Wydanie 1/2014 Styczeń – Kwiecień

Egzemplarz bezpłatny

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się
do życia wiosny i wiary w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego.
Najlepsze życzenia składają:
Wójt
Gminy Sulęczyno
Bernard Grucza
wraz z pracownikami

Przewodniczący
Rady Gminy Sulęczyno
Kazimierz Gawin
wraz z radnymi

Wielkanoc 2014

W numerze:

DRODZY MIESZKAŃCY
Kolejny numer gazetki, to kolejny upływ czasu, który niesie z sobą nowe
wydarzenia radosne i smutne.
Do tych drugich zaliczam śmierć ś.p. Jana Kulasa – mojego poprzednika na
stanowisku wójta gminy. Odszedł człowiek, który przez 24 lata modernizował
i realizował wiele przedsięwzięć publicznych w gminie. Dla przypomnienia
wspomnę chociażby modernizację starej szkoły w Sulęczynie, budowę hali
sportowej, modernizację i budowę ulic, chodników, budowa kanalizacji
w Sulęczynie i zawiązanie Spółki wodno – kanalizacyjnej Sierakowice –
Sulęczyno, a także rozpoczęcie budowy nowej szkoły w Sulęczynie wraz
z zapleczem sportowym.
W ciągu tych lat byłem dwukrotnie przewodniczącym Rady Gminy, stąd znam wiele Jego starań
i zabiegów o zrealizowanie w/w zadań i nie tylko tych. Współpraca między nami polegała na
prowadzeniu dyskusji merytorycznej, na temat realizacji ważnych zadań w wyniku, której zawsze
zwyciężała opcja dobra ogółu. Wspominam ten okres jako czas realizacji trudnych zadań, ale
zakończonych sukcesem. Na kanwie tych bardzo krótkich wspomnień pragnę pożegnać śp. p. Jana
Kulasa na łamach naszej gminnej gazetki, gdyż z przyczyn obiektywnych nie było mi dane tego uczynić
w dniu uroczystego pogrzebu.
Jednak z potrzeby serca oraz obowiązku czynię to teraz i składam rodzinie Zmarłego jeszcze raz
wyrazy szczerego żalu w imieniu własnym, pracowników Urzędu oraz całej społeczności Gminy
Sulęczyno.
Cześć Jego Pamięci
SZANOWNI MIESZKAŃCY
Czas nieubłaganie biegnie i narzuca nowe zadania, niesie problemy, z którymi trzeba się zmierzyć.
Chciałbym się podzielić z Wami informacją odnośnie ostatnio wykonywanych prac, a także zadań zaplanowanych
do wykonania w najbliższym okresie czasu.
I tak zrealizowano:
- budowę drogi do Bukowej Góry,
- wykonano II etap budowy drogi do Bielawek,
- zmodernizowano i położono asfalt na ul. Kaszubskiej oraz Stromej w Sulęczynie,
- wybudowano plac zabaw przy GOK i szkole podstawowej,
W Mściszewicach wykonano:
- modernizację i położono asfalt na ul. Szlacheckiej oraz Królewskiej, jak również pętli autobusowej,
- rozpoczęto budowę hali sportowej.
Jako nowe zadania planujemy:
- doposażenie placu zabaw przy GOK,
- budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Sulęczynie,
- dalsza budowa hali sportowej w Mściszewicach,
- III etap budowy drogi do Bielawek,
Ponadto czynimy starania o uzyskanie dofinansowania na budowę drogi z Węsior do Gapowa.
Przyszła wiosna, a wraz z nią rolnicy rozpoczynają pracę w polu. Wszystkich mieszkańców zachęcam do
uporządkowania swoich posesji, ogródków przydomowych oraz ukwiecenia domów, abyśmy mogli cieszyć się
pięknem naszych miejscowości.
W tym miejscy jeszcze raz chciałbym Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzyć wszystkim
Mieszkańcom naszej Gminy oraz przybyłym Gościom radosnych, spokojnych i ciepłych chwil spędzonych
w gronie Rodziny i Przyjaciół.

Wesołego Alleluja!
Zachęcam także do kultywowania naszej kaszubskiej tradycji śmigania dyngusem, czyli
jałowcem, co ma być zapowiedzią powodzenia i dostatku w rodzinie.
Smacznego Jajka
Wójt Gminy Sulęczyno
Bernard Grucza
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ZMIANY ZASAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W GMINIE SULĘCZYNO
OD 1 KWIETNIA 2014 ROKU
Urząd Gminy Sulęczyno informuje, że dnia
12 lutego 2014 r. Rada Gminy Sulęczyno podjęła uchwałę
nr XXVI/246/2014 w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Sulęczyno (Dz. U.
Woj. Pom. z 4 marca 2014r. poz. 979) w której dokonała
następujących zmian:
 skrócenia okresu sezonu turystycznego z 5 miesięcy
(maj-wrzesień) do 4 miesięcy (czerwiec-wrzesień) dla
nieruchomości zabudowanych oraz wyposażonych
w przyczepy campingowe, używanych na cele
letniskowe,
rekreacyjne,
turystyczne
i zorganizowanego wypoczynku. Dlatego obecnie
obowiązkowo należy wskazać w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi okres co najmniej 4 miesięcy
w każdym roku kalendarzowym okres ten obejmuje
sezon letni minimum trwający w miesiącach
czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień – w deklaracji
stawkę należy przemnożyć przez 2 wywozy
w miesiącu. Natomiast w pozostałym okresie
w przypadku dalszego używania nieruchomości
należy naliczyć opłatę za jeden wywóz miesięcznie co
wiąże się z obniżeniem w okresie poza sezonem
turystycznym opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
dla
właścicieli
nieruchomości
niezamieszkałych – w tym domków letniskowych;
 zmiany sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
dla
nieruchomości
zabudowanych obiektami użyteczności publicznej,
w tym placówkami oświatowo wychowawczymi co
do których ustalono jako minimum pojemnik
odpowiadający normie 2 litrów na każdego
pracownika i ucznia;
W związku z powyższym wszyscy właściciele
nieruchomości
zabudowanych
lub
wyposażonych
w przyczepy campingowe, używanych na cele letniskowe,
rekreacyjne, turystyczne i zorganizowanego wypoczynku
oraz nieruchomości zabudowane obiektami użyteczności
publicznej, w tym placówkami oświatowo wychowawczymi
oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą są
zobowiązani najpóźniej do 18 kwietnia 2014 roku dokonać
korekty złożonej w 2013 roku deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dostarczenia jej
do Urzędu Gminy w Sulęczynie.
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Jak dokonać korekty deklaracji ?
Korekty deklaracji dokonuje się poprzez ponowne
wypełnienie jej druku i obliczenie wysokości
miesięcznej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Deklaracje są przyjmowane
w pok. nr 7 Urzędu Gminy w Sulęczynie
(I piętro), za pośrednictwem poczty
lub przy pomocy elektronicznej skrzynki
podawczej Urzędu Gminy Sulęczyno na
platformie EPUAP pod adresem
http://www.bip.suleczyno.pl/esp.php.

Wszelkich informacji na temat
sposobu wypełniania korekty
deklaracji udzielają pracownicy:

w pok. nr 7 Urzędu Gminy
i pod nr telefonu (58) 685-63-81.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości
nie otrzyma druku deklaracji do dokonania
korekty, to musi się po niego zgłosić do Urzędu
Gminy w Sulęczynie, w takim czasie aby
w terminie do 18 kwietnia 2014 r. wypełnić
i złożyć korektę deklaracji do Urzędu Gminy.

