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Egzemplarz bezpłatny

Sezon Letni oficjalnie
rozpoczęty przez kajakarzy!
W numerze m. in. :
Informacje z Urzędu
Gminy Sulęczyno m. in.:
- czerwcowa sesji Rady Gminy
- nowy system gospodarki
odpadami cd.

Informacje o wydarzeniach
kulturalno – sportowo –
edukacyjnych
odbywających się na terenie
Gminy Sulęczyno

Trochę
Historii …….

Sesja Rady Gminy Sulęczyno
20 maja odbyła się Sesja Rady Gminy
Sulęczyno, na której zostały podjęte m.in. uchwały
zatwierdzające sprawozdania finansowe Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Sulęczynie, Gminnego Ośrodka
Kultury w Sulęczynie oraz Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sulęczynie.
Podjęto także uchwały związane:
- działaniem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
- zmianą terminu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulęczynie,
- wyrażeniem zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości,
- udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu,
- ze zmianami w uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Sulęczyno.

Podczas sesji Radni Gminy Sulęczyno udzielili
absolutorium Wójtowi Gminy Sulęczyno. Najwięcej
czasu Radnym jednak zajęło podjęcie uchwał i dyskusja
nad sprawami związanymi z gospodarką wodno –
ściekową. Na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sierakowicach, podjęto
uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie Gminy Sulęczyno w okresie od dnia 1 sierpnia 2013 roku do 31 lipca 2014 roku.
WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ABONAMENTOWYCH ZA DOSTARCZANĄ WODĘ
Lp.
1

Taryfowa grupa
odbiorców
2

Cena

3

netto
4

brutto
5

Jednostka
miary
6

Cena za 1 m dostarczonej wody

2,72

2,94

zł/m3

Wyszczególnienie
3

1.

Lp.
1

1.
2.
3.
4.

Gospodarstwa domowe i
pozostali odbiorcy usług

Miesięczna opłata abonamentowa za gotowość urządzeń wodociągowych
w zależności od wielkości (średnicy) wodomierza głównego:
Podgrupa
Wodomierz główny o średnicy od ……– do ….
1.1
Ø 15 do Ø 20
2,20
2,38
1.2
Ø 25 do Ø 32
5,06
5,46
1.3
Ø 40 do Ø 50
29,48
31,84
zł/odbiorcę /
1.4
Ø 65 do Ø 80
70,83
76,50
m-c
Odbiorca rozliczony
wg przepisów dot.
1.5
2,20
2,38
przeciętnych norm
zużycia wody

WYSOKOŚC CENY ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Cena
Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie
netto
brutto
2

Gospodarstwa domowe i
pozostali odbiorcy usług
Przemysł – ścieki
nieoczyszczone
Przemysł – ścieki
podczyszczone
Przydomowe lokalne
przepompownie ścieków

3

Cena za 1 m3
odprowadzanych
ścieków

Jednostka
miary

4

5

6

6,07-0,80
5,27

6,56-0,86
5,69

zł/m3

8,11

8,76

zł/m3

6,07

6,56

zł/m3

6,00-0,80
5,20

6,48-0,86
5,62

zł/m3

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH
W GMINIE SULĘCZYNO
od dnia 1 lipca 2013 roku – Praktyczny Poradnik dla właścicieli nieruchomości

Gmina Sulęczyno, w dniu 4 czerwca, rozstrzygnęła przetarg na „Odbieranie i transport
odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulęczyno wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych” , najlepszą a zarazem jedyną ofertą złożoną w przetargu była oferta
Firmy ELWOZ Sp. z o.o. i ta też firma będzie się zajmować w/w zadaniem, zgodnie z umową zawartą
dnia 11 czerwca 2013 roku.

Informacji na temat systemu gospodarki odpadami można uzyskać:
1. bezpośrednio u Firmy ELWOZ pod nr tel. /58/ 684 – 71 – 24
2. w Urzędzie Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno
– tel. 58 685 – 63 – 94
3.na stronie internetowej: www.suleczyno.pl –> Gospodarka odpadami

POJEMNIK ODPADY ZMIESZANE
WRZUCAMY!!!
Wszystkie odpady pozostałe po segregacji wytworzone w gospodarstwach domowych jak:












resztki żywności
zużyte ręczniki papierowe
chusteczki higieniczne
pampersy, podpaski
kalki, papier zabrudzony, tłusty i woskowany
opakowania po lekarstwach, butelki i pojemniki z zawartością,
butelki po: olejach, farbach, klejach, rozpuszczalnikach, środkach owadobójczych
i chwastobójczych,
tworzywa z bakelitu i igielitu,
tworzywa z włókien szklanych,
ceramika (np. porcelana, talerz, doniczka), innych niż szkło odpadowe,
popiół (zimny)

NIE WRZUCAMY!!!





CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU:
1x w miesiącu-nieruchomości zamieszkałe
2x w miesiącu-nieruchomości niezamieszkałe

lodu,
śniegu,
odpadów segregowanych
gruzu budowlanego, kamieni, ziemi

DO WORKA KOLORU ŻÓŁTEGO
Papier, tworzywa sztuczne,
metale, opakowania wielomateriałowe
WRZUCAMY !!!









