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Dożynkowe zakończenie sezonu!

Informacje z pracy Urzędu Gminy Sulęczyno
Wraz z początkiem jesieni kończy się pierwszy kwartał działania nowej „ustawy śmieciowej”,
początki były trudne, lecz z biegiem czasu sytuacja z uporządkowaniem gospodarki śmieciowej w naszej
gminie - powoli się normuje. Nie odbyło się oczywiście bez drobnych problemów. Najczęściej
mieszkańcy i wczasowicze skarżyli się na nieodbieranie odpadów z posesji i nie dostarczenie na czas
worków na odpady. Minął już także czas wniesienia pierwszej opłaty za odbiór odpadów komunalnych za
okres od lipca do września 2013 roku. Można było ją wnosić bezpośrednio u sołtysa każdego z sołectw
razem z opłatami podatkowymi, na konto bankowe lub w kasie Urzędu Gminy (tak też będzie
w następnych okresach rozliczeniowych). Jeśli pojawią się jeszcze jakieś niejasności i problemy
dotyczące systemu śmieciowego w naszej gminie to prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska,
osobiście w pokoju nr 3 lub pod numerem tel. (58) 685 – 63 - 94 albo bezpośrednio z firmą
wywozową: ELWOZ – tel. (58) 684 – 71 – 24.
W połowie września, po wakacyjnej przerwie, odbyła się Sesja Rady Gminy, na której omówiono
sprawy bieżące dot. Gminy Sulęczyno, m. in. dyrektorzy placówek oświatowych przedstawili stan
realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013, zostały przedstawione sprawozdania
z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku oraz z działalności Rady Społecznej Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Sulęczynie za rok 2013. Na Sesji podjęto uchwały dot. :
- współdziałania z Powiatem Kartuskim oraz Gminą Stężyca w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej
nr 166044G Węsiory – Gapowo do granicy z Gminą Stężyca” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą
„Narodowy Program Przebudowy dróg Lokalnych, Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – edycja 2014.
- wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2013-2022 oraz w budżecie na rok 2013

Poniżej przedstawiamy informację o planowanych i realizowanych inwestycjach
na terenie Gminy Sulęczyno :

Utwardzenie placu
przy przedszkolu w Sulęczynie
Do realizacji tego zadania z pośród dwóch ofert została wybrana Firma Usługowo – Budowlana
Witold Cygert z Gowidlina. Wartość realizacji zadania to 35.699,98 zł. a termin realizacji
to 16 października 2013 roku. W zakres prac objętych zadaniem wchodzi wykonanie odcinka ok. 70 mb
ciągu pieszego o szerokości 1,5 m wraz z elementami wykończenia i wykonania remontu schodów
wejściowych do budynku przedszkola od strony wejścia do kotłowni. Ciąg pieszy ma być wykonany
z kostki betonowej zakończony krawężnikiem.

Przebudowa ul. Stromej i Kaszubskiej w Sulęczynie
Na realizację tego zadania rozstrzygnięto już przetarg, w którym
zostały złożone trzy oferty, z których za najkorzystniejszą uznano
ofertę: Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego „DROMOS” Sp. z o.o.
z Kartuz. Wartość inwestycji wynosi 30.7333,25 zł brutto,
a przewidywany termin realizacji to 30 października 2013 r.
Przebudowa obejmuje 230 mb ulicy Stromej i ok. 90 mb ulicy
Kaszubskiej, na odcinkach drogi zostanie wykonana nawierzchnia
bitumiczna ze spadkiem jednostronnym oraz daszkowym, jezdnia
zakończona będzie krawężnikiem betonowym. Na odcinkach obydwu
ulic zostanie wykonany chodnik z kostki betonowej oraz dwa progi
zwalniające.
Strona 2

Modernizacja drogi gminnej Bielawki – Borek : etap II
Ta inwestycja także będzie realizowana przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe
„DROMOS” Sp. z o.o. z Kartuz, oferta w/w firmy została wybrana w przetargu w którym złożyły oferty
trzy firmy. Wartość całego zadania wynosi 390.604,42 zł., a przewidywany termin realizacji to 5 listopad
2013 roku. Ta inwestycja jest drugim etapem inwestycji rozpoczętej w 2012 roku i obejmuje wykonanie
472 mb drogi o nawierzchni bitumicznej zakończonej opornikiem betonowym oraz poboczami szerokości
0,5 m utwardzonymi kruszywem.

Remont placu przy ul. Szlacheckiej wraz z wykonaniem prac
naprawczych w pasie drogi wojewódzkiej w miejscowości Mściszewice
Inwestycja jest w tej chwili na etapie wyboru wykonawcy,
który nastąpi na początku października. Zakres prac objętych
zadaniem obejmuje zagospodarowanie terenu przy pętli autobusowej
na powierzchni ok. 1180 m2 nawierzchni bitumicznej, 395 m2 z kostki
betonowej oraz wjazdy na posesję. Zagospodarowany zostanie
również teren zielony poprzez nasadzenie krzewów ozdobnych,
ustawione zostaną także trzy ławki parkowe. Na ulicy Szlacheckiej
zaprojektowano nawierzchnię bitumiczną ze spadkiem jednostronnym
i daszkiem, zakończoną z jednej strony chodnikiem, a z drugiej strony
opornikiem betonowym. Inwestycja realizowana będzie na odcinku
długości 334 mb, szerokość jezdni 5 – 5,5 m. Zostaną wykonane
również dwa progi zwalniające.

