Wydanie 2/2014 Kwiecień – Czerwiec

Egzemplarz bezpłatny

Lato w Sulęczynie …

W numerze:

Drodzy Mieszkańcy ….
Minął kolejny rok mojej pracy
na stanowisku Wójta Gminy i jest to
ostatni rok tej kadencji.
W piątek 20 czerwca odbyła
się sesja Rady Gminy, na której jej
członkowie jednogłośnie zatwierdzili
sprawozdanie
finansowe
z wykonania budżetu za rok 2013.
Na podstawie przedstawionego
sprawozdania oraz opinii Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Sulęczyno,
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku, które są pozytywne Rada
Gminy udzieliła mi absolutorium
Sesja Absolutoryjna 20 czerwca 2014 r. – Fot. A. Lehmann
z wykonania budżetu.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Gawin tak uzasadnił decyzję o udzieleniu absolutorium
cyt. „W naszym wspólnym interesie jest to, by finanse gminy były bezpieczne, a inwestycje trafione, by gmina
mogła dalej się rozwijać”. Także optymistycznie przedstawia się zadłużenie gminy, które jest na bezpiecznym
poziomie, a bez którego nie dałoby się zrealizować tak wielu zadań w tak krótkim czasie. Wszystkie te zadania
były możliwe do wykonania dzięki dobrej współpracy z Panem Przewodniczącym i Radą Gminy oraz
pracownikami Urzędu Gminy, za co bardzo serdecznie wszystkim dziękuję.
W wielkim skrócie przedstawiam wydatki budżetowe za rok 2013:
Wydatki budżetowe wykonane zostały w wysokości 20.562.951,93 zł, co stanowi 91,23% planu
wydatków. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 17.021.801,89 zł, co stanowi 82,78% wydatków ogółem,
a na zadania inwestycyjne 3.541.150,04 zł, tj. 17,22 % wydatków ogółem. Z zaplanowanych wydatków
inwestycyjnych w kwocie 4.085.118,00 zł zrealizowano wydatki w 86,68 %.
Największe wydatki z zadań bieżących poniesiono na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą
(47,08% wydatków), administrację (13,52% wydatków), na opiekę społeczną (23,41% wydatków), kulturę
fizyczną (1,50% wydatków), drogi publiczne gminne (1,02% wydatków), gospodarkę komunalną i ochronę
środowiska (3,91% wydatków), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (3,92% wydatków), bezpieczeństwo
publiczne i ochronę przeciwpożarową (1,28%).

W 2013 roku zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:
NAZWA ZADANIA
- Budowa Sali gimnastycznej w Mściszewicach
- Modernizacja drogi Bukowa Góra-Sulęczyno II etap

KOSZT
215.221,44 zł
1.047.448,04 zł

- Przebudowa ulicy Szlacheckiej i części Królewskiej w Mściszewicach wraz z
remontem nawierzchni placu przy wiacie autobusowej

594.984,57 zł

- Budowa łącznika w Mściszewicach

62.567,61 zł

- Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenie biurowe dla GOPS

5.043,00 zł

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podjazach

4.920,00 zł

- Park edukacyjno – rekreacyjny w Mściszewicach (projekt)

7.380,00 zł

(dokumentacja projektowa)
(wniosek aplikacyjny)

- Zakup ciągnika dla Urzędu Gminy

115.900,00 zł

- Zakup samochodu ciężarowego dla Urzędu Gminy

34.100,00 zł

- Zakup motopompy dla OSP Mściszewice

21.212,00 zł
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- Zmiany projektowe dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sulęczyno

51.600,00 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami i przepompowniami ścieków
Węsiory, Mściszewice, Kistowo, Żakowo (inwestor zastępczy i nadzór autorski)