NIE WRZUCAMY !!!!








puste butelki plastikowe po napojach
(zgniecione),
opakowania po chemii gospodarczej,
woreczki foliowe,
reklamówki,
opakowania po jogurtach,
książki, gazety, torby papierowe, karton,
puszki aluminiowe, stalowe, opakowania po
dezodorantach, folia aluminiowa,
kartony po napojach i mleku,

styropianu,
pieluch, chusteczki, podpaski,
elektro śmieci i baterii,
zatłuszczonego i mokrego papieru,
tapet, kalki, celofanu,
opakowań po środkach chemicznych,
opakowań po środkach ochrony roślin.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU:
1 x na miesiąc

DO WORKA KOLORU ZIELONEGO
Szkło
WRZUCAMY !!!




puste szklane słoiki,
puste szklane butelki po napojach, sokach, przecierach, alkoholu – bez nakrętek,
puste szklane opakowania po kosmetykach oraz żywności,

NIE WRZUCAMY !!!










ceramiki porcelanowej,
luster,
szyb okiennych,
żarówek, świetlówek,
lamp neonowych fajansu,
termometrów,
opakowań po lekarstwach,
nakrętek,
kapsli

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU:
1 x na kwartał

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Teren po byłym składowisku śmieci w Kłodnie
(z Sulęczyna w kierunku Bytowa)

Dni otwarcia punktu:
Każdy piątek i sobota od godz. 10:00 do 18:00
PSZOK PRZYJMUJE NIEODPŁATNIE:
Frakcje zebrane w sposób selektywny:







szkło okienne,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
zużyte opony (8 sztuk rocznie z gospodarstwa domowego)
gruz budowlany (do 3m3 rocznie z gospodarstwa domowego)
odpady biodegradowalne (odpady zielone, gleba próchnicza itp.)

Niebezpieczne odpady powstające w gospodarstwie domowym:






resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz
opakowania po nich,
rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich,
zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji
środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry,
przełączniki

INFORMACJA
Wójt Gminy Sulęczyno informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych
w 2013 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ogłoszony w dniu 8 kwietnia br.
Wpłynęło szesnaście ofert na realizację zadań z zakresu:
1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
3) upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Lp.

Nr
oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość
przyznanych
środków
publicznych

Zadania z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania – przeznaczone środki 12.400,00 zł
1.

6

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa
Mściszewice

„Bez barier i stereotypów”

1.000,00 zł

2.

9

Fundacja „Aby Chciało Się Chcieć”

„Żebyś wiedział” Multimedialna, interaktywna,
edukacyjna mapa komputerowa Gminy
Sulęczyno

6.400,00 zł

3.

15

Gminny Klub Sportowy „Słupia”

„Organizacja warsztatów z zasad i przepisów
gry w piłkę nożną”

4.000,00 zł

Suma przyznanych środków

11.400,00 zł

Zadania z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - przeznaczone środki 61.000,00 zł
1.

1

2.

2

2.

3

3.

5

4.

7

5.

8

6.

11

6.

12

7.

13

8.

14

Stowarzyszenie Muzyków
Jazzowych
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa
Mściszewice
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa
Mściszewice
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa
Mściszewice
Stowarzyszenie Koło Gospodyń
Wiejskich Mściszewiczanki
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Zarząd Główny
Fundacja „Aby chciało się chcieć”
Gocki Ośrodek Twórczych Inicjatyw
Społecznych
Gocki Ośrodek Twórczych Inicjatyw
Społecznych
Gocki Ośrodek Twórczych Inicjatyw
Społecznych

„Międzynarodowy Festiwal Jazzowy Jazz w
Lesie”
„Przyjemne z pożytecznym – Festyn Letni
2013”

19.000,00 zł

4.000,00 zł

„Sobótki kaszubskie 2013”

3.000,00 zł

„Kurhany naszą promocją gminy”

3.000,00 zł

„Poznaj kulturę kaszubską II Edycja”

4.400,00 zł

„Gryf Kaszubski jako symbol tożsamości
Kaszubów”
„FESTIWAL Rock w rok 2013”
„Rozwój rękodzieła ceramicznego w Gminie
Sulęczyno”
„Rok z Gotami – warsztaty i występy Teatru
Młodych Gotów”

2.000,00 zł

„VIII Biesiada Gocka w Węsiorach”

7.100,00 zł

Suma przyznanych środków

8.100,00 zł
2.000,00 zł
8.400,00 zł

61.000,00 zł

Zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przeznaczone środki 12.900,00 zł
1.

4

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa
Mściszewice

2.

10

Fundacja „Aby chciało się chcieć”

3.

16

Gminny Klub Sportowy „Słupia”

Suma przyznanych środków

„Biegi Papieskie”

2.000,00 zł

„Ogólnopolskie zawody kajakowe
HYDROAKTYWNI 2013”
„Upowszechnianie sportu i aktywnego stylu
życia wśród mieszkańców Gminy Sulęczyno
poprzez organizację Halowej Ligi Piłki Nożnej
w Sulęczynie”