Druki deklaracji są również dostępne
w siedzibie Urzędu Gminy w Sulęczynie
oraz na stronie internetowej
www.suleczyno.pl,
www.bipsuleczyno.pl

PRZYPOMINAMY
O ZMIANIE!
Wszystkie sprawy dot.
GOSPODARKI ODPADAMI
należy załatwiać w pokoju nr 7
(na piętrze obok sekretariatu)
lub pod nr tel. 58 685 – 63 – 81.

CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW !!!
Zmianie uległa również częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu
wszystkich nieruchomości:

Rodzaj odpadu

Nieruchomości
zamieszkałe

Nieruchomości na których stale nie
zamieszkują mieszkańcy, a na
których powstają odpady
komunalne, w tym nieruchomości
letniskowe

Komunalne
odpady zmieszane

raz na miesiąc natomiast w
okresie czerwiec, lipiec,
sierpień, wrzesień dwa
razy w miesiącu

raz na miesiąc natomiast w okresie
czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień
dwa razy w miesiącu

Papier, tworzywa
sztuczne, metale,
opakowania
wielomateriałowe

raz w miesiącu

raz w miesiącu

Szkło

raz na 3 miesiące

raz na 3 miesiące

Zielone

Z uwzględnieniem potrzeb
i warunków sanitarno –
porządkowych,
zagospodarowanie we
własnym kompostowniku
lub przekazywanie do Gm.
PSZOK

Z uwzględnieniem potrzeb
i warunków sanitarno –
porządkowych zagospodarowanie
we własnym kompostowniku lub
przekazywanie do Gm. PSZOK

W zależności od potrzeb
do Gm. PSZOK

W zależności od potrzeb do Gm.
PSZOK

Meble i inne
odpady
wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny oraz
zużyte opony

PŁATNOŚCI!!!
Ponadto zmianie uległy również
terminy płatności opłat za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
które obecnie ustalono w dniach
- 15 marca
/ - 15 maja
- 15 września / - 15 listopada
Pragniemy także przypomnieć,
że właściciele nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych
wnoszą opłaty BEZ WEZWANIA,
wybierając jedną z poniższych
opcji wpłaty :
- w kasie Urzędu Gminy Sulęczyno
- przelewem na rachunek
bankowy:
41 8324 0001 0041 1981
2000 0010
- u inkasenta – SOŁTYSA
Wpłat można dokonywać również
częściowo np.:, co miesiąc ale wtedy
tylko w kasie Urzędu Gminy
Sulęczyno bądź przelewem na
rachunek bankowy.

DODATKOWE INFORMACJE:
- Osoby posiadające działki niezabudowane, używane czasowo na cele prowadzenia działalności
gospodarczej, rekreacyjnej, wypoczynkowej składają deklarację obejmującą minimum
okres 3 miesięcy każdego roku.
- Osoby prowadzące budowy mają obowiązek złożenia deklaracji i ponoszenia opłat przez minimum
3 miesiące w roku (pojemnik 120 l).
- Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2014 można pobrać ze strony internetowej
www.suleczyno.pl lub w Urzędzie Gminy Sulęczyno w pok. 7.
- PSZOK znajduje się w Kłodnie (wyjazd z Sulęczyna w kierunku Bytowa) za firmą „SMS” pod lasem
z prawej strony. Czynny w piątki i soboty w godzinach od 1000 do 1800.
- Wystawki odpadów wielkogabarytowych odbywają się dwa razy w roku.
O terminach społeczeństwo zostanie poinformowane przez firmę wywozową.
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WÓJT GMINY SULĘCZYNO OGŁASZA
ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
W dniu 29 maja 2014 roku (czwartek) – miejscowościach:
Sulęczyno, Bielawki, Borek, Chojna, Kistowo, Kistówko, Kołodzieje, Sucha

W dniu 30 maja 2014 roku (piątek) – miejscowościach:
Nowe Pole, Nowy Dwór, Podjazy, Widna Góra, Borek Sulecki, Borowiec, Bukowa Góra, Czarlino,
Kłodno, Mściszewice, Ogonki, Ostrowite, Ostrów Mausz, Węsiory, Zdunowice, Żakowo
Firma wywozowa ELWOZ przeprowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych
na terenie Gminy Sulęczyno. Wszystkie pytania odnośnie zbiórki odpadów wielkogabarytowych
należy kierować pod numerem 58 685 – 63 – 60.
Odpady należy wystawić bezpośrednio przy głównej drodze (asfaltowej) lub szutrowej tak aby był
swobodny dojazd pojazdem wielkogabarytowym oraz aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych,
najpóźniej do godziny 8:00. Odpady wystawione po terminie nie będą odbierane.
Prosi się osoby zainteresowane o dostarczenie odpadów
wyłącznie w wyznaczonych godzinach i miejscach.
Wykaz zbieranych odpadów wielkogabarytowych:
ODPADY WIELKOGABARYTOWE - wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary
i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na odpady niesegregowane
1. meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki, fotele, itp.)
2.elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny,
poduszki, walizki, torby podróżne, lampy i żyrandole bez żarówek, obudowy sprzętu
elektronicznego itp.)
3. armatura sanitarna (umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, sedesy, itp.)
4. ramy okienne
5. meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych)
6. sprzęt sportowy (rowery, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń, itp.)
7. wózki i chodziki dziecięce
8. zabawki dużych rozmiarów
9. duże odpady plastikowe (doniczki, skrzynki, czyste wiaderka bez zawartości)
10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Podczas zbiórki NIE BĘDĄ ODBIERANE odpady niebezpieczne (farby, lakiery, kleje, oleje, smary, środki
ochrony roślin itp. oraz opakowania po tych odpadach), odpady ogrodowe (gałęzie, liście, trawa, itp.), odpady
budowlane (deski drewniane, belki, panele, grzejniki, szyby, płytki, rury, rolety, itp.), odpady remontowe (gruz
budowlany, wata szklana, itp. ), części samochodowe (zderzaki, lusterka samochodowe, kołpaki, itp.), zużyte
opony oraz inne odpady komunalne.

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów
do Parlamentu Europejskiego informuje się, iż wybory zostały zarządzone

na dzień 25 maja 2014 roku.
Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Sulęczyno mieścić się będą w następujących miejscach:
1.
2.
3.
4.

Zespół Szkół w Sulęczynie ul. Szkolna 2 – Sołectwo : Sulęczyno, Sucha, Zdunowice
Zespół Szkół w Mściszewicach ul. Szkolna 5 – Sołectwo : Mściszewice
Szkoła Podstawowa w Węsiorach, Węsiory 63a – Sołectwo Węsiory
Zespół Szkół w Sulęczynie ul. Szkolna 2 – Sołectwa: Borek, Kistowo, Podjazy, Żakowo
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Z historii Sulęczyńskiej Szkoły 1960 – 1968 …….
01.09.1960

– „władza ludowa” usuwa lekcje religii ze szkoły w Sulęczynie. Rodzice protestują, są represje.
Wojna z religią i jej symbolem Krzyżem nasila się. Postawa wielu mieszkańców Sulęczyna i okolicznych wiosek
budzi szacunek i podziw. Więcej na ten temat w gazetce nr 2/2013 „Nowinë z gminie Sëlëczëno”.