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej
w Sulęczynie w ramach rządowego programu
Radosna Szkoła
Inwestycja także jest na etapie wyboru wykonawcy, który
także nastąpi na początku października. W zakres realizacji tego
zadania wchodzi wykonanie nawierzchni syntetycznej o powierzchni
182 m 2, przy ogólnej powierzchni placu zabaw 243 m2. Wyposażenie
placu zabaw stanowić będzie: wielofunkcyjne urządzenie do
wspinaczki, z zjeżdżalnią oraz przejściem rurowym, wielokąt
sprawnościowy, gra w kółko i krzyżyk, tablica z liczbami, huśtawki
typu „ważka, i „bocianie gniazdo” oraz ławki parkowe.

Inwestycje Kanalizacyjne
W roku 2013 wykonano zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości:
Kistowo, Węsiory, Mściszewice, Bukowa Góra, Żakowo, Kłodno oraz kanalizacji tłocznej
w Mściszewicach wraz z przepompownią ścieków PS13 w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki
wodno – ściekowej zlewni rzeki Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”, gmina Sulęczyno woj.
Pomorskie” . W ramach zamówienia wykonano:
Zadanie nr 1. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: WĘSIORY (ETAP I)
Zakres rzeczowy budowy sieci:

1. Kanalizacja grawitacyjna PCV d=200mm; długość L=197,0m
2. Odgałęzienia kanalizacyjne PCV d=160mm; długość L=46,0m; ilość (6 szt.)
Zadanie nr 2. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości : MŚCISZEWICE ( ETAP I)
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Zakres rzeczowy budowy sieci:

1. Rurociąg tłoczny - długość łączna L=149,5m
2. Kanalizacja grawitacyjna o łącznej długości L=604,5m,
3. Odgałęzienia kanalizacyjne PCV d=160mm; długość L=155,2m; ilość (22 szt.)
Zadanie nr 3. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków PS13
Zakres rzeczowy budowy sieci:

1. Kanalizacja grawitacyjna PCV d=200mm; długość L=9,5m
2. Rurociąg tłoczny PE d=125mm; długość L=5,5m
Wykonawcą robót w wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego był Zakład Usługowo-ProdukcyjnoHandlowy „HIRSZ” z siedzibą 83-322 Stężyca ul. Słowackiego 9 za kwotę: 348.545,00 zł netto.

Druga część zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kistowo,
Węsiory, Mściszewice, Skoczkowo, Bukowa Góra, Żakowo, Kłodno w ramach projektu
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”
gmina Sulęczyno woj. Pomorskie” oraz „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” planowane jest do
realizacji w roku 2014.

Renowacja Boiska
W ostatnim czasie wykonano także – „Renowację
boiska piłkarskiego w Sulęczynie”, za kwotę 49.680,00 zł.,
którą wykonała firma EL-KOP z Chwaszczyna. W zakresie
realizacji zadania było: usunięcie warstwy gleby z całego
boiska do głębokości 10 cm, przesianie ziemi celem
likwidacji
starej
trawy
oraz
usunięcie
kamieni
i innych zanieczyszczeń, rozplantowanie nowej ziemi
połączone z zagęszczeniem i wyrównaniem oraz wysiew
nowej trawy.

GMINA POZYSKAŁA ŚRODKI NA PLACE ZABAW




Firma Indiana Investmensts Sp. z o.o., należąca do grupy kapitałowej
BNK Petroleum, przekazała Gminie Sulęczyno w formie darowizny środki
w wysokości 88 tys. zł z przeznaczeniem na:
budowę nowego placu zabaw przy przedszkolu w Sulęczynie,
doposażenie istniejącego ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się na terenie rekreacyjnosportowym w Sulęczynie.

Realizacja inwestycji planowana jest w pierwszym półroczu 2014 roku.
BNK Petroleum to międzynarodowa spółka z sektora surowców energetycznych specjalizująca się
w poszukiwaniu i eksploatacji złóż węglowodorów. W 2012 roku przeprowadziła na terenie naszej
gminy badania sejsmiczne mające na celu rozpoznanie możliwości eksploatacji złóż gazu z łupków.
WÓJT
Bernard Grucza
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INFORMACJE PODATKOWE
w sprawie podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
Wójt Gminy Sulęczyno, zwraca się z prośbą do właścicieli
nieruchomości, gospodarstw rolnych, lasów
o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Sulęczyno,
ul. Kaszubska 26, pokój nr 2,
celem aktualizacji informacji o budynkach, gruntach i lasach.
Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach,
lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzone na druku według wzoru ustalonego
przez Radę Gminy Sulęczyno w terminie 14 – tu dni od wystąpienia okoliczności uzasadnionych
powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, albo gdy zaistniało zdarzenie mające wpływ na
wysokość opodatkowania tj.
 zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania budynku, bądź jego części przed ich
ostatecznym wykończeniem
 faktyczną powierzchnię użytkową posiadanych budynków, ich rodzaj i sposób wykorzystywania,
 zmianę powierzchni użytkowej budynków – rozbudowa, rozbiórka,
 zmianę sposobu wykorzystania budynków i gruntu lub ich części,
 zmianę klasyfikacji gruntu,
 zmianę powierzchni gruntu,
 w przypadku wykorzystania nieruchomości wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej
również wartości budowli.
Należy dokonać pomiaru powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, budynków pozostałych
i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Objaśnienia:
- za budynek uważa się obiekt budowlany w rozumieniu prawa budowlanego, który jest trwale związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
- za powierzchnię użytkową budynku lub jego części uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości
ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych,
- za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutenery i poddasza użytkowe.