9.400,00 zł
1.500,00 zł
12.900,00 zł

Z historii Sulęczyńskiej Szkoły
– w obronie religii w 60 – latach XX wieku
,,Żądamy przywrócenia nauki religii w budynku Szkoły Podstawowej w Sulęczynie" - postulowali rodzice
na zebraniu 9 października 1960 roku w piśmie skierowanym do Rady Państwa PRL . Zebranie zwołano po
Sumie w tut. Kościele ,,na żądanie wszystkich rodziców posyłających swe dzieci do Szkoły Podstawowej
w Sulęczynie". Wg protokołu z tego zebrania obecnych było 97 osób. Z sali padało wiele pytań dot. nauki religii,
m.in.: ,,dlaczego Wydział Oświaty w Kartuzach nie odpowiedział na oświadczenia wszystkich rodziców złożone
przed rozpoczęciem roku szkolnego 1960 / 61 domagających się religii w szkole w Sulęczynie". /.../ Zebrani
uważają naukę religii za jedną z podstawowych zasad nauczania i wychowania a tym samym utrzymania poziomu
moralnego naszych dzieci. W związku z tym żądamy przywrócenia nauki religii w budynku szkoły w Sulęczynie wg
planu, wzorem roku ubiegłego, dbając tym samym o zdrowie dzieci. /... / Uważając żądania całego społeczeństwa
Sulęczyna za słuszne, Wydział Oświaty winien uczynić zadość powyższemu, dając równocześnie zezwolenie
miejscowemu katechecie, jak to miało miejsce w latach ubiegłych". Dalej informowali Radę Państwa:
,,W przypadku odmownego załatwienia sprawy będziemy zmuszeni wycofać swoje deklaracje wpłat na fundusz
budowy szkół ". W latach 60-tych XX wieku obywatele PRL, byli zobowiązani do opodatkowania się na ten cel
w myśl hasła ,,Tysiąc szkół na tysiąclecie ".
Na ww zebraniu wybrano 11 osób, których zadaniem było ,,dopilnowanie załatwienia powyższych spraw
". W skład tego zespołu weszli i protokół podpisali: Antoni Biernat, Anna Bober, Wacław Bronk, Jan
Gawin, Bronisław Głodowski, Helena Kreft, Leon Kreft, Aleksy Ramczyk, Weronika Stencel i Klemens Witka
a protokołował Leopold Osak .
Załączono do protokołu ,,rezolucję zaopatrzoną 142-oma podpisami osób bezpośrednio zainteresowanych"
domagając się ,,szybkiej decyzji i odpowiedzi na adres: Leon Kreft - przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego,
Żakowo, p-ta Sulęczyno ".
Na reakcje ,,władzy ludowej" nie trzeba było długo czekać, bo już 10 listopada 1960 roku o godz.13.15
odbyła się rozprawa przed Kolegium Karno-Administracyjnym w Kartuzach, Wydział Spraw Wewnętrznych
I piętro, pokój nr 9. (Kolegium to był taki ,,sąd o słusznym składzie".) Przewodniczący komitetu rodzicielskiego
Leon Kreft został ,,obwiniony o to, że 9 X 60 zwołał zebranie bez zezwolenia ". Ukarany został grzywną
w wysokości 500 zł, podobnie Leopold Osak. Przed Kolegium stawały również inne osoby. Prowadzono też
typowe dla tamtych czasów działania zastraszające w całym obwodzie szkoły w Sulęczynie.
Kierownik szkoły Julian Jakubek nie otrzymał nagród m. in. przyznanej już na Dzień Nauczyciela ( 600 zł)
oraz pozbawiono go dodatku specjalnego - 200 zł / miesięcznie - za dobra pracę. Pomimo, że Komitet Rodzicielski
zeznał iż zebranie zwołano bez wiedzy kierownika szkoły, ktoś doniósł coś odwrotnego. Inspektor Wójcik z
Wydziału Oświaty w Kartuzach powiedział, że był u niego /... / ( nazwijmy go ,,życzliwy" ) i twierdził, że na liście
podpisów rodziców żądających nauki religii w szkole jest też podpis Juliana Jakubka kierownika szkoły, ,,więc co
wymagać od innych ".
Z kronikarskiego obowiązku trzeba dodać, że proboszczem parafii w Sulęczynie był ks. Marian Koliński
prześladowany na różne sposoby przez ówczesną władzę.
Sprawą - o której piszę - zajmowała się Służba Bezpieczeństwa ( SB ) a wszelkie urzędy i instytucje były
tylko wykonawcami jej poleceń.
Wojna z religią i jej symbolem - krzyżem prowadzona była przed 1960 rokiem, a także po nim. O tym
innym razem. Podałem tylko jeden z przykładów. Postawa wielu mieszkańców gminy Sulęczyno może być
powodem do dumy nie tylko ich dzieci, ale i następnych pokoleń.

[ Ludwik]

Z ŻYCIA GMINY…………
KULTURA – SPORT – OŚWIATA
najważniejsze wydarzenia
Zajęcia z „Edukacji Morskiej”
Przez cały kwiecień w salach Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie
odbywały się zajęcia dla piątoklasistów z 41 szkół z całego województwa
pomorskiego. Zajęcia na temat edukacji morskiej prowadziła Agencja
Turystyczno - Artystyczna „Przygoda” z Lęborka. Zadanie było dofinansowane
przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego „Pomorskie – dobry
kurs na edukację”. Uczniowie podczas zajęć mieli okazję zapoznać się z tematyką
morską poprzez prezentację i pokaz zdjęć o tematyce ściśle związanej z morzem.
Podczas części praktycznej zajęć budowali zatoki z klocków m. in.
magnetycznych. Zajęcia zakończyły się quizem.

Gminne Eliminacje
Konkursu Recytatorskiego Kaszubskiego
12 kwietnia w Szkole Podstawowej w Węsiorach odbył się etap gminny Konkursu Recytatorskiego
Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mówa”. W konkursie wzięło udział 24 uczestników wyłonionych w eliminacjach
szkolnych ze wszystkich szkół gminy Sulęczyno. Komisja konkursowa w składzie: Teresa Kozieniec, Irena Korda
i Janina Krefta, dokonała oceny recytacji wszystkich uczestników i postanowiła przyznać następujące miejsce
w poszczególnych kategoriach:
MIEJSCE

Klasy I – III SP

Klasy IV – VI SP

Klasy I – III SP

I miejsce

Gawin Adriana
(SP Borek Kamienny)

Tomasz Węsierski
(SP Mściszewice)

Krefta Martyna
(ZS Sulęczyno)

II miejsce

Hinca Paweł
(SP Podjazy)