24.941,60 zł

- Remont zbiornika p. poż. w Węsiorach

32.462,17 zł

- Zakup dwóch zestawów komputerowych oraz Infokiosku - Urząd Gminy

12.158,27 zł

- Remont ul. Stromej i Kaszubskiej w Sulęczynie

348.252,02 zł

- Rewitalizacja miejscowości Sulęczyno polegająca na remoncie placu pełniącego
funkcje społeczno – kulturalne (opracowanie projektu)
- Budowa odcinka drogi Węsiory – Gapowo (podział drogi oraz dokumentacja projektowo –
kosztorysowa)

- Budowa kanalizacji sanitarnej Ostrów Mausz – Kłodno
(mapy do celów projektowych)

39.360,00 zł
85.025,00 zł
7.380,00 zł

- Modernizacja drogi Borek – Bielawki

410.572,49 zł

- Renowacja boiska piłkarskiego w Sulęczynie

49.680,00 zł

- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sulęczynie

127.621,38 zł

- Budowa chodnika do Przedszkola w Sulęczynie

45.676,48 zł

- Remont drogi we wsi Podjazy obok Sołtysa (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)

38.745,00 zł

- Modernizacja drogi Podjazy – Widna Góra (pomiar syt.–wys. rozgraniczenie)

9.840,00 zł

- Modernizacja ulic Świętojańskiej, Leśnej, Ks. Zapałowskiego w Sulęczynie

9.050,00 zł

- Uszczelnienie trzeciej kwatery wysypiska w Chlewnicy (udział gminy w kosztach)

70.127,58 zł

(pomiar syt. – wys. oraz koncepcja poszerzenia drogi)

Po minionym w/w okresie mam nadzieję, że kolejny rok będzie lepszy, a współpraca z Panem
Przewodniczącym i Radą Gminy będzie równie owocna oraz konstruktywna jak w tym roku.
Kończy się też rok szkolny i z tej okazji pragnę podziękować gronu pedagogicznemu i wszystkim
pracownikom oraz uczniom za dobrze przepracowany rok szkolny.
Z tej okazji życzę wszystkim znakomitych urlopów, udanych wakacji, no i do zobaczenia w Nowym Roku
Szkolnym.
Pozdrawiam wszystkich Mieszkańców Gminy, Turystów i Druhów OSP życząc jednocześnie udanego
słonecznego lata.
Wójt Gminy Sulęczyno
Bernard Grucza

Informacja dla ROLNIKÓW …
Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2014 roku część pieniędzy wydanych na olej napędowy
używany do produkcji rolnej a nie wykorzystał całego limitu zwrotu podatku określonego
w 2014 roku w pierwszym terminie – powinien :
- w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. złożyć odpowiedni wniosek
do Wójta Gminy Sulęczyno wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego
w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.
Więcej informacji na temat zwrotu podatku można uzyskać w Urzędzie Gminy Sulęczyno,
pokój nr 2 lub pod numerami telefonu: /58/ 685 – 63 – 76 lub /58/ 685 – 63 – 77
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TARYFA NA OKRES 01.08.2014 r. – 31.07.2015 r.
WYSOKOŚĆ CEN ZA DOSTARCZONĄ WODĘ
Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena
Netto*

Jednostka
miary

1

2

3

4

5

1.

Gospodarstwa domowe
3
i pozostali odbiorcy usług Cena za 1 m dostarczonej wody

2,91

zł/m3

2.

Sprzedaż hurtowa dla
odbiorców spoza terenu
gminy Sierakowice
i Sulęczyno

3,43

zł/m3

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

*Do cen netto, zgodnie z § 2, pkt 9 -100 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT).
Na dzień zatwierdzenia taryfy stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8 %.

WYSOKOŚĆ CEN ZA ODPROWADZONE ŚCIEKI
Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena
netto

Jednostka
miary

1

2

3

4

5

zł/m3

1.

Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy usług

Cena za 1 m3 odprowadzanych
ścieków

6,25
- 0,80*
5,45

2.