Przy pomiarze powierzchni użytkowej pomieszczeń lub ich części oraz części kondygnacji bierze się pod
uwagę wysokość w świetle:
- mniejszą niż 1,40 m – pomija się,
- od 1,40 m do 2,20 m – zalicza się w 50% do powierzchni użytkowej budynku,
- powyżej 2,20 m w całości zalicza się do powierzchni użytkowych budynku.
W nieruchomości, gdzie niewłaściwie została wykazana powierzchnia użytkowa budynków, a jej
właściciel nie złożył korekty informacji podatkowej, przeprowadzone zostaną kontrole mające na celu
ustalenie w drodze pomiaru rzeczywistych podstaw opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
Obowiązujące formularze, informacje w sprawie podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od
nieruchomości dostępne są również na stronie internetowej: www.bip.suleczyno.pl (moja sprawa – druki
i formularze do pobrania – podatki).

W sprawie niejasności związanych z podatkami prosimy o kontakt telefoniczny
z Referatem Podatków Urzędu Gminy tel. : /58/ 685-63-76, /58/ 685-63-77.
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INFORMACJE Z GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W SULĘCZYNIE
Pomoc dla potrzebujących:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie włączył się w zorganizowanie wyprawki
dzieci do szkoły, które zasponsorowali :
 Nordea Bank dla 9 dzieci - 3 rodzin
 Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe „Szansa Start” Gdańsk (Ośrodek Mausz)
dla 6 dzieci - 1 rodziny.
Rodziny zostały wytypowane przez pracowników GOPS z terenu Gminy Sulęczyno.
Zespół Szkół w Sulęczynie wyprawkę dla swoich uczniów wytypował dla 20 dzieci z 20 rodzin.
Pozostałe szkoły z gminy Sulęczyno przyjmowały wnioski na dofinansowanie podręczników dla
uczniów z klas I-III i V szkół podstawowych oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego (tj. uczniów słabosłyszących i niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym oraz
uczniów uczących się w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy).

Ważne dla osób starających się o świadczenia:
BECIKOWE od 1 stycznia 2013 r.
Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka będzie
przysługiwało matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu, albo faktycznemu dziecka, jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł.
Powyższa zmiana dotyczy dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 r.
Przy obliczaniu dochodu rodziny, stosuje się przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE od stycznia 2013 r.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), zmienionych ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548) od 1 stycznia 2013 r.,
obowiązują nowe zasady przyznawania świadczeń opiekuńczych, w/w przepisy mają zastosowanie do osób
ubiegających się o świadczenia opiekuńcze po raz pierwszy.
Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, na podstawie dotychczas wydanych decyzji,
zachowują prawo do tego świadczenia do dnia 30 czerwca 2013 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie przypomina, iż 10 września 2013 r. minął termin
dostarczania zaświadczeń bądź oświadczeń potwierdzających fakt kontynuowania przez dziecko lub dzieci nauki w
szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2013/2014 w celu otrzymania przyznanych świadczeń rodzinnych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do
świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od 2 września 2013 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek
wraz z dokumentami do dnia 30 września 2013 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata
świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2013 r. następuje do dnia 30 listopada 2013 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek
wraz z dokumentami w okresie od dnia 01 października 2013 r. do dnia 30 listopada 2013 r., ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2013 r. następuje do dnia
31 grudnia 2013 r.