Kornelia Zarach – SP
Węsiory

Tybora Jagoda
(ZS Mściszewice)

III miejsce

Pałubicka Monika
(SP Mściszewice)

Lewna Krystyna
(SP Węsiory)

Kreft Monika
(ZS Sulęczyno)
Kulaszewicz Natalia
(ZS Mściszewice)

Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody i dyplomy, które wręczyła pani
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Węsiorach - Klaudia Jereczek.
Współorganizatorami gminnego szczebla
konkursu była Szkoła Podstawowa w
Węsiorach oraz GOK Sulęczyno.
Na zakończenie uczniowie przygotowali
inscenizację lekcji w języku kaszubskim.
Uczestnicy, którzy zajęli pierwsze
i drugie miejsca w swoich grupach
wiekowych reprezentowali gminę
Sulęczyno w eliminacjach powiatowych.

Spotkanie w Bibliotece
24 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulęczynie
odbyło się spotkanie autorskie z Leszkiem Szczasnym, pochodzącym
z Raciborza, politologiem i filozofem, który z zamiłowania jest
fotografem. Leszek Szczasny jest autorem książki pt. „Świat na
wyciagnięcie ręki”. Podróżnik spotkał się z dorosłą publicznością
i przedstawił relację ze swojej podróży do Turcji, którą urozmaicił
pokazem slajdów.

Inf. i Foto. Biblioteka Sulęczyno, http://bibliotekasuleczyno.pl/

„KIJKI” wokół Sulęczyna
W niedzielę 28 kwietnia, sulęczyńska grupa marszów
po zdrowie „Nordic Walking” wybrała się na pierwszy w tym
roku pieszy marsz wokół Sulęczyna tj. Ścieżką Przyrodniczo
Dydaktyczną „Brzegiem Jeziora Węgorzyno”, polną drogą nad
jeziorem Guścierz i ul. Żurawią. W marszu wzięło udział około
20 osób.

80 – lecie OSP Mściszewice
W tym roku, Dzień Strażaka, odbył się wspólnie ze świętowaniem 80-lecia powstania Ochotniczej Straży
Pożarnej w Mściszewicach.
Historia OSP Mściszewice:
Jako datę założenia OSP Mściszewice przyjmuje
się dzień 28 października 1933 roku, a inicjatorami
założenia OSP byli ówczesny ks. Proboszcz Leopold
Piekarski, organista a zarazem sołtys Bernard
Kropidłowski, rolnik Jan Gański oraz kierownik szkoły
podstawowej Józef Kniter. Dokładnie fakt założenia OSP
Mściszewice zapisano w kronikach szkoły i księgach
parafialnych. Na początku straż znajdowała się w
pomieszczeniach u ks. Leopolda Piekarskiego.
Dysponowali 4 wiadrami, 2 bosakami i drabiną
Bezpośrednią przyczyną powstania straży był pożar czworaków. Zaczęto szukać pomieszczenia na remizę –
znaleziono je u rolnika Józefa Penk – jest to pomieszczenie istniejące obecnie przy ul. Lęborskiej 14 u Piotra
Zaworskiego.
W latach 60 – tych przystąpiono do budowy remizy, którą oddano do użytku w 1967 roku i istnieje do dziś,
po kilku przebudowach m. in. wymianie dachu, podłóg oraz powiększeniu, dzięki któremu mieści się tam
przedszkole oraz pomieszczenia do celów łączności.
Na początku wyposażeniem straży była sikawka konna oraz motopompa. Pierwszy samochód marki ŻUK
OSP otrzymała w 1969 r. a następny 20 lat później. Kierowcami ich byli na początku Stefan Las, następnie
Czesław Zelewski, Brunon Klinkosz, a w chwili obecnej jest Grzegorz Kamiński.
Jednostka za zasługi swej humanitarnej działalności otrzymała pierwszy sztandar w 1983 roku, a kolejny
w roku 1994. OSP Mściszewice poprawia stan techniczny strażnicy m. in. poprzez : wymianę stolarki okiennej,
pokrycia dachowego, bramy garażowej oraz remont pomieszczeń socjalnych i biur. Aktywnie realizuje także
zadania szkoleniowe zajmując w zawodach sportowo – pożarniczych czołowe miejsca na szczeblu gminy jak
również powiatu.
W 2012 roku nastąpiła bardzo korzystna zmiana dla OSP Mściszewice: tj. wymieniono wyeksploatowany
samochód marki STAR 200 GRAM na Mercedes GRAM pochodzący z OSP Sulęczyno.
Inf. i Foto. OSP Sulęczyno, http://ospsuleczyno.pl/