Przemysł

Cena za 1 m3 odprowadzanych
ścieków

6,25

zł/m3

3

Przydomowe lokalne
przepompownie ścieków

Cena za 1 m3 odprowadzanych
ścieków

6,17
- 0,80*
5,37

zł/m3

*Do cen netto, zgodnie z § 2, pkt 9 -100 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT).
Na dzień zatwierdzenia taryfy stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8 %.
* Dopłata do pierwszej i trzeciej grupy taryfowej w zakresie odprowadzania ścieków na podstawie Uchwały Rady Gminy

WYSOKOŚĆ OPŁAT ABONAMENTOWYCH
Lp.
1

1
2
3
4
5

Wyszczególnienie

Stawka opłaty
abonamentowej
netto

Jednostka
miary

2

3

4

Miesięczna opłata abonamentowa za gotowość urządzeń wodociągowych
w zależności od wielkości (średnicy) wodomierza głównego:
Wodomierz główny
2,20
o średnicy od Ø 15 do Ø 20
Wodomierz główny
5,06
o średnicy od Ø 25 do Ø 32
Wodomierz główny
29,48
o średnicy od Ø 40 do Ø 50
Wodomierz główny
70,83
o średnicy od Ø 65 do Ø 80
Odbiorca rozliczany według przepisów dotyczących przeciętnych
norm zużycia wody

2,20

zł/odbiorcę/m-c
zł/odbiorcę/m-c
zł/odbiorcę/m-c
zł/odbiorcę/m-c
zł/odbiorcę/m-c

*Do cen netto, zgodnie z § 2, pkt 9 -100 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT).
Na dzień zatwierdzenia taryfy stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8 %.

Informacja przekazana przez :
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach
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Harmonogramy Wywozu odpadów zmieszanych
i segregowanych w roku 2014 na terenie Gminy Sulęczyno
Wywóz w sezonie od lipca do września z DZIAŁEK LETNISKOWYCH
Miejscowości: Amalka / Augustowo / Bębny / Borek Sulecki / Bukowa Góra
/ Gagowiec / Gliniewiewo / Golica / Końska Głowa / Korkowo / Lewinowo
/ Mściszewice / Opoka / Pikowo / Puck / Skoczkowo / Szerzawa / Żakowo

Miejscowości: Borowiec / Czarlino / Kamienne Kręgi / Kłodno / Ogonki
/ Ostrowite / Ostrów Mausz / Szkudłowo / Szymanowo / Węsiory / Zarębisko
/ Zdunowice / Żmudowo

Mściszewice: Bielawki Borek / Borek Kamienny / Chojna / Kistowo
/ Kistówko / Kołodzieje / Nowe Pole / Nowy Dwór / Podjazy / Sucha
/ SULĘCZYNO / Widna Góra
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Wywóz – ZABUDOWANIA ZAMIESZKAŁE I NIEZAMIESZKAŁE
Miejscowości: Sulęczyno

Miejscowości: Bębny / Gliniewo / Golica / Skoczkowo
/ Końska Głowa / Lewinowo / Mściszewice / Puck

Miejscowości: Borowiec / Czarlino / Węsiory

Miejscowości: Amalka / Bukowa Góra / Kłodno / Ogonki / Żakowo
/ Ostrowite / Ostrów Mausz / Zdunowice

Miejscowości: Bielawki / Borek / Borek Kamienny / Borek Sulecki
/ Chojna / Kistowo / Kistówko / Kołodzieje / Nowe Pole / Nowy Dwór
/ Podjazy / Sucha / Sulęczyno / Widna Góra
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Z historii Sulęczyńskiej Szkoły - rok 1968
22.04.1968

– Inspektorat Szkolny w Kartuzach Alojzy Plichta „proponuje”
kierownikowi szkoły Julianowi Jakubkowi przejście na emeryturę 1 września 1968 r.
w przeciwnym wypadku zostanie zwolniony. Julian Jakubek nie godzi się z tym
szantażem uważając, że nie uczynił nic złego i poddanie się bez walki (bojowania),
byłoby przyzwoleniem na zło.