24.08.1964

– kierownik szkoły Julian Jakubek wypożycza parafii w Sulęczynie deski z 5 przedwojennych
ławek szkolnych długości 3 m i 4 m. Deski leżały od wielu lat w stodółce szkolnej. Zmontowano z nich ławki,
które służą dzieciom w salce katechetycznej na cmentarzu. Odbiór kwituje ks. Zygmunt Petrański.

09.01.1965

– nauczyciel z Sulęczyna Alfons Stencel zostaje kierownikiem szkoły nr 2 w Kartuzach. Dorzucił
więc do swojej kolekcji funkcji politycznych (I sekretarz KG PZPR – partia komunistyczna, przewodniczący FJN –
atrapa jedności narodowej, komendant rejonu ZHP, przewodniczący Gminnej Rady Narodowej – wszystkie
z nadania PZPR) jeszcze stanowisko zawodowe o którym marzył od lat.
W Sulęczynie odczuwa się zadowolenie a nawet radość. Ktoś później powiedział: „zamiast się cieszyć
należało raczej gorąco się modlić, by Stencel dał sobie radę z nowymi zadaniami”. Nikt wówczas nie
przypuszczał, że potrwa to tak krótko - zaledwie kilka tygodni.

22.09.1965

– na wiadomość, że Alfons Stencel zabiega o powrót do „starej pracy” nauczyciele z Sulęczyna
piszą prośbę do Wydziału Oświaty w Kartuzach, by tak się nie stało. Podanie szeroko uzasadniają
a w podsumowaniu wyjaśniają, że robią to „dla dobra tut. szkoły i ku zadowoleniu obecnego grona
pedagogicznego”. Decyzja władz była inna – Alfons Stencel wrócił.
Najbliższe lata, to nasilenie donosów na kierownika szkoły – Juliana Jakubka. Niektóre z nich
opieczętowane przez coraz to inne organizacje, czy organy co miało robić wrażenie powszechności. W tych
trudnych chwilach wielkim wsparciem dla Juliana Jakubka była postawa wielu mieszkańców a szczególnie
tutejszych księży. Wśród kart życzeniowych z tamtych lat skierowanych do Juliana Jakubka z różnych okazji
są m. in. od księdza proboszcza Mariana Kolińskiego, gdzie obok słów bardzo osobistych jest też takie: „pięknych
owoców w bojowaniu o zwycięstwo Sprawy Chrystusowej”. Tak, to był bój trwający ponad dwadzieścia lat.
Tytuły listów też są bardzo wymowne, np. „Przezacny Panie Kierowniku” – pisał ks. prob. M. Koliński,
a tak ks. Z. Petrański – „Zacny i Drogi Panie Kierowniku”.

Kwiecień 1968

– pracownicy nadzoru pedagogicznego pod czujnym okiem i uchem kierownika WSW
(Wydziału Spraw Wewnętrznych) prowadzą dochodzenie, którego celem jest wyjaśnienie zarzutów zawartych
w ostatnim donosie na kierownika szkoły Juliana Jakubka :
„1/czy Obywatel uzgadniał tygodniowy plan lekcji z administratorem parafii;
2/czy Obywatel przekazywał sprzęt szkolny do punktu katechetycznego;
3/czy stosował sankcje karne wobec chłopców, którzy uchylali się od administratury.”
Odpowiedzi
Juliana Jakubka w skrócie:
ad.1. Plan lekcji układają
nauczyciele, nie ja;
ad.2. Nie przekazałem sprzętu
szkolnego
lecz
pożyczyłem
niewielką
ilość
desek
z przedwojennych ławek z których
zmontowano pięć ławek. Mogą
być zwrócone w każdej chwili.
Nawet na ten drobiazg mam
pokwitowanie. Komisja wasza
była na cmentarzu i widziała, że
nasze dzieci bez tych ław,
musiałyby siedzieć na betonie
podczas lekcji religii a tak źle nie
było
tutaj
nawet
w
najtrudniejszych
czasach
XX wieku;
ad.3. Nie było takiego zdarzenia
jak wymienione w tym punkcie.
Przesłuchani uczniowie też nie potwierdzili powyższego.
Tekst: Ludwik, Fot. ze zbiorów Juliana Jakubka
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Wspomnienie o Brunonie Synaku …..
W grudniu 2013 roku odszedł od nas, tak mówiąc zwyczajnie,
nie profesor, nie prezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, nie
socjolog – autor wielu publikacji, nie przewodniczący Sejmiku
Samorządowego Województwa Pomorskiego, ale po prostu Brunek.
Człowiek, który wyrósł na tej ziemi, z tej ziemi podjaskiej. Tu było
jego miejsce, gdzie jak brzmi cytat : „Chto belnym chce Kaszëbą bëc,
ten múszë po kaszëbskú czëc”. Brunek czuł tę naszą Małą Ojczyznę.
Można pisać o wielu, niezliczonych działaniach, które Brunek
podejmował i realizował dla naszej gminy, dla Kaszub, dla Pomorza,
ale to już wszystko zostało powiedziane. Był po prostu jednym z nas,
przyjacielem, kolegą, znajomym, sąsiadem i takim go zapamiętamy.
Mamy szczęście, że żyjemy w czasach,
gdzie na „na naszej kaszubskiej stegnie”,
w lesie, nad jeziorem, na boisku mogliśmy
spotkać nie raz, naszego Brunka.

Obelisk znajdujący się na cmentarzu
w Sulęczynie - Grób śp. Brunona Synaka
znajduje się na Gdańskim Srebrzysku

W tym miejscu chciałbym jeszcze
raz serdecznie podziękować śpiewakom
z Sulęczyna (na zdjęciu obok), którzy
uczestniczyli w uroczystościach pustej
nocy, a potem w pogrzebie Śp. Brunona
Synaka.
Ireneusz Korda
Prezes ZK-P O/Sulęczyno
Fot. Beata Koss

V miejsce dla Gminy Sulęczyno
Gmina Sulęczyno zajeła V miejsce w rankingu Pisma Samorzatu Terytorialnego „Wspólnota” według
kosztu uzyskania wzrostu Edukacyjnej Wartości Dodanej w latach 2009 - 2013 w kategorii gmin wiejskich. Ocenie
podlegał fakt jak pieniądze inwestowane przez gminę w oświatę przełożyły się na uzyskane przez dzieci
i młodzież wyniki egzaminów. W tym ogólopolskim rankingu Gmina Stężyca zajeła pierwsze miejsce, a sąsiednia
gmina Parchowo zajęła III miejsce.