OGŁOSZENIE: Potrzebna pralka dla osoby niepełnosprawnej.
Osoby, które chciałyby się oddać taką pralkę proszone są o kontakt z pracownikami GOSP,
pokój nr 4 lub pod nr tel. /58/ 684 – 32 31.
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Z historii Sulęczyńskiej Szkoły
– rok 1945
Okupacja niemiecka Sulęczyna od 1 września 1939
roku do 8 marca 1945 roku, to dla dzieci oznaczało brak
polskiej szkoły i jakiejkolwiek systematycznej nauki, ale
już 16 kwietnia 1945 roku, rozpoczęły się polskie zajęcia
w polskiej szkole w Sulęczynie. Początki nie były łatwe,
lecz nastroje optymistyczne.
Julian Jakubek, nauczyciel od 1925 roku, zgłasza
się do Inspektoratu Szkolnego Kartuskiego w Kartuzach
celem podjęcia pracy w charakterze nauczyciela. Inspektor
Szkolny K. Dominas 14 lub 15 kwietnia 1945 roku mianuje
Juliana Jakubka „tymczasowym kierownikiem w publicznej
szkole powszechnej w Sulęczynie”.
„Dokonałem rejestracji wszystkich dzieci w wieku szkolnym –
ponad 250 uczniów. Zorganizowałem niezbędny sprzęt
szkolny, głównie ławki z ziem odzyskanych i 16 kwietnia 1945
roku rozpoczęliśmy z Zofią Kuczyńską i Alfonsem Stenclem
zajęcia szkolne”
– wspomina w swoich prywatnych notatkach Julian Jakubek.
Praca była trudna: przerośnięte roczniki, siedem
przepełnionych klas I – VII, tylko trzech nauczycieli (łącznie
z kierownikiem szkoły), brak jakichkolwiek pomocy
naukowych, podręczników, zeszytów, ołówków, długopisy nie
istniały …. Właściwe brakowało wszystkiego.
W ciągu roku liczba uczniów zmniejszyła się do ok. 150 z powodu wyprowadzenia się rodzin głównie na
ziemie odzyskane. Kierownik szkoły i nauczyciele nie otrzymali początkowo żadnego wynagrodzenia za pracę
i żyli tym co przynieśli mieszkańcy Sulęczyna i okolic: ziemniaki, jajka, mleko, czasem drób, trochę mięsa
i swojskiej kiełbasy, gdy gdzieś było świniobicie, dziczyzna w zimie od nadleśnictwa z tutejszego Nadleśnictwa
(obecnie hotel i restauracja). Nie brakowało mąki – kilkadziesiąt kroków od szkoły doskonale funkcjonował młyn
z małą elektrownią. Zdarzało się, że przez kilka tygodni w menu rodziny kierownika szkoły były tylko jajka, ale
kto by się tym wówczas przejmował.
Nie było pensum
i godzin ponadwymiarowych
nauczycieli, a małe grono
pedagogiczne pracowało tak
długo, jak zachodziła potrzeba.
Nade wszystko była radość,
zgoda i entuzjazm oraz
wzorowa współpraca
kierownika szkoły
z proboszczem tutejszej parafii,
co znakomicie wpłynęło na
sprawy wychowawcze dzieci
i młodzieży i nie tylko.
Teks : Ludwik, Fot. ze zbiorów Juliana Jakubka
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Z ŻYCIA GMINY…………
KULTURA – SPORT – OŚWIATA
najważniejsze wydarzenia
Sportowy weekend
13 – 14 lipca był weekendem sportu dla wszystkich: dla najmłodszych odbyły się warsztaty
sportowe połączone z meczem młodzików, dla tych trochę starszych odbyły się mecze XII letniego
turnieju szóstek piłkarskich zakończone meczami old-boyów. Wszystkie te wydarzenia połączone były
z sobotnią biesiadą oraz niedzielnym festynem i rozgrywkami następnego Turnieju „BAŚKI”.
W sobotę od samego rana odbywały się mecze
eliminacyjne trzynastu drużyn zgłoszonych do Turnieju
Szóstek, które w niedzielę po meczach finałowych,
zakończyły się następującymi wynikami:
I miejsce – ZBRÓJSTAL EXSPERT
II miejsce – ARMAKO Kartuzy
III miejsce – Mściszewice
IV miejsce – ELHAD Daniel Hapka
Najlepszy bramkarz : Bartek Machut (Zbrójstal)
Najlepszy strzelec : Kajetan Pytke ( Zieleniec)
Dla najmłodszych, w niedzielę na hali sportowej, odbyły się warsztaty z zasad i przepisów gry w
piłkę nożną przeprowadzone przez sędziów zrzeszonych w PZPN. Na zakończenie warsztatów odbył się
mecz młodzików, w którym pierwsze miejsce wywalczyła drużyna ze Mściszewic, a drugie drużyna
z Sulęczyna.
Już kilkuletnią tradycją jest, że razem z turniejem szóstek piłkarskich odbywają się mecze old –
boyów. W rozgrywkach wzięły udział trzy drużyny, które po rozegranych meczach „każdy z każdym”
zajęły następujące miejsca: pierwsze - drużyna Mściszewice, drugie – Sulęczyno, a trzecie - Węsiory.

Całe dwudniowe wydarzenie organizowane było przez GKS „Słupia” Sulęczyno, UKS „Młody Sportowiec” oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Sulęczynie, finansowane było ze środków w/w instytucji oraz lokalnych sponsorów: GKRPA, TRANS-JAN
Sulęczyno, PALETY Sucha J. Kreft, Biuro Rachunkowe PERFEKT, Gawin Marian, Ratajczak Franciszek, Dułak Józef oraz
RODBUD Robert Roda. Warsztaty dodatkowo zostały w części sfinansowane ze środków pozyskanych przez Klub w konkursie
dla organizacji pozarządowych organizowanym przez Gminę Sulęczyno.
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Teatr Art. – Re w Sulęczynie
W niedzielne popołudnie 21 lipca na scenie
plenerowej GOK Sulęczyno odbył się spektakl teatralny pt.
„Pan Twardowski” w wykonaniu Studia Teatralnego ART.RE z Krakowa. Spektakl oparty był na znanej krakowskiej
legendzie. Najmłodsi usłyszeli hejnał krakowski oraz
obejrzeli tradycyjne stroje szlacheckie. Widzowie obejrzeli
spektakl, w którym tytułowy bohater dzięki sprytowi i chęci
niesienia pomocy innym cało wychodzi z opresji, a jego
życiowe perypetie ukazane były w sposób ciekawy
i humorystyczny.