Konkurs Piosenki Przedszkolnej
Dnia 10 maja 2013 roku, w remizie OSP w Sulęczynie
odbył się Konkurs Piosenki Przedszkolnej. Konkurs w barwnych
strojach piosenką pt. „Wiosna” otworzyły przedszkolaki
z Węsior. Następnie wystąpiły dzieciaki z Gminnego Przedszkola
z Sulęczyna, z Mściszewic, z Węsior oraz Klasa „O” z Zespołu
Szkół w Sulęczynie, sprawiając jurorom sporo kłopotu. Konkurs
odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: 3,4-latków
i 5,7-latków. Przedszkolaki zaprezentowały bardzo wysoki
poziom, w ogóle nie miały tremy, wystąpiły znakomicie i zebrały
mnóstwo oklasków. Na zakończenie konkursu organizatorki bardzo serdecznie podziękowały wszystkim tym, bez
których konkurs nie odbyły się: sponsorom, zaproszonym gościom – panu Wiesławowi Ulatowskiemu,
sekretarzowi Gminy Sulęczyno, proboszczowi Parafii w Sulęczynie ks. kanonikowi Andrzejowi Karlińskiemu,
dyrektorowi GOK-u w Sulęczynie panu Ireneuszowi Korda, dyrektor Zespołu Szkół w Sulęczynie pani Annie
Słupikowskiej,
dyrektor
Gminnego
M
3-4 latki
5-7 latki
Przedszkola
Samorządowego
Pawelczyk Zuzanna (Węsiory)
Zarach Weronika (Węsiory)
I
w Sulęczynie pani Ewie Kujawskiej,
emerytowanej
dyrektorce
Gminnego
Stencel Bartosz (Sulęczyno)
Kobiela Oliwia (Sulęczyno)
II
Przedszkola
Samorządowego
Itrych Oskar (Sulęczyno)
Woźniak Igor (Sulęczyno)
III
w Sulęczynie pani Teresie Kozieniec,
Zelewska Zuzanna (Mściszewice)
nauczycielkom grup oraz
małym
WYRÓŻNIENIA
artystom. Organizatorki konkursu pani
Białk Marcelina i
Izabela Konieczna i pani Monika Wolska
Borowicz Natalia (Sulęczyno)
Kożyczkowska
Laura
liczą na to, że w kolejnych latach idea
Stenka Martyna (Sulęczyno)
(Sulęczyno)
organizowania
Konkursu
Piosenki
Przedszkolnej będzie kontynuowana.
Tekst i Foto: Przedszkole –M. Wolska/I. Konieczna

10 – lecie Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Mściszewice
18 maja w Mściszewicach odbyły się obchody 10 – lecia istnienia jednego z najprężniej działających
stowarzyszeń na terenie gminy Sulęczyno.
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane dnia 25 lutego 2003 roku z siedzibą w Zespole Szkół
w Mściszewicach, w chwili rejestracji liczyło 19 mieszkańców sołectwa Mściszewice. Rejestrację Stowarzyszenia
w KRS poprzedziła kilkudniowa współpraca z mieszkańcami i samorządem Gminy Sulęczyno, czego efektem było
polepszenie miejscowej infrastruktury oraz integracja mieszkańców, a przede wszystkim wzrost kreatywności dla
wspólnego dobra. Punktem zwrotnym dla podjęcia decyzji o rejestracji Stowarzyszenia było ukończenie przez
Stefana Karcz i Wojciecha Warmowskiego, ówczesnego dyrektora ZS w Mściszewicach szkolenia „Liderów
organizacji pozarządowych”.
W czasie swojego dziesięcioletniego istnienia do najważniejszych osiągnięć Stowarzyszenia zaliczyć można
wprowadzenie do kalendarza wydarzeń mściszewickich imprez takich jak organizowane pod koniec czerwca
„Sobótki”, pod koniec lipca „Festyn Letni”, oraz na przełomie sierpnia i września dożynki parafialno – sołeckie.
Należy także wspomnieć iż Stowarzyszenie jest współorganizatorem „Biegów Papieskich” organizowanych
w Mściszewicach aby uczcić rocznicę urodzin papieża.
Stowarzyszenie z okazji 10 – lecia wspólnie z ZS Mściszewice ogłosiło konkurs na najlepszą prezentację
multimedialną na temat: „Kurhany w Mściszewicach dawniej i dziś” na którego realizację otrzymali grant ze
starostwa. Najlepsze prezentację wykonali Maria Mielewczyk, Diana Gańska i Dominika Kankowska.
Podczas uroczystości 10 – lecia przyjęto w poczet Stowarzyszenia dwóch członków honorowych –
Czesława i Sylwię Birr, artystów ludowych ze Mściszewic oraz podziękowano za współpracę podmiotom,
organizacjom. i osobom prywatnym wspierającym działalność Stowarzyszenia.

Inf. i Foto Stow. Mściszewice – więcej informacji na stronie http://www.stwmsciszewice.pl

Dzień Patronki w Podjazach
W niedzielę 19 maja Szkoła Podstawowa
w Podjazach, uczciła razem z rodzicami
i zaproszonymi gośćmi, dzień swojej patronki –
Danuty Siedzikówny, ps. Inka. Część oficjalna
rozpoczęła się od występu uczniów klas IV – VI,
którzy w wzruszający sposób przybliżyli sylwetkę i
historię Danuty Siedzikówny. Całość uatrakcyjniły
piosenki patriotyczne i melodie wykonane na
ksylofonach.
Młodsi
zaprezentowali
swoje
umiejętności w przedstawieniu pt. „Wyruszam z mamą
w świat bajek”. Następnie odbył się koncert muzyczny w wykonaniu Leszka Boliboka – Przeboje mistrzów muzyki
polskiej. Wielką niespodzianką dla obecnych na imprezie był pokaz sprzętu policyjnego w wykonaniu policjantów
z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach. Po części artystycznej rozpoczęła się część zabaw i turniejów. Bawili
się wszyscy. Nagrody były wspaniałe, więc warto było powalczyć. W tym czasie mamy zadbały o pyszny
poczęstunek. W tym roku Dzień Patronki był organizowany przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury
w Sulęczynie.
Inf. i Foto SP Podjazy – więcej informacji na stronie http://www.sppodjazy.szkolnastrona.pl/