22.05.1968

– Alojzy Plichta zwalnia Juliana Jakubka ze stanowiska kierownika
szkoły z dniem 1 września 1968 r. „z powodu nieodpowiedniego postępowania ideowo
– moralnego niezgodnego z wymogami stawianymi nauczycielom pełniącym funkcję
kierownicze”.

28.05.1968

– Julian Jakubek odwołuje się od powyższej decyzji i prosi o podanie
Młody nauczyciel - Julian
wszystkich konkretnych faktów potwierdzających jego „nieodpowiednie
Jakubek
postępowanie ideowo – moralne”.
26.06.1968 – w odpowiedzi na odwołanie Juliana Jakubka od decyzji Inspektora A. Plichty z 22.05.1968 r.
zastępca insp. Jan Balecki stwierdza „iż Obywatel jako kierownik szkoły dostosowywał plan zajęć szkoły do planu
zajęć Punktu Katechetycznego w Sulęczynie. Ponadto Obywatel przekazał administratorowi parafii w Sulęczynie
ławki szkolne. Powyższe fakty stanowią naruszenie zasady rozdziału kościoła od państwa. Swym postępowaniem
naruszył Obywatel art. 1 ustawy / … /, który zakłada wychowanie w szkole w duchu moralności socjalistycznej
i socjalistycznych zasad współżycia oraz art. 2 tej ustawy określający szkołę jako instytucję świecką, w której
wychowanie i nauczanie ma charakter świecki. W świetle przedstawionych faktów Obywatel nie gwarantuje
realizacji świeckiego charakteru szkoły i zadań wychowawczych …”.

09.07.1968

– Julian Jakubek ponownie podważa zasadność zwolnienia z funkcji kierownika szkoły i powody
podane przez zastępcę Inspektora Jana Baleckiego z dnia 26.06.1968 r.

19.07.1968

– tym razem na argumenty Juliana Jakubka odpowiada Inspektor Szkolny Alojzy Plichta.
Stwierdza, że pracownicy Wydziału Oświaty „przy udziale kierownika Wydziału Spraw Wewnętrznych”
przeprowadzili dochodzenie, którego celem było wyjaśnienie zarzutów zawartych w donosie na kierownika szkoły
Juliana Jakubka:
„1/ czy Obywatel uzgadniał tygodniowy plan lekcji z administratorem (w normalnym języku: proboszcz) parafii;
2/ czy Obywatel przekazywał sprzęt szkolny do punktu katechetycznego;
3/ czy stosował sankcje karne wobec chłopców, którzy uchylali się od ministrantury.
W czasie dochodzenia nie stwierdzono czy zarzuty wymienione w punkcie 1 i 3 są zgodnie z prawdą i wobec tego
odrzucono je z braku dowodów. Zarzut wymieniony w punkcie 2 Obywatel osobiście potwierdził. Było to poważne
wykroczenie wobec obowiązków kierownika szkoły. /…/ Zamiar skierowania przez Obywatela sprawy do sądu jest
bezprzedmiotowy, ponieważ sprawa wszczęta została z urzędu na polecenie / … /, który wydał decyzję na
podstawie informacji otrzymanych z właściwych w tych sprawach instytucji.”
No i wszystko jasne („z urzędu”, „na polecenie”, „decyzja właściwych w tych sprawach instytucji”), to nie my.
My możemy tylko „ble, ble,
ble”.
Ostał się więc jeden
„zarzut”, który jest powodem
do pochwały a nie kary, ale
tak to jest gdy władza walczy
z religią a pomaga jej w tym
„ktoś”
z
najbliższego
otoczenia, żądny władzy i
bez zasad.
Przypomnienie z poprzedniego
odcinka:
kierownik
szkoły
Julian Jakubek nie przekazał
sprzętu szkolnego do punktu
katechetycznego
a
jedynie
pożyczył stare deski z których zmontowano 5 ławek.
Mogą być zwrócone w każdej chwili i na to jest pokwitowanie podpisane przez ks. Zygmunta Petrańskiego. W tamtych czasach
bardzo trudno było kupić ławki szkolne, więc dzieci musiałyby siedzieć na betonowej posadzce w kaplicy cmentarnej, gdzie
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wówczas odbywały się lekcje religii. Komisja z powiatu o tym wiedziała. Kuriozalny jest też fakt, że wypożyczenie starych
desek miało miejsce w 1964 roku, czyli cztery lata (!) wcześniej (Patrz: pokwitowanie).