„JAZZ W LESIE” – po raz XVIII
Używając słów niezapomnianego Kazimierza Pawlaka z filmu
„Sami swoi” festiwal „Jazz w Lesie” nieuchronnie zmierza do
pełnoletności. Dziewiętnasta edycja, która zaplanowana została na 25 i
26 lipca 2014 wiązać się będzie z osiemnastymi urodzinami imprezy,
bez której już chyba nikt nie wyobraża sobie sulęczyńskiego lata. Za
nami osiemnaście wydań, dziesiątki koncertów, setki artystów i tysiące
słuchaczy, z których wielu swoje urlopy od lat dopasowuje do terminu
festiwalu. Lista wykonawców, którzy wzięli w nim udział jest listą,
której pozazdrościć może niejeden renomowany światowy festiwal, czy
słynna sala koncertowa. Tym, którzy jej nie znają lub nie pamiętają
proponujemy odwiedzić stronę internetową www.jazzwlesie.pl.
Wszystko zaczęło się w roku 1996. Zorganizowanie
pierwszego „Jazzu w Lesie” stało się możliwe dzięki
zaufaniu, jakim pomysłodawców imprezy obdarzyli
ówczesny wójt gminy Stefan Pobłocki i wicewojewoda
gdański Józef Borzyszkowski, którzy ze swoich urzędowych
kas wysupłali środki na realizację tego z pozoru szalonego
pomysłu. Pomimo skromnych, w porównaniu do dzisiejszego
budżetu imprezy, środków na zbitej w pośpiechu w stolarni
pana Stanisława Mrozowicza prowizorycznej scenie
(wykorzystywanej po dziś dzień podczas nocnych jam
session’s) ustawionej w stołówce ośrodka „Leśny Dwór”
zagrali najwięksi polscy jazzmani, a wśród nich Jan Ptaszyn
Wróblewski, Zbigniew Namysłowski, Piotr Wojtasik,
Zbigniew Wegehaupt, Leszek Kułakowski i Jarek Śmietana. Ten ostatni stał się ikoną sulęczyńskiego festiwalu,
jego ojcem chrzestnym i autorem największych wydarzeń, jakie miały tu miejsce. Wiele koncertów
przygotowywanych przez Jarka specjalnie na ten festiwal było prapremierowymi wykonaniami jego kompozycji,
bądź aranżacji, a składy orkiestr i zespołów je wykonujące absolutnie wyjątkowe i niepowtarzalne. Magia Jego
nazwiska sprawiała, że podczas finałowych, sobotnich koncertów widownia dosłownie pękała w szwach. To na
jego zaproszenie udział w nich wzięli tacy artyści jak Nigel Kennedy, Art. Farmer, Lee Konitz, Bennie Maupin,
Karen Edwards czy Z-Star. Koncerty te stawały się widowiskami, niemalże teatralnymi spektaklami, a łatwość,
z jaką Jarek nawiązywał kontakt z sulęczyńską widownią sprawiała, że sobotnie finały, z powodu niekończących
się owacji i bisów, trwały do późnych godzin nocnych.
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Na osiemnastym festiwalu Jarek Śmietana się nie pojawił. Wszyscy wierzyliśmy, że to chwilowa
niedyspozycja, że za rok będzie znów z nami. Tegoroczny sobotni „Wieczór Jarka Śmietany” był koncertem, który
miał mu dodać otuchy i sił do walki z chorobą. Niestety Jarek walkę tą przegrał. W poniedziałek 2 września zmarł
w swoim mieszkaniu w Krakowie po zaledwie siedmiu miesiącach od momentu zdiagnozowania choroby.
Urna z jego prochami spoczęła w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Charakterystyczne, rozpoznawalne dźwięki jego gitar jeszcze długo rozbrzmiewać będą w pamięci sulęczyńskiej
widowni. Pozostawił po sobie kilkadziesiąt płyt w tym ponad 30 autorskich. Jego kompozycje zapewne nie raz
wykonywane będą podczas festiwalu „Jazz w Lesie”, w który Jarek angażował się zawsze całym sercem.
Tekst: J. Leszewski, For. ze strony Jazzwlesie.pl