Zjazd Szkół im. Jana Pawła II
i Biegi w Mściszewicach
Zespół Szkół w dniu urodzin, w rocznicę nadania
imienia szkołom: Szkole Podstawowej i Publicznemu
Gimnazjum im. Jana Pawła II corocznie organizuje Biegi
Papieskie. W tym roku biegi zostały połączone z IV
Diecezjalnym Zjazdem Szkół im. Jana Pawła II, w którym
wzięły udział 23 szkoły, z których 16 nosi im. Jana Pawła II,
4 szkoły z gminy Sulęczyno oraz 3 szkoły ponadgimnazjalne
uczestniczące w biegach gościnnie. Uroczystość rozpoczęła
się mszą św. pod przewodnictwem ks. biskupa Ryszarda
Kasyny, następnie dalsza część odbywała się w szkole oraz

na stadionie mściszewickim. W uroczystości wzięło udział
wielu znakomitych gości dla których szkoła przygotowała
pamiątkowe statuetki wykonane przez miejscowych
artystów - Sylwię i Czesława Birr oraz kamienne tablice
pamiątkowe dla ks. Biskupa i pomysłodawcy zjazdów ks.
Andrzeja Szopińskiego. Tablice zostały wykonane przez
firmę
MURKAM
pana
Leona
Czerwińskiego
z miejscowości Kowale Dolne. Wszyscy świetnie się bawili,
za swoje zmagania zdobyli dyplomy, medale, statuetki
i nagrody dla swoich szkół.
Tytuł „Najlepszej Szkoły Podstawowej” otrzymała Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Mściszewicach a tytuł „Najlepszego Gimnazjum” zdobył Zespół Szkół nr 1 w Pelplinie. Wylosowano także
szkołę, która będzie organizować następny piąty zjazd szkół m. Jana Pawła II a będzie to Publiczne Gimnazjum
w Somoninie. Tego dnia odbyły się także biegi papieskie, które miały na celu uczczenie rocznicy urodzin Jana
Pawła II a pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach zajęli:
I – III SP – Paulina Pierzgalska (ZS Skorzewo) / Maciej Rozgoński (ZKiW Stara Kiszewa
IV – VI SP – Wiktora Głodowska (ZS Sulęczyno) / Kamil Grot (ZS Tuchlino)
I – III GIMN. – Karolina Grot (ZS Tuchlino) / Karol Kasprzak (ZS Nr 1 w Pelplinie)
I – III SPG Chłopcy – Arkadiusz Huzarek (CM – Liceum Pelplin)
Inf. i Foto. ZS Mściszewice, http://www.szkolamsciszewice.pl/

Spotkanie w Bibliotece
22 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulęczynie odbyło
się spotkanie panii Agnieszką Frączek z uczniami szkół podstawowych z
Sulęczyna, Borku Kamiennego i Podjaz.
Pisarka, doktor habilitowany językoznawstwa, germanista i
leksykograf, w swoich książkach popularyzuje wiedzę o współczesnej
polszczyźnie, a opowiadając w wierszach o kulturze słowa – rozprawia
się z błędami językowymi. Spod jej pióra wyszła seria książek
logopedycznych, będących pomocą w nauce wyraźnej wymowy
zwłaszcza u najmłodszych.

Dzień Dziecka w Sulęczynie

Inf. i Foto. Biblioteka Sulęczyno, http://bibliotekasuleczyno.pl/

W niedzielę 2 czerwca na scenie plenerowej GOK
Sulęczyno, odbył się Festyn Rodziny z okazji Dnia Dziecka.
Organizatorami byli CARITAS Sulęczyno i GOK
Sulęczyno.
Podczas festynu miały miejsce występy
młodych artystów m. in. występ zespołu „Motylki”,
przedstawienie teatru ze szkoły podstawowej w Podjazach
pt. „Z mamą pociągiem w krainę bajek” oraz laureatów
Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, wystąpił także uczestnik
X Factora Antek Zamudio – Zaidler.
Występy przeplatane były konkursami dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, można było wziąć udział w konkursach sprawnościowych oraz dowiedzieć się, jak należy
udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej osobom, które stracą przytomność – dwa ostatnie działania
przygotowali druhowie straży z OSP Sulęczyno. W trakcie festynu ks Bogusław Głodowski wraz z młodzieżą
z Gdańska przeprowadził blok profilaktyki antyalkoholowej.

Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy
finansowo i rzeczowo wsparli organizację, kolejnego
już, święta rodziny w Sulęczynie. Cały dochód
z wydarzenia zasilił konto Caritas-u.

Europejski Tydzień Sportu
Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie w imieniu Gminy
Sulęczyno włączył się w organizację imprez – wydarzeń sportowo
rekreacyjnych w ramach V Europejskiego Tygodnia Sportu dla
wszystkich trwającego od 26 maja do 1 czerwca 2013 roku. Do tej akcji
zaliczyliśmy następujące wydarzenia sportowe odbywające się
w w/w terminie na terenie gminy Sulęczyno: 27, 28 i 31 maja na
„ORLIKU” w godzinach popołudniowych odbywały się zajęcia
sportowe tj. gra w piłkę nożną, siatkówkę oraz różne gry i zabawy
sportowe prowadzone przez Animatorów sportu na Orliku, 28 maja
odbyła się Powiatowa Liga Piłki Nożnej, w piątek 31 maja odbył się
Rajd Rowerowy na trasie Sulęczyno – Parchowski Młyn – Sulęczyno o łącznej długości ok. 20 km w którym
wzięło udział ok. 15 osób. Na zakończenie ETS, 1 czerwca, odbyły się mecze rundy wiosennej tj. mecz SKS
„Słupia” Sulęczyno – GKS Linia, rozegrany w Kornym i zakończony wygraną „Słupi” 1 : 0. Tego samego dnia, na
boisku w Parchowie, odbył się mecz drużyny „POTĘGA” Węsiory z LZS Więckowy, który zakończył
się remisem 1:1.