13.08.1968

– odpowiedź na zapytanie z 24 lipca 1968 r. Zespół Ekonomiczno – Prawny ZGZNP wyjaśnia, że
„władza szkolna nie ma obowiązku ujawniania zainteresowanemu danych personalnych donosiciela, jeżeli
doniesienie było prawdziwe w całości, natomiast jeżeli doniesienie było fałszywe choćby częściowo władza szkolna
powinna podać personalia donosiciela, aby umożliwić zainteresowanemu pociągnięcie go bądź przed Sąd
Koleżeński / … /, bądź przed Sąd Powszechny”.
Wbrew obowiązującym przepisom donosiciela oficjalnie nie ujawniono.

01.09.1968

– kierownikiem szkoły w Sulęczynie zostaje Alfons Stencel.
Cała historia została opisana w gazetce „Nowinë z Gminë Sëlëczëno”
w numerach 2, 3 i 4 / 2013 oraz 1/2014. Wnioski pozostawiam czytelnikowi.

Absolwenci seminarium nauczycielskiego 1925 r. Piąty od lewej w drugim rzędzie – Julian Jakubek,
przed nim (także piąty z lewej) siedzi Leon Heyke – zamordowany przez Niemców 16.10.1939 r. Lesie
Szpęgawskim pod Starogardzie Gdańskim .

Konferencja nauczycieli z Gminy Sulęczynno.
[Tekst: Ludwik. Fot. ze zbiorów Juliana Jakubka]

Strona 8

Z ŻYCIA GMINY…………
KULTURA – SPORT – OŚWIATA itp.
najważniejsze wydarzenia
Ostatnie wydanie gazetki gminnej „Nowinë z Gminë Sëlëczëno” miało miejsce w połowie kwietnia, przed
Świętami Wielkanocnymi – poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji z życia gminy ….

Konkurs Biblijny
XII Powiatowy Konkurs Biblijny odbył się
14 kwietnia w Szkole Podstawowej w Borku Kamiennym.
W tegorocznej edycji konkursu uczestniczyło 19 uczniów
ze szkół podstawowych powiatu kartuskiego. Tym razem
uczestnicy konkursu zmagali się przez 40 minut z testem
obejmującym Księgę Liczb. Najlepszy okazał się Julian
Wolski z Zespołu Kształcenia i Wychowywania
w Klukowej Hucie i Edyta Hinca z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Borku Kamiennym. II miejsce zdobyła
Sandra Butowska ze Szkoły Podstawowej w Węsiorach
i Milena Formela z Zespołu Kształcenia i Wychowywania Stężycy. Natomiast III miejsce zajęła Paulina Kruszyńska
z Zespołu Kształcenia i Wychowywania w Szymbarku i Karolina Kamkowska z Zespołu Kształcenia
i Wychowywania w Brodnicy Górnej. Wyróżniona została Wiktoria Theus z Zespołu Szkół w Sulęczynie i Jakub
Sadowski z Zespołu Kształcenia i Wychowywania w Klukowej Hucie.
Zwycięscy zostali wyróżnieni dyplomami i nagrodami książkowymi, natomiast pozostali uczestnicy
konkursu otrzymali nagrody pocieszenia ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie oraz Bank
Spółdzielczy w Sierakowicach oddział Sulęczyno.
/Inf. i Fot. - Szkoła Podstawowa w Borku Kamiennym/

