali uczniowie aktywnie dopingowali swoich przedstawicieli
i w bardzo pomysłowy sposób
przedstawiali, jak wyglądali i co
robili nasi przodkowie.
Uczniowie klasy III B przebrali
się za ludzi pierwotnych. Publiczność była zachwycona samodzielnie skonstruowanym przez
uczniów tej klasy pojazdem napędzanym siłą mięśni.
Klasa III A przebrała się za postacie historyczne i literackie ze
średniowiecza. Nie zabrakło
wśród nich rodziny królewskiej

9

Zabawa i nauka
Śladami minionych epok -– tak brzmiało hasło przewodnie tegorocznego konkursu z języka polskiego,
który odbył się 25 listopada w Gimnazjum w Starkowie. Konkursowi przyświecała maksyma „bawiąc
– uczyć”.
i ich błazna, rycerzy, Krzyżaków,
świętego i ascety.
Jako trzecia zaprezentowała
się klasa II B, która przebrała się
za ludzi starożytnych. Boginie
greckie zachwycały swą urodą,
a gladiatorzy wspaniałą tężyzną
fizyczną.
Klasa II A na ten jeden dzień
mogła założyć bogato zdobione
stroje i pokazać nam kunsztownie

uformowane fryzury, ponieważ
przedstawiała barokowy styl
życia.
Klasa I B prezentowała romantyzm i dlatego weszła na
scenę w rytm poloneza.
Klasa I A natomiast pokazała
nam, jak wyglądała I połowa XX
wieku. Uczniowie tej klasy przebrani byli za harcerzy, wojskowych, ale też za damy, które cieszyły się wolnością w czasie
dwudziestolecia międzywojennego.
Wszyscy byli znakomicie przygotowani, ale zgodnie z zasadami konkursu zwyciężyć mogą
najlepsi. Po wielu zadaniach największą liczbę punktów zdobyła
klasa II B, reprezentowana przez
Piotra Zacholskiego, Zuzannę Biniek i Arkadiusza Gałczyńskiego.
Drugie miejsce zajęła klasa III B,
którą reprezentowali: Maja Krefta,
Klaudia Wanaga i Mikołaj Jedlecki. Nagroda za trzecie
miejsce trafiła do klasy II A, która
wystawiła do konkursu Alinę Sieklucką, Martę Kiedrowską i Michała Jadwiżyca.

Poza konkursem jury przyznało
jeszcze nagrody specjalne, które
trafiły do najciekawiej przebranych osób: Mateusza Dublinowskiego, Piotra Rybaka, Sebastiana
Tylki, Igi Kochel, Filipa Mazura
i Oskara Rokosza. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury
w składzie: dyrektor Beata Kiedrowska, Barbara Borej, Izabela
Czyż i Ewa Kozieł oraz prowadząca konkurs Anna Kowalczyk.
Wszystkim uczniom należą się
podziękowania za wysiłek wło-

żony w przygotowanie strojów
i rekwizytów, aby tego dnia Gimnazjum w Starkowie mogło stać
się miejscem, w którym czas się
zatrzymał i mogli się tu spotkać
ludzie żyjący w odległych od
siebie epokach.
Na gratulacje zasługują też ci,
którzy wykazali się ogromną
wiedzą z języka polskiego, czym
udowodnili, że poprawne posługiwanie się językiem ojczystym
jest bardzo ważne również dla
młodego pokolenia. ■

Matematyczny Mikołaj w Gimnazjum

Mikołaj niejedno ma oblicze – nawet matematyczne. 7 grudnia przekonali się o tym uczniowie
klasy II B gimnazjum.
Uczniowie pracowali w grupach, rywalizując i zdobywając
punkty za poszczególne zadania.
Zajęcia rozpoczęły życzenia typowo matematyczne. Jednym
z wielu zadań przygotowanych
na tę lekcję była świąteczna krzy-

żówka matematyczna, przekształcenie Mikołaja względem prostej
– symetralnej czy zadanie z treścią z procentowymi obniżkami
świątecznymi.
Dobór tego typu zadań
kształci przygotowanie uczniów
do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z zakresu różnych dziedzin kształcenia szkolnego i życia
codziennego a także rozwijanie
pamięci i umiejętności abstrak-

[projekt]
Mikołajkowa lekcja matematyki odbyła się w ramach podsumowania projektu „Rok Matematyki na Pomorzu”. Celem prowadzonych zajęć było rozwijanie zdolności poznawczych uczniów oraz pobudzanie ich do samodzielnego i logicznego myślenia poprzez zabawy, gry, ćwiczenia, różnego
rodzaju łamigłówki umysłowe oraz ciekawostki matematyczne powiązane ze
świętami.

cyjnego myślenia, logicznego rozumowania, interpretowania informacji i analizowania danych.