Fot. Krzysztof Kaczmarek
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Angelika Cichocka - wicemistrzyni
Świata ze Mściszewic
Na ostatniej Sesji Rady Gminy Sulęczyno, przybyli do nas specjalni
goście, Starosta Powiatu Kartuskiego – Janina Kwiecień, Dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych w Kartuzach – Andrzej Puzdrowski oraz wicemistrzyni
świata Angelika Cichocka. Wójt Gminy Sulęczyno wraz z Panią Starosta oraz
radnymi złożyli Angelice serdeczne gratulacje w związku z zajęcie
II miejsca w bieu na 800 metrów podczas Halowych Mistrzostw Świata
w lekkoatletyce, które odbyły się w dniach 7 – 9 marca 2014 roku w Sopocie.
Podziękowano jej także za promocję Mściszewic, gminy Sulęczyno oraz
całych Kaszub, o których Angelika zawsze wypowiada się z wielką
serdecznością. Pani Starosta dodała także, aby w wypowiedziach Angelika
podkreślała fakt, iż Mściszewice i Gmina Sulęczyno leżą w Powiacie
Kartuskim. Były również życzenia kolejnych sukcesów i wytrwałości
w dążeniu do obranych celów.
W połowie marca Angelika odwiedziła także swoją dawną szkołę,
gdzie kiedyś się uczyła – Zespół Szkół w Mściszewicach. Została tam bardzo
miło przyjęta przez dyrekcję, grono pedagogiczne oraz uczniów. W imieniu mieszkańców Gminy Sulęczyno
i Mściszewic Angelikę przywitał Wójt Gminy Sulęczyno, uczniowie przygotowali częśc artystyczną, po której
wszyscy razem odśpiewali medalistce Sto Lat! Grono pedagogiczne szkoły w Mściszewicach przekazało dawnej
absolwentce płaskorzeźbę Anioła Stróża, wykonaną przez miejscowych atystów – Sylwię i Czesława Birr. Były
kwiaty, upominki, pamiątkowe zdjęcia oraz autografy.
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Setne urodziny - Zofii Polak
z Sulęczyna
Sto lat 1 kwietnia 2014 roku obchodziła Pani Zofiia
Polak z Sulęczyna, która w chwili obecnej jest najstarszą
mieszkanką gminy Sulęczyno. Uroczystość rozpoczeła się
Mszą Świetą w sulęczyńskim kościele, odprawioną w intencji
jubilatki przez Księdza Kanonika Andzeja Karlińskiego oraz
gościnnie przebywajcego u nas – Tomasza Dawida, w której
jubilatka ze względu na swój stan zdrowia nie uczestniczyła.
Następnie w Sali SMS p. Mrozowicz jubilatce towarzyszyli licznie zgromadzona rodzina, przyjaciele oraz
władze gminy : Bernard Grucza – Wójt Gminy Sulęczyno, Kazimierz Gawin – Przewodniczacy Rady Gminy
Sulęczyno, Bogumiła Paszylk – Kierownik Urzedu Stanu Cywilnego oraz Ewa Kulaszewicz – Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przybyła delegacja złożyła Jubilatce serdeczne życzenia zdrowia,
pomyślności i wszystkiego najlepszego na następne lata. Goście i rodzina gratulowali tak dostojnego wieku
i życzyli doczekania w zdrowiu kolejnych jubileuszy.
Pani Zofia Polak urodziła się 1 kwietnia 1914 roku we wsi Żakowo, dawniej nazywanej Żakówko, obecnie
mieszka w samym centrum Sulęczyna. Wraz z mężem Antonim, który zmarł w 1994 roku, wychowała piątkę
dzieci. Doczekała się 19 wnucząt, 24 prawnucząt oraz jednej praprawnuczki.
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Z ŻYCIA GMINY…………
KULTURA – SPORT – OŚWIATA
najważniejsze wydarzenia

W poniedziałek 6 stycznia 2014 roku, w Święto
Trzech Króli w Kościele Świętej Trójcy w Sulęczynie,
już po raz trzeci, odbył się Koncert Świąteczno –
Noworoczny. Podczas koncertu można było usłyszeć
najbardziej znane polskie kolędy i pastorałki oraz
piosenki amerykańskie o tematyce bożonarodzeniowej, które zaśpiewała Agnieszka Zębala przy akompaniamencie,
dobrze znanych sulęczyńskiej publiczności z letnich koncertów akordeonowych, muzyków: Maciej Sadowski –
kontarbas, Paweł Szewczyk – perkusja oraz Paweł Nowak – akordeon.

Sobotnimi rozgrywkami – 11 stycznia 2014 roku – zakończyły się
rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej w Sulęczynie. Turniej w tym roku ze
względu na małą ilość drużyn odbywał się w formie dwóch całodniowych
rozgrywek, w których wzięło udział pięć drużyn. Po zaciętych rozgrywkach
które odbyły się 13 grudnia i 11 stycznia wyniki zmagań przedstawiają się
następująco:
I miejsce: ELHAD Daniel Hapka,
II miejsce – PELIKANY,
III miejsce – GOSTEK Węsiory,
IV miejsce – KRETNET Sulęczyno
V miejsce – TRANS JAN Sulęczyno.
Najlepszym bramkarzem został : Dariusz Kozanecki, zaś najlepszym
strzelcem – Jakub Burandt. Należy tez dodać że zwycięska drużyna ELHAD Daniel Hapka brała także udział
w innych halowych rozgrywkach, które odbywały się w sąsiednich miejscowościach, m. in. w Stężycy gdzie zajęła
II miejsce. Turniej zorganizowany został przez GKS „SŁUPIA” Sulęczyno, GOK Sulęczyno oraz UKS „Młody
Sportowiec” oraz sfinansowany ze środków uzyskanych w konkursie dla organizacji pozarządowych
organizowanym przez Gminę Sulęczyno.

17 stycznia Dzień Babci i Dziadka zorganizowały dzieci
z Przedszkola Samorządowego w Sulęczynie. Goście zostali
zaproszeni do sali widowiskowej remizy OSP w Sulęczynie,
gdzie mogli obejrzeć program artystyczny zaprezentowany przez
wnuków. Dzieci przygotowały wiersze, piosenki, Jasełka
Bożonarodzeniowe oraz życzenia, które na twarzach babć
i dziadków niejednokrotnie wywoływały uśmiech i łzy
wzruszenia. Po części artystycznej każdy wnuk obdarował
swoich krewnych upominkiem oraz zaprosił na słodki
poczęstunek. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej
atmosferze, które goście jak i dzieci zapamiętają na długo.
Inf. i zdj. przesłana przez Przedszkole Samorządowe w Sulęczynie
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Uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka zorganizowali także uczniowie
klas 0 – III Szkoły Podstawowej w Sulęczynie.
W
spotkaniu
uczestniczyło
ok.
150
zaproszonych gości, w tym Wójt Gminy
Sulęczyno – Bernard Grucza, Proboszcz Parafii
w Sulęczynie – ks. kanonik Andrzej Karliński
oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – Violetta
Mrozowicz. Tego dnia odświętnie udekorowana
hala sportowa w niczym nie przypominała tej,
w której na co dzień obywają się lekcje WF-u.
Spotkanie rozpoczęła dyrektor ZS w Sulęczynie
Anna Słupikowska, która przywitała zebranych
gości i złożyła wszystkim babciom i dziadkom serdeczne życzenia. Następnie poszczególne klasy prezentowały
programy artystyczne, recytowały wiersze, śpiewały piosenki, grały na instrumentach, przedstawiły także krótki
skecz w języku kaszubskim. Babcie i dziadkowie otrzymali od swoich wnucząt słodkie buziaki w policzek i laurki
z życzeniami. Przy kawie i herbacie oraz ciastach upieczonych przez mamy uczniów, seniorzy obejrzeli także
występ kaszubskiego zespołu Motylki. Na zakończenie wszystkie dzieci odśpiewały gromki „Sto lat!”.
Wychowawczynie klas O – III wyrażają ogromną wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do
zorganizowania uroczystości, w szczególności Radzie Rodziców za wsparcie finansowe, pracownikom obsługi
zespołu szkół za pomoc techniczną, chłopcom ze starszych klas i uczniom gimnazjum za poświęcony czas
i wysiłek. Słowa podziękowania kierujemy też do mam, które upiekły ciasta, pomogły w przygotowaniu dekoracji
i zaopiekowały się gośćmi uroczystości.
Inf. przesłana przez Zespół Szkół w Sulęczynie

W dniach od 20 do 24 stycznia Biblioteka Publiczna w Sulęczynie
zorganizowała zajęcia dla dzieci klas I – III szkół podstawowych. Najmłodsi podczas
ferii mogli spędzić czas w gronie rówieśników uczestnicząc w zajęciach
artystycznych, zakończonych wspólnym poczęstunkiem. Zaś ostatniego dnia
pierwszego tygodnia ferii w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie można
było obejrzeć spektakl teatralny pt. „Śpiąca Królewna”.