XI Festiwal Akordeonowy
Festiwal Akordeonowy rozpoczął się, jak
zwykle koncertem inauguracyjnym w sulęczyńskim
Kościele. Publiczność dopisała, a jeden z lokalnych
portali opisał niedzielny koncert tak: „Mimo
panującego upału muzyki zdecydowała się posłuchać
tak duża liczba widzów, że zabrakło miejsc siedzących.
Dla znakomicie zaaranżowanego i wykonanego wyboru
znanych i pięknych tang argentyńskich warto było
jednak nawet postać.” W niedzielę wystąpiła znana już
w Sulęczynie wokalistka i aktorka Dorota Lulka wraz z
kwartetem Milonga Baltica i orkiestrą kameralną.
Drugi koncert, w kameralnym stylu, odbył się
pierwszego sierpnia w Restauracji „MARASKA”,
gdzie wystąpiła grupa Almost Jazz Group, w składzie:
Ignacy Jan Wiśniewski – fortepian, Maciej Sadowski –
kontrabas, Roman Ślefarski – perkusja oraz Paweł
Nowak – akordeon / akordina. Koncert kończący XI
Festiwal odbył się na scenie plenerowej GOK-u, a wystąpili: Cezary Paciorek wraz zespołem, Węgier
Orosz Zoltan, Acoustic Acrobats oraz Motion Trio. Plenerowy koncert, już któryś raz z kolei
poprowadził prezenter Radia Gdańsk – Tomasz Olszewski. Przez cały czas trwania festiwalu można było
obejrzeć wystawę akordeonów z kolekcji Pawła Nowaka.

Tegoroczny festiwal był wyjątkowy pod względem publiczności, która jak
zwykle dopisała, za co jej serdecznie dziękujemy. Organizatorzy kierują
także serdeczne podziękowania sponsorom festiwalu, bez których festiwal
nie mógłby się odbyć. W tym roku festiwal wsparli: Powiat Kartuski,
Gmina Sulęczyno, Grupa LOTOS S.A., TFF Stanisław Fiedur, Upper
Finance Consulting Sp. z o.o., Kancelaria Adwokacka Kopczyńki,
„Elbudrem”, „WROŃSKI” Sp. jawna, Gdański Centrum Kongresowe,
Ośrodek „Leśny Dwór”, GS „Samopomoc Chłopska”, Bank Spółdzielczy
w Sierakowicach, BAT Sierakowice, ELHAD Daniel Hapka.
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Festiwal „Rock w Rok”
W sobotę 10 sierpnia na scenie plenerowej GOK
Sulęczyno można było posłuchać artystów rockowych na
koncercie organizowanym już po raz trzeci przez Fundację
„Aby chciało się chcieć”. Oprócz muzyki rockowej podczas
tego festiwalu można było także obejrzeć widowisko tańca
z ogniami w wykonaniu grupy Kastroma oraz wystawę
fotografii z kursu fotograficznego pt. „Kaszuby w obiektywie”.
Fot. ze strony: http://rockwrok.pl/

Zawody Strażackie i Festyn Gminny w Mściszewicch
W niedzielne popołudnie, 11 sierpnia,
na stadionie w Mściszewicach odbyły się
Zawody Sportowo – Pożarnicze, w których
wzięły udział jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych z gminy Sulęczyno z: Sulęczyna,
Mściszewic i Kistowa. Na stadionie można
było obejrzeć zmagania strażaków, po których
wszyscy przenieśli się na plac przy szkole, gdzie nastąpiło podsumowanie zawodów i odbyła się druga
część imprezy – festyn gminny, podczas którego można było obejrzeć pokaz sprawności sprzętu
strażackiego, pokaz modeli latających, występ zespołu z Kaliningradu oraz bawić się do późnych godzin
wieczornych podczas Biesiady Kaszubskiej.

Regaty – „O Puchar Jeziora Węgorzyno”
W sobotę 17 sierpnia odbyły się klubowe mini regaty o „Puchar Jeziora Węgorzyno” w klasie
OPTYMIST. Organizatorem zawodów był GOK Sulęczyno oraz UKS „Młody Sportowiec”. Pierwsza
konkurencja składała się z dwóch wyścigów,
natomiast druga to tzw. wyścig australijski,
w którym młodzi żeglarze na długim odcinku
ścigali się o miano najszybszej łodzi.
Klasyfikacja po pierwszej konkurencji:
I miejsce – Bartłomiej Stec
II miejsce – Martyna Stec
III miejsce – Marcin Jeliński