Uczestnicy zajęć w pełni wykorzystali własne możliwości, rozbudzili ciekawość poznawczą,

byli kreatywni, podejmowali się
nowych działań, a wszystko to
w jednym celu – matematyka nie
musi być nudna. Wszyscy
uczniowie klasy 2b otrzymali
skromne prezenty od matematycznego Mikołaja.
Następna nietypowa lekcja
matematyki już wiosną: „Matematyka z zajączkiem wielkanocnym”. ■
KATARZYNA ORBIK-BALCERZAK
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Śpiewali o niepodległej Polsce
10 listopada młodzież gimnazjalna obchodziła Święto Niepodległości.

P

rzed szkolną widownią
wystąpił zespół wokalnoinstrumentalny, którego członkowie przygotowali koncert pieśni
i piosenek łączących się z tym
ważnym dniem. Młodzi artyści wykonali pięć utworów. We własnej
aranżacji wykonali „Pierwszą Brygadę” i „O mój rozmarynie”, zaś
kolejne piosenki: „Pałacyk Michla”
w aranżacji zespołu Raz Dwa
Trzy, „Mury” w aranżacji zespołu
Strachy na Lachy. Mini recital zakończono utworem „Kocham wolność” zespołu Chłopcy z placu
broni, który został szczególnie gorąco przyjęty przez młodzież zebraną w auli szkolnej.
W koncercie wzięli udział:
Zuzia Biniek (gitara elektroaku-

FOT. TOMASZ WINDORPSKI

styczna, śpiew), Alina Sieklucka
(gitara klasyczna), Natalia Wieczorek (gitara klasyczna, śpiew),
Maciej Kotowski (klawisze: akordeon, gitara basowa, organy piszczałkowe), Ania Kadylak (śpiew),

Klaudia Nowatka (śpiew), Iza Rapita (śpiew), Weronika Kozieł
(śpiew).
Przed koncertem odbyło się
uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Najmłodsi uczniowie przy-

FOT. TOMASZ WINDORPSKI

rzekali m.in. że będą żyć w zgodzie z innymi ludźmi. Życzymy im,
aby tych obietnic udało im się zawsze dotrzymać.
Po koncercie pierwszacy wraz
ze swoimi wychowawczyniami

Anią Kowalczyk i Katarzyną
Wirkus oraz pedagog – Moniką
Czykier-Sokołowską, udali się do
Słupska do teatru, kina oraz na
kręgle. ■
MARIUSZ BARTCZAK

Patriotycznie i radośnie
11 listopada, w sali widowiskowej w Trzebielinie, odbył się
Koncert Patriotyczny z okazji Narodowego Święta Niepodległości
zorganizowany przez Bibliotekę
Gminną w Trzebielinie. Na widowni zasiedli m.in. wójt Tomasz
Czechowski z małżonką, radni,
sołtysi, ludzie nauki i kultury, pracownicy jednostek organizacyjnych i mieszkańcy gminy Trzebielino.
Krystyna Podraża, dyrektor Bi-

blioteki Gminnej w Trzebielinie
podkreśliła, że koncert został zorganizowany w 97. rocznicę odzyskania Niepodległości przez
Polskę i w hołdzie Polakom,
którzy oddali życie za Ojczyznę”.
Następnie zaprosiła do wysłuchania koncertu w wykonaniu muzyków z Agencji Artystycznej ViolArt z Gdyni. Artyści – Leszek
Bolibok i Marek Walasek, zabrali
publiczność w muzyczną i historyczną podróż poprzez burzliwe

[w obiektywie]
Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy..., Nie rzucim ziemi skąd nasz
ród... – tymi słowami w naszej szkole rozpoczęliśmy obchody Narodowego
Święta Niepodległości. Uczniowie klas młodszych zaprezentowali wiersze
i piosenki o miłości do ojczyzny. Orkiestra szkolna klasy V pod bacznym
okiem pani Mart Kozłowskiej zaprezentowała się w Marszu Radeckiego.
Uczniowie wykonali nie tylko wspaniały akompaniament, ale pokazali też
układ marszowy do tegoż utworu. Najstarsi uczniowie, czyli klasa VI przedstawili rys historyczny opisujący lata niewoli oraz czas odzyskania niepodległości. Zaprezentowali również wiersze i pieśni patriotyczne. Największy
aplauz wywołała pieśń o naszych barwach narodowych.