Już po raz trzynasty Starosta Kartuski, Janina Kwiecień 7 lutego 2014 roku, w Sali widowiskowej
Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach, uhonorowała najbardziej aktywnych przedsiębiorców, ludzi
wielkodusznych i szlachetnych, sportowców oraz animatorów kultury, których przedsięwzięcia budują wartość
naszego regionu. Tym razem z naszej gminy nagrodzeni Perłą Kaszub 2013 zostali Jacek Leszewski i Adam
Czerwiński – organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego w Sulęczynie – za wieloletnią realizacje
atrakcyjnego wydarzenia kulturalnego promującego region w kraju i za granicą.

Księżniczki, aniołki, wróżki, kowbojów, rycerzy, policjantów, postaci z
bajek i różne zwierzęta – wszystkie te osoby można było spotkać 13 lutego na
balu karnawałowym klas 0-III w Szkole Podstawowej w Sulęczynie! Na małej
hali sportowej, która tego dnia została zamieniona w piękną salę balową, dzieci
bawiły się, tańczyły, brały udział w konkursach i zdobywały nagrody.
Wychowawczynie klas 0-III, które zorganizowały zabawę, o pomoc poprosiły
także Radę Rodziców, który ufundowała słodki poczęstunek dla uczniów oraz
Samorząd Szkolny, który w trakcie balu przeprowadził konkursy, wręczył zwycięzcom dyplomy i drobne nagrody.
Uczniowie zmagali się m. in.: w konkursie tańca na gazecie, przenosili na czas jajka na łyżce, musieli także
wykazać się refleksem w konkursie tańca z krzesełkami. Wiele radości sprawiła uczniom niespodzianka
przygotowana przez nauczycielki, które na bal także przyszły przebrane i wywołały tym uśmiech na twarzach
swoich podopiecznych. Następny bal przebierańców oczywiście za rok!
Inf. przesłana przez Zespół Szkół w Sulęczynie
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Przed
rozpoczęciem
jedenastego
sezonu
rozgrywkowego Turnieju „BAŚKI” w Sulęczynie w dniu
16 lutego Polskie Stowarzyszeni „BAŚKI” przy wsparciu
Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie zorganizowało
Otwarty Turniej o Puchar Wójta Gminy Sulęczyno w ramach
Polskiej ligi „BAŚKI”. W dwóch rundach po 60 rozdań wzięło
udział łącznie 64 zawodników – 16 drużyn. Zwycięzcą
turnieju w kategorii mężczyzn okazał się Władysław Stencel
z drużyny Słupia Sulęczyno, a w kategorii kobiet Teresa
Grudzień z drużyny Jedynki Kościerzyna. W kategorii drużyn zwyciężyła drużyna Sulęczyno w składzie:
Kazimierz Gawin, Tadeusz Jereczek, Maria Jeszke i Franciszek Choszcz. Podsumowania i wręczenia pucharów
dokonał Wójt Gminy Sulęczyno Bernard Grucza, Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno Kazimierz Gawin,
Prezes Polskiego Stowarzyszenia „BAŚKI” Kazimierz Socha oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Sulęczynie Ireneusz Korda. Gracze z Sulęczyna wzięli także udział rozgrywkach, które odbyły się podczas Dnia
Jedności Kaszubów w Sierakowicach – drużyna Słupia Sulęczyno, w klasyfikacji drużynowej zajęła trzecie
miejsce, a grała w składzie: Jan Jażdżewski, Józef Sylka, Władysław Stencel oraz Stanisław Stenka.
Odbyły się także, pierwsze – 2 marca i drugie
Klasyfikacja po II etapach:
6 kwietnia, rozgrywki XI sezonu Turnieju „BAŚKI”
I miejsce – Błaszkowski Ignacy (25 pkt)
w Sulęczynie. Zwycięzcami kwietniowych rozgrywek
II miejsce – Stencel Piotr (19 pkt)
tzn. II etapu zostai: Jażdżewski Jan – 370 pkt, Kobiela
III miejsce – Grzenia Teresa (16 pkt)
Kazimierz (Podjazy) – 264 pkt oraz Smentoch Dawid – 206 pkt.

W dniach 23 – 26 luty w Kistowie w hotelu Kiston
odbywały się XXII Szachowe Mistrzostwa Polski
Leśników. W niedzielny wieczór poprzedzający oficjalne
rozpoczęcie mistrzostw odbył się otwarty turniej szachów
błyskawicznych o puchar Wójta Gminy Sulęczyno,
którego zwycięzcą został dziesięcioletni Paweł Teclaf
Fot. Jacek Leszewski
z Gdyni. W mistrzostwach uczestniczyło 50 szachistów
z różnych jednostek związanych z leśnictwem z całej Polski oraz goście z Węgier i Ruminii. Mistrzostwa
rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund z tempem 30 minut na zawodnika. Turniej
wygrał Jozsef Nemeth - Węgry. Zawody zostały zorganizowane przez Nadleśnictwo Lipusz z RDLP
Gdańsk i Związek Leśników Polskich.
Wyniki eliminacji powiatowych:

W drugiej połowie lutego odbyły się
eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy
Pożarniczej,
których
zwycięzcami
w poszczególnych kategorii zostali: szkoła
podstawowa: Marianna Łukaszczyk (Podjazy),
gimnazjum: Maria Mielwczyk (Mściszewice), szkoły
ponadgimnazjalne:
Magdalena
Warmowska
(Mściszewice). Organizatorami eliminacji gminnych
była Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęczynie.
Eliminacje Powiatowe konkursu odbyły się 28 marca
w Kartuzach w których wszystkie pierwsze miejsca
zajęli uczestnicy z Gminy Sulęczyno i to oni będą
reprezentować powiat kartuski w eliminacjach
wojewódzkich.
Strona
12

Szkoła Podstawowa:
I miejsce – Marianna Łukaszczyk (Gm. S-no-Podjazy)
II miejsce – Kinga Zaworska (Gm. S-no-Mściszewice)
III miejsce – Eliza Wiczkowska (Gm. S-no-Mściszewice)
Gimnazjum :
I miejsce – Klaudia Zaworska (Gm. S-no-Mściszewice)
II miejsce – Agnieszka Plicht (Gm. Somonino)
III miejsce – Maria Mielewczyk (Gm. S-no-Mściszewice)
Szkoła Ponadgimnazjalna:
I miejsca – Magdalena Warmowska (Gm. S-no-Mściszewice)
II miejsca – Michał Woźniak (Gm. Sierakowice)
III miejsce – Kamil Felskowski (Gm. Chmielno)
Inf. z „Kuriera Kaszubskiego” z dn. 01.04.2014 r.