Klasyfikacja po wyścigu australijskim:
I miejsce – Martyna Stec
II miejsce – Marcin Jeliński
III miejsce – Bartłomiej Stec
Tydzień później 24 sierpnia w Parchowie,
zakończył się cykl zawodów Kajakowy Grand Prix
Pomorza „Kajakiem przez Kaszuby”. Był to ostatni etap zawodów, które rozpoczęły się od naszych zawodów
czerwcowych „Hydroaktyni 2013” przez zawody w we Wdzydzach Kiszewskich, no i ostatnie w Parchowie pod
nazwą „Energetyczna Słupia”. W klasyfikacji generalnej najlepsi okazali się Ireneusz Węsiora i Marcin Borowicz
w kategorii osad podwójnych oraz Ryszard Neumuller w kategorii osad pojedynczych.
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DOŻYNKI
na zakończenie sezonu
Tradycyjnie w ostatnią niedzielę
sierpnia w Sulęczynie odbyły się dożynki
gminno – parafialne. Po uroczystej Mszy
Świętej odprawionej w sulęczyńskim Kościele
korowód dożynkowy przeszedł na plac przy
GOK-u, gdzie wszystkich gości powitali
organizatorzy: Wójt Gminy Sulęczyno –
Bernard Grucza, Dyrektor GOK Sulęczyno –
Ireneusz Korda, Ksiądz Kanonik Andrzej
Karliński – Proboszcz Parafii Św. Trójcy w
Sulęczynie oraz Prezes ZK-P Janina Krefta.
Następnie
sołtysi
przekazali
bochny
dożynkowe Wójtowi Gminy Sulęczyno.
Podczas dożynek została wręczona nagroda w
konkursie na tytuł gazetki gminnej, którą
otrzymał ks. Tomasz Dawid – niegdyś wikariusz naszej parafii. Wystąpił zespół Motylki, KGW
Mściszewiczanki, przedszkolaki z Węsior oraz Teatr Muzyczny „Hals” z Gdyni z projektem „Piosenka
jest dobra na wszystko”. Sołectwa rywalizowały w Turnieju Sołectw podczas którego miały miejsce
następujące konkursy: robienie masła, obieranie i zbieranie ziemniaków oraz młócenie cepem zboża.
Z dziewięciu sołectw gminy Sulęczyno biorących udział w turnieju najlepsze okazało się Sołectwo
Zdunowice, które w nagrodę otrzymało puchar Wójta Gminy oraz Dyrektora GOK Sulęczyno.
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Na Dożynkach Gminnych w Sulęczynie został podsumowany
gminny etap Konkursu Piękna Wieś, do którego zgłosiło się w tym
roku siedem zagród rolniczych i jedna wieś. Komisja po ocenie zagród
przyznała następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:
- wieś: Mściszewice
- zagroda rolnicza:
I miejsce – Barbara i Dariusz Anzlik (Żakowo)
II miejsce – Jerzy Lewna (Mściszewice)
II miejsce – Jerzy Bober (Mściszewice)
III miejsce - Grzegorz Dalecki (Borek)
Dodatkowo wyróżniono posesje:
Mielewczyk Heleny (Mściszewice) / Wiczkowskiej
Renaty (Mściszewice) / Malek Józefa (Borek).
Tydzień później część mieszkańców Gminy
Sulęczyno wzięła udział w Dożynkach Powiatowych,
które w tym roku odbyły się w Chmielnie. Podczas tych
dożynek gmina miała swoje stoisko, wieniec oraz kołacz
dożynkowy. Organizatorzy wręczyli przyznane przez
Ministra Rolnictwa odznaczenia, które z naszej gminy
otrzymali: odznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa”
– Pan Grzegorz Pazdan z Żakowa, a statuetkę MRiRW –
Pan Bogdan Malek z Borku. Rozstrzygnięty został także
konkurs na najlepszy wieniec i kołacz dożynkowy
– w obu konkursach zajęliśmy drugie miejsca.
Został także podsumowany powiatowy etap
konkursu Piękna Wieś, gdzie wyróżnienie otrzymali
Państwo Anzlik z Żakowa oraz wieś Mściszewice.
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Jubileusz X-lecia Turnieju „BAŚKI” w Sulęczynie
Dożynki gminne były bardzo dobrą okazją dla uczczenia Jubileuszu
X – lecia Turnieju Kaszubskiej Gry w „BAŚKĘ” w Sulęczynie i okazją do
podziękowania tym, którzy byli animatorami przedsięwzięcia. Podziękowania za
dziesięcioletnią organizację otrzymali: Kazimierz Gawin, Jan Gruchała, Alfons
Kożyczkowski oraz Henryka i Piotr Stencel. Podziękowano także sponsorom bez
których turniej nie mógłby się odbywać tj. Wójtowi Gminy Sulęczyno - Bernardowi
Gruczy, byłemu Wójtowi Gminy Sulęczyno - Janowi Kulasowi, Dyrektorowi GOK Sulęczyno – Ireneuszowi
Kordzie, Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Andrzejowi Potrac,
Komendantowi Gminnemu OSP Sulęczyno - Andrzejowi Rodzie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie,
Restauracji „MORENKA”, Piekarni Wojciecha i Zofii Pobłockich, Stanisławowi Mrozowicz, Janowi Somince,
Marianowi Gawin, Grzegorzowi Bielickiemu, Gerardowi Domaszk z Sierakowic oaz Romanowi Tarasiewicz.
Animatorzy oraz sponsorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz medal upamiętniający jubileusz dziesięciolecia,
takie medale otrzymali także wszyscy gracze biorący udział w dożynkowym turnieju.

Tego dnia odbył się też
rozgrywki VII etapu turnieju, o puchar Dyrektora GOK,
Przewodniczącego Rady Gminy oraz Przewodniczącego GKRPA. Wyniki tego etapu turnieju
przedstawiały się następująco:

Następne rozgrywki planowane są na :
27 października i 17 listopada.