dzieje narodu polskiego. Muzycy
zaprezentowali najbardziej znane
dzieła polskich kompozytorów począwszy od „Gaude Mater Polonia”, poprzez dzieła Moniuszki,
Chopina, Pendereckiego oraz
pieśni patriotyczne z okresu Odzyskania Niepodległości i popularne piosenki z lat 30. Te
ostatnie a także kompozycje
współczesnej muzyki rozrywkowej
śpiewane były przez całą widownię. ■

Wielka liga czytelników
W Szkole Podstawowej
im. Sportowców Polskich
w Trzebielinie realizowany
jest projekt pod nazwą
Wielka Liga Czytelników.
Głównym celem projektu jest
tworzenie mody na czytanie
wśród rodzin. Pragniemy, aby
czytający rodzic stanowił dobry
przykład dla dziecka i był dla
niego promotorem kultury. W naszej szkole do udziału w tej zabawie przystąpiło 34 uczniów.
Szkolna rywalizacja zakończy się
2 lutego 2016 roku, potem
uczestnicy konkursu przystąpią
do rozwiązywania testu kwalifikacyjnego.
Uczniowie wypożyczają w bibliotece szkolnej lub Bibliotece
Publicznej książki z listy konkursowej i dobierają do nich pytania.
Testy rozwiązują w domu, najlepiej podczas rodzinnego czytania.
Wypełnione formularze oddają do

nauczyciela, który je sprawdza
i ocenia. Troje najlepszych czytelników z kategorii kl. 1-3 i 4-6
weźmie udział w drużynowym
półfinale. Następnie najlepsi wystąpią w finale. Finałowi towarzy-

szyć będą liczne atrakcje dla rodzin. Całość imprezy odbędzie
się pod nazwą „V Wielka Zabawa
Rodzinna”. Całość projektu odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia „Wielka Liga”. ■

www.trzebielino.pl
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ROZMAITOŚCI

Podróże kształcą
8 grudnia pierwszoklasiści
z Gimnazjum w Starkowie
pojechali na wycieczkę
edukacyjną do Słupska.
Była nie tylko zabawa...
Pierwszym punktem programu
w ramach edukacji czytelniczej
i medialnej była wizyta w Miejskiej
Bibliotece Publicznej. Pracownicy
biblioteki zaprowadzili młodzież
w miejsca, do których zwykły czytelnik nie ma wstępu. Pierwszoklasistom spodobało się szczególnie w pracowni digitalizacji
zbiorów. Duże wrażenie wywarł
na nich także talent słupskiego
twórcy komiksów, który próbkę
swoich umiejętności pozostawił na
jednej ze ścian biblioteki. Młodzież z zainteresowaniem wsłu-

chiwała się w brzmienie muzyki
z płyt winylowych i oglądała różne
modele gramofonów.
– Kiedy można samemu doświadczyć tego, o czym na co
dzień możemy tylko przeczytać
lub usłyszeć od nauczyciela,
głębiej zapada to w pamięć
– podsumował jeden z uczniów.
Kierując się tą dewizą, wychowawczynie klas pierwszych, Anna
Kowalczyk i Katarzyna Wirkus, zabrały wychowanków do Muzeum
Pomorza Środkowego. Pracownik
muzeum, Rafał Foltyn, poprowadził z gimnazjalistami warsztaty
dotyczące kultury średniowiecza.
Uczniowie dowiedzieli się wielu
ciekawych rzeczy na temat heraldyki średniowiecznej. Każdy
z nich miał też okazję stworzyć