W sobotę 1 marca 2014 r.
w
Kartuzach
odbył
się
IV Powiatowy Turniej Kół
Gospodyń Wiejskich podczas,
którego
naszą
gminę
reprezentowało Koło Gospodyń
Wiejskich Mściszewiczanki ze
Mściszewic. Koło uczestniczyło
w
pięciu
kategoriach
konkursowych: wydarzenie roku
w kole, taniec ludowy polski,
sztuka ludowa w modzie na lato,
piosenki z mojej okolicy oraz
produkt
tradycyjny.
„Mściszewiczanki”
pierwsze
miejsce zajęły w konkurencji
piosenka z mojej okolicy.
W nagrodę otrzymały dużo upominków od organizatorów oraz puchar Wójta Gminy Sulęczyno.
W trakcie przerw między konkurencjami, publiczność miała okazję degustować potrawy i wyroby
regionalne przygotowane zarówno przez KGW, jak również przez przetwórców z powiatu kartuskiego.

8 marca 2014 roku minęła 69 rocznica wyzwolenia
Suleczyna, spod okupacji hitlerowskiej. Tradycyjnie, jak co roku,
władze gminy, mieszkańcy, dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy
i uczniowie Zespołu Szkół w Sulęczynie spotkali się w kościele,
by uczcić pamięć poległych i zaginionych w czasie działań
wojennych mieszkańców Sulęczyna i okolic. Podniosły charakter
mszy podkreśliły obecne na niej poczty sztandarowe, między
innymi, Sulęczyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko –
Pomorskiego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulęczynie.
Dyrektor ZS p. Anna Słupikowska i Wójt Gminy
p. Bernard Grucza zwracając się do zebranych w kościele uczniów
podkreślili, jak wielkim darem dla ludzkości jest świat bez wojen i życie w wolnej i niepodległej Polsce. Mówili
też o potrzebie pamiętania o tych, którzy tę wolność i niepodległość wywalczyli.
Uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum zaprezentowali wzruszającą część artystyczną wzbogaconą
o filmy dokumentalne, wywiady i rozmowy z mieszkańcami Sulęczyna pamiętającymi wojnę i jego oswobodzenie.
Całość zakończyło złożenie, przez delegacje i osoby prywatne, wiązanek kwiatów pod obeliskiem
upamiętniającym tych, którzy oddali życie za wolność.
Tekst przygotowała – Małgorzata Podosek

Na początku marca odbyły się prezentacja spektaklu pt. „Sexapil” w wykonaniu grupy Pań, które
w ostatnim czasie uczestniczyły w projekcie Wędrowny Uniwersytet Ludowy dla seniorów „60 plus”.
Pierwszy występ odbył się w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie dla pensjonariuszy
oraz opiekunów Domu Pomocy Społecznej w Sulęczynie. Było to spotkanie ostatkowe na zakończenie
karnawału, gdzie Panie po spektaklu wspólnie z gośćmi pośpiewały kaszubskie piosenki i miło spędziły
wtorkowe przedpołudnie.
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Następny występ miał miejsce 8 marca w szkole podstawowej w Węsiorach, gdzie z inicjatywy
Pani sołtys, a zarazem radnej Marii Łukowicz oraz radnej Zofii Jereczek zorganizowano spotkanie
z okazji Dnia Kobiet. Występ spodobał się Paniom obecnym na spotkaniu, były bisy a potem wspólnie
śpiewanie piosenek.
Tegoż samego dnia grupa wystąpiła także w Mściszewicach, gdzie z inicjatywy członków Koła
Gospodyń Wiejskich „Mściszewiczanki” w budynku OSP hucznie, już któryś rok z kolei, świętowano
Dzień Kobiet. Podczas spotkania, oprócz występu naszych pań, zaprezentowali się także gospodynie
spotkania, sąsiednie KGW z Kamienicy Szlacheckiej oraz Orkiestra Dęta ze Mściszewic.

Dnia 12 marca 2014 w Podjazach odbyły się GMINNE ELIMINACJE KONKURSU PROZY
I POEZJI POLSKIEJ, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie, a gospodarzem jak
co roku była Szkoła Podstawowa w Podjazach. Do etapu gminnego przystąpiły 24 osoby. Najlepsze wyniki
osiągnęły następujące osoby w poszczególnych kategoriach:
Klasy I-III SP
I – Stefańska Agata (Węsiory)
II – Jereczek Robert (Podjazy)
III – Gawin Adriana (Borek Kam.)

Klasy IV-VI SP
I – Zarach Kornelia (Węsiory)
II – Malek Jan (Borek Kam.)
III – Kulaszewicz Julia (Podjazy)

Klasy I-III Gimn.
I – Toporek Karolina (S-no)
II – Kreft Monika (S-no)
III – Mielewczyk Maria (M-ce)

Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy, które wręczył Dyrektor GOK Sulęczyno –
Ireneusz Korda oraz Dyrektor SP Podjazy Emilia Dyszer. Członkami komisji oceniającej byli: Aleksandra
Gliszczyńska, Teresa Kozieniec i Elwira Woronin.
W dniu 20 marca 2014 roku w Kartuskim Centrum Kultury odbyły się eliminacje powiatowe w/w
konkursu, gdzie nasi uczestnicy zajęli następujące miejsca: III miejsce w kat I-III SP zajęła Agata Stefańska z SP
Węsiory, w kategorii IV-VI SP wyróżnienie otrzymał Jan Malek z SP Borek Kamienny a w kategorii gimnazjum
wyróżnienie otrzymała Monika Kreft z Gimnazjum w Sulęczynie.
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W niedzielne popołudnie 16 marca na hali sportowej w Sulęczynie odbył się turniej Old-Boyów,
tzn. graczy w wieku powyżej 40 lat. W rozgrywkach wzięły udział cztery drużyny: dwie
z Sulęczyna - Perfekt i Słupia oraz z Węsior i Mściszewic. Każda drużyna zagrała trzy mecze. Po
których drużyna Węsiory wygrywając dwa mecze z Mściszewicami i Słupią oraz remisując z drużyną
Perfekt zajęła pierwsze miejsce. Na następnych miejscach uplasowały się następujące drużyny: drugie
miejsce – Mściszewice, trzecie miejsce – Perfekt a czwarte – Słupia. Turniej został zorganizowany
i finansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GKS „Słupia”
Sulęczyno, UKS „Młody Sportowiec” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie.