Hydroaktywni
W
pierwszy
czerwcowy
weekend
z inicjatywy Fundacji „Aby chciało się chcieć”
oraz operatora turystyki kajakowej Kajaki - Słupia,
po raz czwarty odbyły się w Sulęczynie
Ogólnopolskie Zawody Kajakowe „Hydroaktywni
2013”. Zainaugurowano w ten sposób Kajakowe
Grand Prix Pomorza pod Patronatem Marszałka
Województwa Pomorskiego. W zawodach wzięło
udział 62 zawodników i zawodniczek, wśród
których znaleźli się nawet mieszkańcy Warszawy
i Poznania. Osady pojedyncze oraz podwójne
ścigały się najpierw na jeziorze Węgorzyno a następnie mierzyły ze słynną Rynną Sulęczyńską. Przyjemna
atmosfera oraz perfekcyjne zabezpieczenie trasy przez wykwalifikowanych ratowników z Fundacji „Bezpieczni
nad wodą” sprawiły, iż wszyscy zawodnicy w doskonałych humorach dotarli na metę sulęczyńskiej Kajlandii.
Oprócz pysznego jedzenia na zawodników czekał pokaz technik ratowniczych, koncert kościerskiej grupy
Midnight Travel oraz potańcówka. W niedzielę, dla podtrzymania rodzinnej atmosfery organizatorzy
przeprowadzili turniej siatkówki plażowej o Puchar Kajlandii. Następne zawody w ramach Grand Prix odbędą się
24 sierpnia w Parchowie.
Najlepsze wyniki w zawodach uzyskali:
MIEJSCE

„JEDYNKI”

„DWÓJKI”

I

Ryszard Neumuller : 01:03:24

Rafał i Michał Burniccy: 01:04:58

II

Marcin Pacek : 01:04:03

Marcin Borowicz i Ireneusz Węsiora: 01:06:06

III

Adrian Lipiński : 01:04:11

Damian i Leszek Jakubek: 01:07:09

Inf. i Foto. Fundacja „Aby chciało się chcieć, http://hydroaktywni.wordpress.com/

Konferencja
nt. Spółdzielni Socjalnych
W środę, 19 czerwca, w Gminnym Ośrodku
Kultury w Sulęczynie, odbyła się konferencja
poświęcona Ekonomii Społecznej – Spółdzielniom
Socjalnym. Podczas konferencji zainicjowana została
dyskusja na temat roli ekonomii społecznej w mikro i
makroregionach, omówione zostały różne zagadnienia
związane z ekonomią społeczną, które były
prezentowane przez przedstawicieli :
- Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku
Panią Agnieszką Grafińską – Dejna, nt. „Spółdzielnia
socjalna jako podmiot Ekonomii Społecznej”,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach – Panią Małgorzatę Bronk, nt. „Od pomysłu do rozpoczęcia
działalności”
- oraz członków spółdzielni socjalnej, nt. „Prawdy i mity na temat Spółdzielni Socjalnych”.
Konferencja została zorganizowana przez Kierownika GOPS-u w Sulęczynie – Ewę Kulaszewicz oraz
Kierownika GOPS-u w Stężycy – Alicję Sadowską a wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych
i inni zaproszeni goście z gminy Sulęczyno i Stężyca.
Inf. GOPS Sulęczyno

„Sobótki”
W sobotę 22 czerwca, na
scenie plenerowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Sulęczynie,
tradycyjnie już, odbyła się zabawa
sobótkowa połączona z ogniskiem.
Impreza przyciągnęła nie tylko
mieszkańców
Sulęczyna
i okolicznych miejscowości, ale
również turystów spędzających
w Sulęczynie weekend. Zabawa w rytm muzyki trwała do późnych godzin nocnych. Imprezy sobótkowe odbyły się
także w Mściszewicach oraz w Kistowie.

Z życia KGW „Mściszewiczanki”
KGW „Mściszewiczanki” w ostatnim czasie
promowały naszą gminę podczas XVII Kiermaszu
Agroturystycznym w Ostrzycach oraz na obchodach
święta „Bożego Ciała” w Łowiczu. Przygotowały stoisko
promocyjno – gastronomiczne, gdzie razem ze strażakami
OSP, witały grupę ok. 1000 kolarzy z całej Polski,
biorących udział w Kaszebe Rundzie. „Ruchanki”, żurek
i drożdżówki już drugi rok z rzędu dodawały sił
sportowcom, zaś poczucie humoru członkiń Koła
dodawało energii duchowej co sprawiało, że odjeżdżali
żegnając je słowami „do zobaczenia za rok”. W takiej
samej oprawie członkinie Koła obsługiwały także 1-2
czerwca na MTB oraz Kaszubską Masakre, zaś 9 czerwca dziewczyny pojechały z organizatorami do Sopotu.
Realizują projekt dofinansowany przez Powiat Kartuski pt. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – nie jadę gdy
piję, noga z gazu, jak zapobiegać wypadkom drogowym” w ramach którego odbyły się spotkania wielu gminach

powiatu Kartuskiego. Panie ze stowarzyszenie w dalszym ciągu biorą także udział w szkoleniach ostatnio
m. in. w szkoleniu pt. „Być kobietą w każdym calu” w Paczewie. W chwili obecnej rozpoczęły realizację projektu
pn. „Poznaj Kulturę Kaszubską II edycja”, projekt współfinansowany przez Gminę Sulęczyno, łączący pracę
członkiń Koła z zapałem Gimnazjalistek. Debiut trenowanego układu już 06.07.2013 r. podczas Biesiady Gockiej
w Węsiorach.
Inf. i Fot. KGW Mściszewiczanki