Dzieciństwo bez próchnicy
W punkcie przedszkolnym i oddziale przedszkolnym w Szkole
Podstawowej w Suchorzu trwa program „Dzieciństwo bez próchnicy”.
Głównym celem jest ograniczenie występowania i nasilenia
choroby próchnicowej zębów oraz
poprawę stanu jamy ustnej i ogól-
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Zrób
to sam

herb własnego rodu, zapoznać
się z elementami uzbrojenia średniowiecznego rycerza. Nie tylko
chłopcy spróbowali trudnej sztuki
posługiwania się mieczem.
Bogatsi o kolejne doświadczenia gimnazjaliści udali się
z muzeum do Parku Trampolin
JumpIn w Bolesławicach, gdzie

czekała na nich kolejna edukacyjna atrakcja. Wzięli udział
w lekcji z akrobatyki.
Zmęczeni, ale szczęśliwi powrócili do szkoły. Jednogłośnie
stwierdzili, że podróże, które
kształcą, dodają motywacji i są
doskonałym uzupełnieniem szkolnych lekcji. ■

nego stanu zdrowia dzieci
w wieku 0 – 5 lat. Sukces ma zostać osiągnięty poprzez nauczanie zasad prawidłowego
szczotkowania zębów wraz z instruktażem u dzieci w wieku
przedszkolnym (3-5 lat), a także
edukację prozdrowotną i promocję zdrowia jamy ustnej skierowaną zarówno do przedszko-

laków, jak i obejmującą informację
skierowaną do ich opiekunów
i nauczycieli. W ramach Projektu
realizowane są zajęcia edukacyjne dla dzieci i ich rodziców.
W ramach projektu pozyskane
zostały materiały edukacyjne dla
nauczycieli, materiały informacyjne
dla rodziców oraz zestawy do higieny jamy ustnej dla dzieci. ■

Dzieci z punktu przedszkolnego w Suchorzu wraz z opiekunami wzięły udział w ogólnopolskim
Wielkim
Konkursie
Ekologicznym dla przedszkoli.
Hasło tegorocznej – 6 edycji
konkursu brzmiało „Zrób to
sam!”. Prace konkursowe miały
nawiązywać do tematu i być
wykonane z niepotrzebnych
rzeczy lub ich elementów,
a także z materiałów plastycznych. Rodzaj materiałów, forma
pracy i jej rozmiar były dowolne
i zależały tylko od pomysłowości
twórców.
Do konkursu zgłoszono 2400
prac. Spośród 121 ocenionych
i nagrodzonych przez jury nasze
„Korkokręgle” zajęły 16 miejsce.
Dzieci były bardzo dumne z osiągniętego sukcesu i przyznanej
nagrody – zestawu tęczowych instrumentów muzycznych. ■

Przytul misia
25 listopada to Światowy
Dzień Pluszowego Misia
i tego dnia uczniowie klas
młodszych mogli przynieść swoich milusińskich.
W klasie drugiej zorganizowano
wystawę i konkurs na najmniejszego, najstarszego, największego
i najweselszego misia. Najstarszym misiem okazała się przytulanka przyniesiona przez wychowawczynię – 42-letni misiek.
Na sali wiejskiej w Miszewie odbyło się Gminne Czytanie Kubusia
Puchatka. W spotkaniu wzięli udział
uczniowie Szkoły Podstawowej

Bieg Strażnika
Udany
weekend
startów
w Wielkopolsce Darka Guzowskiego – Strażnika Gminnego.
W dniu 03 października 2015
roku wystartował w Pamiątkowie
koło Szamotuł w I Pamiątkowskim
Biegu Jabłecznika. Na dystansie
9 km , trudnej crossowej trasie
Darek zajął open 3 miejsce. Następnego dnia wystartował w Kaliszu w XXXV Międzynarodowym

Biegu Ulicznym Ptolemeusza.
Bieg odbył się na dystansie 10
km w przepięknej słonecznej pogodzie. W stawce 1100 zawodników Darek zajął 15 miejsce,
jednocześnie zajął I Miejsce w kategorii strażnik zdobywając Puchar Prefekta Straży Miejskiej
(Gminnej) Województwa Wielkopolskiego. Życzymy dalszych
udanych startów! ■

w Suchorzu. Przybyli również przedstawiciele Biblioteki Gminnej w Trzebielinie, dyrektor Krystyna Podraża,
Janina Strójwąs – opiekun ze świetlicy w Miszewie, Aneta Kmiecik
– opiekun ze świetlicy w Objezierzu
oraz animatorzy ze świetlicy w Trzebielinie. Kubusia Puchatka czytali
dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchorzu Irena Gałczyńska, nauczyciele – Ewelina Kropidłowska, Krystyna Górkiewicz, Anna Weichhold
oraz rodzice. Najważniejszym gościem był Kubuś Puchatek. Oprócz
słuchania utworów o misiach dzieci
wzięły udział w różnych konkursach
z misiami w roli głównej. ■