W dniu 18 marca w zespole szkół w Goręczynie odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w mini piłce ręcznej dziewcząt, w których wzięły udział szkoły podstawowe z: Przyjaźni,
Szymbarka, Goręczyna i Sulęczyna. Po trzech zaciętych – wygranych meczach, które dziewczyny
z Sulęczyna rozegrały z Szymbarkiem - 2:5, Goręczynem
– 5:13 – Przyjaźnią – 7:5 w klasyfikacji końcowej
wywalczyły pierwsze miejsce.
Następnie 26 marca 2014 roku odbył się
w Sulęczynie Półfinał Wojewódzkich XLII Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w mini piłki ręcznej w których wzięły
udział następujące drużyny: SP Kostkowo (pow.
Wejherowski), SP Krokowa (pow. Pucki), SP Nr 5 Lębork
oraz SP Sulęczyno. Dziewczyny z Sulęczyna wygrywając
z : Kostkowem – 6:5, Krokową – 13:3 i Lęborkiem – 16:1
– wywalczyły pierwsze miejsce w tym turnieju i tym
samym wezmą udział w turnieju finałowym o mistrzostwo
województwa pomorskiego pod koniec kwietnia.
Skład drużyny która brała udział w rozgrywkach:
Głodowska Wiktoria, Driwa Weronika, Burandt Zuzanna,
Klebba Paulina, Theus Wiktoria, Węsierska Monika,
Gruchała Wiktoria, Matuszkiewicz Agata, Labuda Inez,
Hinca Kinga, Smentoch Michalina oraz Zalewska
Wiktoria. Opiekunem drużyny jest Krzysztof Baske.
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Dnia 19.03.2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Sulęczynie odbyło się spotkanie z p. Franciszkiem Szczęsnym autorem
m. in. "Kamienistej drogi", "Gryfowego szańca", "W krainie Gryfa". Pan
Franciszek urodził się na Kaszubach. Jest oficerem zawodowym Wojska
Polskiego w stanie spoczynku. Obecnie mieszka w Gdańsku. Pisze
książki o tematyce obyczajowej, historycznej i wojskowej, których akcja
rozgrywa się na Pomorzu. Jest autorem licznych nagród, m. in. otrzymał
nagrodę im. Bolesława Faca.
Autor przedstawił pokrótce o czym mówią jego książki, następnie
wywiązała się dyskusja, której tematem przewodnim była działalność
Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf". Spotkanie przebiegało w miłej
atmosferze.
Inf. i zdj. Biblioteka Sulęczyno

Dnia 2 kwietnia 2014 w Węsiorach odbyły się gminne eliminacje Konkursu Prozy i Poezji Kaszubskiej
„RODNO MOWA”, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie a gospodarzem jak co roku
była Szkoła Podstawowa w Węsiorach. Do etapu gminnego przystąpiły 24 osoby. Najlepsze wyniki osiągnęły
następujące osoby w poszczególnych kategoriach:
Klasy I-III SP
I – Stefańska Agata (Węsiory)
II – Treder Dominika (Podjazy)
III – Pałubicka Monika (M-ce)

Klasy IV-VI SP
I – Zarach Kornelia (Węsiory)
II – Bronk Agnieszka (Borek Kam.)
III – Węsierski Tomasz (M-ce)

Klasy I-III Gimn.
I – Toporek Karolina (S-no)
II – Kreft Monika (S-no)
III – Tybora Jagoda (M-ce)

Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy, które wręczył Wójt Gminy Sulęczyno –
Bernard Grucza, Dyrektor GOK Sulęczyno – Ireneusz Korda oraz Dyrektor SP Węsiory Klaudia Jereczek.
Członkami komisji oceniającej byli: Irena Korda, Urszula Bladowska i Janina Krefta.
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W ostatnim czasie władze ZK-P oddział Sulęczyno zorganizowały dla członków i sympatyków oddziału
następujące przedsięwzięcia:
 wyjazd na wydarzenie Verba Sacra do Wejherowa 3 lutego – około czterdziestoosobowa grupa
z Sulęczyna wzięła udział w jedenastej edycji czytania Fragmentów Księgi Rodzajów z Biblii przełożonej
przez o. prof. dr hab. Adama Ryszarda Sikorę z języka hebrajskiego na język kaszubski. Czytań można
było wysłuchać w wykonaniu Danuty Stenka, franciszkanina o. Jakuba Waszkowiaka, Edyty Jankowskiej
Giermek, Tomasza Fopke oraz dzieci – przedstawicieli najmłodszego pokolenia Kaszubów. Muzykę do
spektaklu skomponował i opracował, dobrze znany sulęczyńskiej publiczności, Cezary Paciorek.
 w ostatni weekend karnawały 1 marca w Sali SMS Mrozowicz odbyła się coroczna zabawa karnawałowa
w której wzięło udział 60 osób. Była to wspaniała okazja do integracji społeczeństwa oraz hucznego
zakończenia tegorocznego karnawału.
 7 marca grupa ok. 20 osób na zaproszenie Dyrektora GOKiS z Czarnej Dąbrówki Dariusza Narloch wzięła
udział w spektaklu Charlet Valentine.
 11 kwietnia odbyła się, już po raz kolejny, Droga Krzyżowa ulicami Sulęczyna z elementami kaszubskimi.
Poczet sztandarowy uczestniczył w uroczystościach :
 „Wyzwolenia Sulęczyna”-7 marca, w części która odbyła się w Kościele potem przedstawiciele
ZK-P złożyli kwiaty pod pomnikiem.
 Dnia Jedności Kaszubów w Sierakowicach – 23 marca.
 pogrzebie byłego Wójta Gminy Sulęczyno śp. Jana Kulas – 26 marca.

W związku z faktem, iż w bieżącym roku Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie
Oddział Sulęczyno obchodzi trzydziestolecie swojej działalności,
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Sulęczyna oraz odwiedzających gości,
którzy są w posiadaniu zdjęć przedstawiających działalność oddziału
i chcieliby je pokazać społeczeństwu o dostarczenie
ich do siedziby ZK-P Oddział Sulęczyno, która mieści się
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie, ul. Zielona Droga 1.
Zdjęcia zostaną zeskanowane i oddane właścicielom.
Zdjęcia można także przesłać na adres e-mail. zkpsuleczyno@wp.pl .
Z udostępnionych zdjęć zostanie stworzona prezentacja i wystawa, która zostanie zainaugurowana
podczas uroczystości XXX-lecia ZK-P, które planowane jest na 24 sierpnia 2014 roku.
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GMINNY OŚRODEK KULTURY W SULĘCZYNIE
ZAPRASZA ……..
-MAJ11maj
16 maj
18 maj
23 maj
24 maj
25 maj
31 maj

Marsz po zdrowie
- Trasa do ustalenia – wymarsz GOK S-no
Biegi Papieskie
- org. w Zespole Szkół w Mściszewicach
Turniej Kaszubskiej Gry w „BAŚKĘ”
- Restauracja „MORENKA” – III rozgrywki
Biegi w ramach akcji Cała Polska Biega
- Zespół Szkół w Sulęczynie
Dzień Patronki – „Inka”
– Szkoła Podstawowa w Podjazach
Rajd Rowerowy Kaszebe Runda
przejeżdżający przez Gminę Sulęczyno
- org. przez Stowarzyszenie RoverOver
- Zawody Kajakowe „Hydroaktywni 2014”
Jez. Węgorzyno/ Przystań Kajakowa
- Piknik Rodzinny w Mściszewicach - org. przez
Stowarzyszenie Mściszewice i Parafia Mściszewice

W dalszym ciągu wzorem lat ubiegłych,
od marca do listopada, odbywać się
będą zajęcia prowadzone na Orliku
przez Animatorów – szczegółowy
harmonogram zajęć można znaleźć
na portalu : naszorlik.pl

Zapraszamy także na zajęcia
FITNESS – AEROBIK,
które odbywają się dwa razy
w tygodniu (do końca czerwca)
na Hali Sportowej w Sulęczynie –
terminy zajęć można znaleźć
na stronie GOK-u.