I miejsce – Kożyczkowski Alfons (386 pkt)
II miejsce – Błaszkowski Jacek (338 pkt)
III miejsce – Stencel Stanisław (284 pkt)

W niedzielę 29 września odbył się już następny etap rozgrywek, był to ósmy turniej w tym roku którego
wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce – Choszcz Franciszek (372 pkt)
II miejsce – Błaszkowski Kazimierz (298 pkt)
III miejsce – Palicki Bogdan (282 pkt)

Ogólna klasyfikacja turnieju po ośmiu turniejach
przedstawia się następująco:
I miejsce – Mielewczyk Zbigniew (77 pkt)
II miejsce – Stenka Stanisław (62 pkt)
III miejsce – Jażdżewski Jan (51 pkt)
IV miejsce – Stencel Władysław (43 pkt)
V miejsce – Gański Stanisław (42 pkt)
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Zajęcia Wędrownego Uniwersytetu
Ludowego - „60 plus”
Od sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury
w Sulęczynie odbywają się zajęcia w ramach
„Wędrownego Uniwersytetu Ludowego dla seniorów”,
są to zajęcia dla dwunastoosobowej grupy pań w wieku
powyżej 60 lat, które mają trwać od sierpnia do grudnia.
Projekt realizowany jest dzięki dotacji ze środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach
rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Dla każdego z uczestników
przewidziano 75 – godzinny program warsztatów z zakresu: mody i urody, zdrowia, aktywnych form
wypoczynku, rękodzieła artystycznego czy warsztatów teatralno – muzycznych. Zaplanowano także
wyjazdy na kręgle, basen i do teatru. Odbyły się już m.in. zajęcia z psychologiem z zasad komunikacji,
z wizażystką oraz dietetykiem. Miało miejsce także spotkanie z panem Łukaszem Grzędzickim –
Prezesem ZK-P, który poprowadził prelekcje o Kaszubach pt. „Moja Mała Ojczyzna”. Odbyły się także
pierwsze zajęcia z rękodzieła – gdzie panie wykonywały wyroby z siana.

Z życia ZK-P oddział Sulęczyno
Około stu dwudziestu członków i sympatyków
ZK-P Oddział Sulęczyno wzięło udział w XV Światowym
Zjeździe Kaszubów, który odbył się na początku lipca we
Władysławowie. Uczestnicy wyjazdu spędzili cały dzień na
oglądaniu występów przygotowanych przez organizatorów,
odwiedzili również stoiska z rękodziełem i wyrobami
kulinarnymi oraz przeszli się brzegiem morza.
Odział ZK-P Sulęczyno wziął także w ostatnim
czasie udział w konkursie dla organizacji pozarządowych organizowanym przez Gminę Sulęczyno, gdzie pozyskał
środki na zakup: baneru, koszulek oraz toreb reklamowych. Wszystkie zakupione materiały zawierają elementy
zdobnictwa kaszubskiego i w znaczący sposób przyczyniają się do promowania kaszubszczyzny i Oddziału
ZK-P Sulęczyno na różnego rodzaju wyjazdach.
W najbliższym czasie Oddział ZK-P Sulęczyno, przygotowuje się do Walnego Zebrania Sprawozdawczo –
Wyborczego, które odbędzie się 6 października.
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Kijki i Zapowiedź Psich Zaprzęgów
22 września na rozpoczęcie jesieni odbył się marsz po
zdrowie żółtą trasą Nordic Walking. Oznakowane trzy trasy
w Sulęczynie, tj. żółta, zielona i czerwona, zostały w tym roku
odnowione przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby.
Dwudziestoosobowa grupa wybrała się czterokilometrową
trasą Brzegiem jeziora Węgorzyno, drogą nad jeziorem Guścierz
i powrót ul. Żurawią, Szydlicką i Kartuską. Marsz zakończył się
wspólnym ogniskiem przy Gminnym Ośrodku Kultury.

Następny marsz po zdrowie Nordic Walking planowany jest na
26 października 2013 roku (sobota) do Zdunowic,
gdzie w dniach 26-27 października odbędą się Wyścigi Psich Zaprzęgów.

Zaprasza na :
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE, które odbywają się
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie
w każdy poniedziałek w godz. od 17:30 do ok.
godz. 19:30 – w sali na piętrze.
ZAJĘCIA SPORTOWE na kompleksie Boisk „ORLIK” w Sulęczynie
– od poniedziałku do piątku w godz. od 15:00 do 19:00.
Chętne drużyny, już teraz zapraszamy, do udziału w IV Halowej Lidze Piłki Nożnej,
która rozpoczyna swoje rozgrywki na przełomie listopada i grudnia na Hali Sportowej
w Sulęczynie. Więcej informacji o lidze wkrótce będzie można znaleźć na stronie
internetowej GOK-u.
Bieżące informacje i ogłoszenia Urzędu Gminy Sulęczyno
można znaleźć na stronie internetowej : http://www.suleczyno.pl/
A z wydarzeń kulturalno – sportowych
na stronie GOK-u: http://goksuleczyno.gdan.pl/
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

BIULETYN
Nowinë z Gminë Sëlëczëno
Wydawca: Urząd Gminy Sulęczyno
Redakcja i Op. Graf.: GOK Sulęczyno
Fot. nadesłane(podpisy) i pozostałe: archiwum GOK
Druk: Kurier S.C. Bytów

(Zastrzegamy sobie prawo skracania nadesłanych materiałów).

Strona
16