[krótko]
Gladiatorki
zwyciężyły
■ Z okazji Barbórki 4 grudnia w Dębnicy Kaszubskiej odbył się turniej koszykarski dziewcząt.
Po zaciętej rywalizacji sportowej kilku
drużyn reprezentantki naszego gimnazjum zajęły najwyższe miejsce na podium!
Brawo dziewczęta! ■
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Od 1 stycznia 2016 roku nowe świadczenie rodzinne

Świadczenie rodzicielskie
W lipcu tego roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.
Świadczenie
rodzicielskie
będzie przysługiwać:
1) matce albo ojcu dziecka
2) opiekunowi faktycznemu
dziecka w przypadku objęcia
opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia,
3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia
opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia
4) osobie, która przysposobiła
dziecko, w przypadku objęcia

opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, o ile osoba
taka nie będzie otrzymywał zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

tygodni od dnia urodzenia
dziecka;
2) śmierci matki dziecka;
3) porzucenia dziecka przez
matkę.

Świadczenie
przysługiwać
będzie także ojcu dziecka w przypadku:
1) skrócenia okresu pobierania
świadczenia rodzicielskiego na
wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14

Świadczenie rodzicielskie nie
będzie uzależnione od kryterium
dochodowego i nie będzie opodatkowane podobnie jak wszystkie
świadczenia rodzinne. Będzie
przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w
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przypadku urodzenia wieloraczków
ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.
Świadczenie to będą mogli
otrzymywać także rodzice dzieci
urodzonych przed 1 stycznia
2016 r., którzy nie mają prawa do
zasiłku macierzyńskiego – w takim
przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od
1 stycznia 2016 r. do ukończenia
przez dziecko 1. roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku
wieloraczków). ■

[informacje]
Wszelkie informacje można
uzyskać w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Trzebielinie
pok. nr 17 w godzinach pracy
GOPS.
Wnioski o przyznanie prawa
do świadczenia rodzicielskiego
będzie można składać po dniu
1 stycznia 2016 r. w GOPS
w Trzebielinie pok. nr 17.

[w obiektywie]

Nietypowe
znalezisko
W październiku podczas grzybobrania w okolicach
Bożanki radna Mirosława Melchert natknęła się
na nietypowy przedmiot – kartkę pocztową przymocowaną do balonu, który został wypuszczony
przez firmę energetyczną z okolic Hamburga i dotarł aż tutaj. Kartkę z prośbą o odesłanie, wysłano
na podany adres. Czekamy na odzew…

„Dopalaczowe” szkolenie
Antynarkotykowa polityka
lokalna – pod takim hasłem w Urzędzie Gminy
spotkali się nauczyciele
i osoby pracujące z rodziną i dziećmi. Najwięcej
czasu poświęcono zagrożeniom jakie powodują dopalacze.
Znając
rangę
problemu,
o którym niemal codziennie donoszą media, Gminna Komisja
Rozwiązywania problemów Alkoholowych zorganizowała szkolenie
z zakresu antynarkotykowej profilaktyki lokalnej, ze szczególnym
naciskiem na dopalacze w którym
wzięło blisko 50 osób pracujących z dziećmi i rodzinami.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele kadry pedagogicznej szkól,
pomocy
społecznej,
straży
gminnej oraz członkowie GKRPA.
Dopalacze to narkotyki szczególnie niebezpieczne dla zdrowia.
Nigdy nie wiadomo, co w środku
jest i w jakiej dawce. Oprócz wymienionego
na
opakowaniu

składu, są też substancje psychoaktywne w różnym stężeniu
oraz na przykład trutka na
szczury czy zmielone szkło. Już
jedna torebka dopalacza jest
w stanie zaszkodzić organizmowi,
tym bardziej że „użytkownicy”
wzmagają działanie zażywanych
„ziółek” przez alkohol i inne
środki. Dopalacze są dla młodych ludzi substytutem narko-

tyków. To jeden problem. Drugim
jest to, że zdelegalizowanie dopalacza, powoduje jego pojawienie się na rynku ze zmodyfikowanym składem. Inwencja
chemików opracowujących dopalacze jest większa, niż szybkość
procesów legislacyjnych. Dopalacze zbierają coraz większe
żniwo, o czym dowiadujemy się
niemal codziennie z mediów. ■