Turnieje X etapu „BAŚKI”
Od kwietnia do końca czerwca odbyły się trzy turnieje X sezonu Kaszubskiej Gry w „BAŚKĘ”
w Sulęczynie. Ostatnie rozgrywki odbyły się 23 czerwca a zwycięzcami tych rozgrywek
byli: I miejsce – Jażdżewski Jan (316 pkt), II miejsce – Mielewczyk Zbigniew (298 pkt), III miejsce – Stenka
Stanisław (238 pkt).
Klasyfikacja po pięciu etapach
przedstawia się następująco:
I miejsce – Stenka Stanisław (62 pkt)
II miejsce – Mielewczyk Zbigniew (48 pkt)
III miejsce – Demby Waldemar (31 pkt)
IV miejsce – Gański Stanisław, Grzenia Piotr (30 pkt)

Następne rozgrywki w ramach X etapu
odbędą się w Gminny Ośrodku Kultury w Sulęczynie
w dniach 14 lipca i 25 sierpnia 2013 roku.
Fot. z „BAŚKI” - Kazimierz Gawin

Gminny Klub Sportowy „SŁUPIA” Sulęczyno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie
zapraszają na XII Letni Turniej Szóstek Piłkarskich,
który odbędzie się w dniach 13 – 14 lipca 2013 roku w Sulęczynie
W programie:
14 lipiec (niedziela)
13 lipca (sobota):
- od 9:00 do 18:00 – mecze eliminacyjne
(Kompleks ORLIK)
- od 20:00 – BIESIADA
(scena plenerowa GOK Sulęczyno)

- 9:00 - 14:00 – mecze finałowe
- 14:00 – warsztaty piłkarskie
- 15:00 – mecze finałowe
- ok. 16:00 – mecze Old – Boyów

Kompleks
Boisk
„ORLIK”

od 15:00 – rozgrywki „BAŚKI”
ok. 17:00 – podsumowanie
rozgrywek

Scena plenerowa
GOK Sulęczyno

KALENDARZ WYDARZEŃ – IMPREZ
Nazwa - termin

TERMIN

Miejsce

Organizator

Biesiada GOCKA

6 lipiec 2013 r.

Węsiory – Gród Gotów

- GOTIS
- GOK Sulęczyno

Wyjazd na Zjazd Kaszubów
do Władysławowa

6 lipiec 2013 r.

Władysławowo

- GOK Sulęczyno

Turniej Szóstek Piłkarskich

13 – 14 lipiec 2013 r.

Kompleks Boisk
„ORLIK” Sulęczyno

- GKS „Słupia” Sulęczyno
- GOK Sulęczyno

Pielgrzymka piesza na
Odpust do Sianowa
Przedstawienie teatralne
pt. „Pan Twardowski”

20 – 21 lipiec 2013 r.

Sanktuarium Sianowo

- Parafia Sulęczyno

21 lipiec 2013 r.

Scena plenerowa GOK

- GOK Sulęczyno

Festiwal „JAZZ W LESIE”

26 – 27 lipiec 2013 r.

Park Ośrodka „Leśny
Dwór” w Sulęczynie

- Jacek Leszewski
- Adam Czerwiński

27 lipiec 2013 r.

Mściszewice

- Stowarzyszenie Rozwoju
Sołectwa Mściszewice

28 lipiec – 3 sierpień 2013 r.

Sulęczyno (Kościół,
Maraska, Scena GOK)

Festiwal „Rock w Rok”

10 sierpień 2013 r.

Scena plenerowa GOK

Festyn Rodziny – Zawody
Pożarnicze

11 sierpień 2013 r.

Sulęczyno

Dożynki w Mściszewicach

18 sierpień 2013 r.

Mściszewice

24 sierpnia 2013 r.

Parchowo

25 sierpień 2013 r.

Scena plenerowa GOK

1 wrzesień 2013 r.

Chmielno

- GOK Sulęczyno
- Paweł Nowak
- Fundacja „Aby chciało się
chcieć”
- ZG ZOSP Sulęczyno
- GOK Sulęczyno
- Stowarzyszenie Rozwoju
Sołectwa Mściszewice
pod patronatem Marszałka
Woj. Pomorskiego
- GOK Sulęczyno
- Parafia Sulęczyno
- ZK-P O/Sulęczyno
- Powiat Kartuski
- Gmina Chmielno

Europejski Festiwal Filmowy
„Integracja Ty i Ja”

3 – 5 wrzesień 2013 r.

Kartuzy
Sulęczyno
Sierakowice

Wyścigi Psich Zaprzęgów

12 – 13 październik 2013 r.

Zdunowice

„Przyjemne z pożytecznym –
Festyn Letni”
Festiwal : „Sulęczyńskie
Spotkania Akordeonowe”

Zawody Kajakowe w ramach
Grand Prix Kaszub
Dożynki Gminno –
Parafialne w Sulęczynie
Dożynki Powiatu
Kartuskiego

- DPS Sulęczyno
- PCPR Kartuzy
- GOK Sulęczyno
- Klub Sportowy Psich
Zaprzęgów Durango Rimo

Więcej informacji na temat w/w wydarzeń można znaleźć na stronie
www.goksuleczyno.gdan.pl
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Zachęcamy Państwa do nadsyłania materiałów
(tekstów, zdjęć) oraz informowania nas o ciekawych
wydarzeniach na terenie Gminy Sulęczyno, na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie
ul. Zielona Droga 1, 83-320 Sulęczyno
tel. /58/ 684 – 20 – 57
e-mail. gok@goksuleczyno.gdan.pl
(Zastrzegamy sobie prawo skracania nadesłanych materiałów).