-CZERWIEC1 czerwiec
8 czerwiec
15 czerwiec
21 czerwiec
II poł. Czerwca

Festyn z okazji Dnia Dziecka „Święto Rodziny”
– Scena plenerowa GOK S-no
Marsz po zdrowie – Trasa do ustalenia – wymarsz GOK S-no
Turniej Kaszubskiej Gry w „BAŚKĘ”
– Restauracja „MORENKA” – IV rozgrywki
- Festyn Sobótkowy – Scena plenerowa GOK S-no
- „Sobótki” – Mściszewice
Festyn Integracyjny w Mściszewicach

Zapraszamy także na

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO
ŚRODOWISKOWE,
które odbywają się
w Gminnym Ośrodku Kultury
w każdy poniedziałek o godz. 17:30.
(Zajęcia odbywają się do końca czerwca)

-LIPIEC5 lipiec
12 lipiec
12 lipiec
13 lipiec
13 lipiec
20 lipiec
25 – 26 lipiec

Zjazd Kaszubów – Pruszcz Gdański (org. wyjazdu przez ZK-Pi GOK S-no )
Biesiada Gocka
– Zagroda Gocka w Węsiorach - Org. GOTIS
XIII Turniej Szóstek Piłkarskich
– Kompleks Boisk „ORLIK” w Sulęczynie
Biesiada Kaszubska organizowana przez Powiat Kartuski
– Scena plenerowa GOK S-no
Turniej Kaszubskiej Gry w „BAŚKĘ” – Sala GOK S-no – V rozgrywki
Spektakl teatralny dla dzieci – Scena plenerowa GOK S-no
XIX Międzynarodowy Festiwal „JAZZ W LESIE”
– Ośrodek „Leśny Dwór” w S-nie

26 lipiec

„Jazz dla dzieci” – Scena plenerowa GOK S-no

27 lipiec

XII Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy – I koncert
– Kościół Św. Trójcy w S-nie
XII Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy – II koncert
- Restauracja „MARASKA” w Sulęczynie

31 lipiec
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SIERPIEŃ
2 sierpień
9 sierpień

XII Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy
– III koncert – Scena plenerowa GOK S-no
Festyn w Zdunowicach
- Chata „Baryła” w Zdunowicach

10 sierpień

Zawody w Sportach Pożarniczych i Festyn Gminny

15 sierpień

Dożynki Sołeckie w Mściszewicach

15 sierpień

17 sierpień

Marsz po zdrowie
– Trasa : do Mściszewic – wymarsz GOK S-no
Festiwal „Rock w Rok”
- scena plenerowa GOK S-no
Turniej Kaszubskiej Gry w „BAŚKĘ”
– Restauracja „MORENKA” – VI rozgrywki

23 sierpień

Regaty o puchar Jez. Węgorzyno

24 sierpień

Obchody XXX-lecia ZK-P O/Sulęczyno
– scena plenerowa GOK S-no
Dożynki Gminno – Parafialne
– Scena plenerowa GOK S-no
Turniej Kaszubskiej Gry w „BAŚKĘ”
– Sala GOK S-no – VII rozgrywki

16 sierpień

31 sierpień
31 sierpień

-WRZESIEŃ7 wrzesień

Dożynki Powiatu Kartuskiego - Somonino

21 wrzesień

Marsz po zdrowie
– Trasa do ustalenia– wymarsz GOK S-no
Turniej Kaszubskiej Gry w „BAŚKĘ”
– Restauracja „MORENKA” – VIII rozgrywki

28 wrzesień

-PAŹDZIERNIK5 październik
18-19 październik
18 październik
26 październik

Dzień Ziemniaka – Scena plenerowa GOK S-no
Wyścigi Psich Zaprzęgów – Zdunowice
Marsz po zdrowie – Trasa: do Zdunowic – wymarsz GOK S-no
Turniej Kaszubskiej Gry w „BAŚKĘ” – Restauracja „MORENKA” – IX rozgrywki

-LISTOPAD23 listopad
Listopad

Turniej Kaszubskiej Gry w „BAŚKĘ” – Restauracja „MORENKA” – X rozgrywki
Halowy Turniej Piłki Nożnej

-GRUDZIEŃ5 grudzień

VII Turniej Mikołajkowy Piłki Ręcznej w ZS Sulęczyno

6 grudzień

Objazd Mikołajów po Gminie Sulęczyno

14 grudzień

Kiermasz Świąteczny i Spotkanie Świąteczne – Sala GOK S-no
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ZAPOWIEDŹ – „HYDROAKTYWNI 2014”
Już po raz piąty, po wodach jeziora Węgorzyno oraz rzeki Słupi,
ścigać będą się kajakarze uczestniczący w Ogólnopolskich Amatorskich
Zawodach Kajakowych „Hydroaktywni”. Ta prestiżowa impreza rekreacyjnosportowa odbędzie się w Sulęczynie 31 maja br.
Kajakarze amatorzy, podobnie jak w poprzednich latach, rywalizować będą
w kategoriach osad pojedynczych oraz dwójkowych. Pierwszy etap oprze się na
zasadach tzw. „wyścigu australijskiego”. Osady będą pokonywać kolejne pętle a
sędziowie wyeliminują najwolniejsze z nich na każdym okrążeniu. Po kilku rundach
w wyścigu pozostanie jedynie kilka kajaków. Jest to trudna rozgrywka dla płynących
ale emocjonujące widowisko dla widzów, którzy nie stracą nawet na chwilę
zawodników z oczu. Na jeziorze Węgorzyno, dzięki udziałowi zaprzyjaźnionego
stowarzyszenia „Husaria Gdańsk”, zagoszczą w tym roku również spektakularne „Smocze Łodzie”.
Oprócz prezentacji oraz możliwości spróbowania swoich sił w wiosłowaniu na tych 20-to osobowych
łodziach, planowany jest również wyścig pomiędzy uczniami gimnazjum. Poza tym, z uwagi na fakt, iż zawody
odbywają się w wigilię Dnia Dziecka, organizatorzy zaproszą dzieci do udziału w różnorakich zabawach
i konkursach. Drugi etap „Hydroaktywnych” to tradycyjnie zmagania z bystrym nurtem słynnej „Rynny
Sulęczyńskiej” z finiszem na przystani Kajlandia, w gościnnych progach współorganizatora wydarzenia, firmy
Kajaki - Słupia. Tutaj nastąpi ogłoszenie wyników, wieczorny koncert oraz potańcówka. Ponieważ zawody, oprócz
sportowego rysu, przybrały również charakteru imprezy rekreacyjno-rodzinnej, organizatorzy zaplanowali na
niedzielę, 1 czerwca, turniej siatkówki plażowej.

Zapraszamy serdecznie do udziału lub kibicowania.
Piotr Zatoń – prezes Fundacji „Aby chciało się chcieć”
– główny organizator „Hydroaktywnych 2014”

PUNKT – PORAD PRAWNO – OBYWATELSKICH,
które mieści w Gminnym Ośrodku Kultury
w Sulęczynie, ul. Zielona Droga 1.

Dyżury pełnione są
w ŚRODY w godzinach od 14:00 do 18:00.
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/

BIULETYN
Nowinë z Gminë
Sëlëczëno

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

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).
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