Wyjazd do Szymbarku
Dnia 16 kwietnia odbyła się
wycieczka uczniów klas O, Ia i Ib Szkoły
Podstawowej w Sulęczynie do Kaszubskiego
Centrum Edukacji i Promocji Regionu
w Szymbarku. Cały wyjazd dzieci
zawdzięczają
Gminnej
Komisji
ds.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w Sulęczynie. Celem wyjazdu
było
m.in.
integracja
środowiska
uczniowskiego, inspirowanie i zachęcenie
uczniów do odwiedzania miejsc i obiektów
„gdzie nasze serce i nasze dziedzictwo”,
ukazanie społeczno – kulturalnych form
spędzania wolnego czasu i prowadzenia
zdrowego trybu życia.
W drodze uczniowie podziwiali piękno kaszubskiego krajobrazu, natomiast w CEPR mieli okazję zobaczyć
wiele ciekawych obiektów, m.in. Dom Sybiraka, wagony, którymi jeńcy byli wywożeni na Syberię, stół noblisty
im. Lecha Wałęsy, największy fortepian i najdłuższą deskę świata. Najmłodsi z zaciekawieniem słuchali opowieści
przewodnika o historii języka kaszubskiego czy ciężkim losie syberyjskich zesłańców. O zawrót głowy przyprawiła
wszystkich wizyta w Domku do Góry Nogami … Dzieci wysłuchały najpiękniejszych polskich bajek i śpiewały
„Kaszëbsczé nótë” oraz wzięły udział w pogadance na temat szkodliwości alkoholu i innych używek. Aby utrwalić
zdobytą wiedzę dzieci wykonały prace plastyczne pt. „Alkohol to nie wróg”, które obejrzeć można w budynku
SP w Sulęczynie.
Uczniowie i opiekunowie bardzo dziękują za pomoc i wsparcie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Sulęczynie oraz pani Wiolecie Gawin. Wspomnienia i emocje pozostaną na długo
w pamięci dzieci.
/Inf. i Fot. - Elwira Kreft i Magdalena Marcholewska/
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Konkurs Piosenki Przedszkolnej
Dnia 9 maja w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sulęczynie odbył się już II Międzyszkolny Konkurs Piosenki
Przedszkolnej w którym udział wzięły przedszkolaki z terenu gminy
Sulęczyno.
Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych
w których najlepsi okazali się:
- grupa dzieci 3 i 4 -latki :
1. POLA BASKE – Przedszkole w Sulęczynie
2. STEFAŃSKI PAWEŁ – Przedszkole w Węsiorach
3. BRONK FRANCISZEK – Przedszkole w Sulęczynie
- grupa dzieci 5 i 6 –latki:
1. MILKOWSKA ZOFIA – Oddział „O” w ZS w Sulęczynie
2. PATELCZYK ZUZANNA – Przedszkole w Węsiorach
2. GUROWSKA LIDIA – Przedszkole w Sulęczynie
3. ZALEWSKA AMELIA – Przedszkole w Sulęczynie

Knegobus – biblioteka
na kółkach
7 maja w Sulęczynie na parkingu, obok
sklepu państwa Kreft, można było odwiedzić
Knegobus Radia Kaszebe, tzn., bibliotekę
i księgarnię na kółkach w jednym. Tegoż
samego dnia przed południem w Gimnazjum
w Sulęczynie odbyła się pogadanka
o tematyce kaszubskiej dla uczniów, zaś
wieczorem
mieszkańcy
spotkali
się
w
bibliotece.
Podczas
spotkania
pomysłodawczyni Knegobusa – Natalia
Lednowska opowiadała o idei księgarni na
kółkach oraz przedstawiła krótką prelekcję
na temat Kaszub.
/Inf. – GOK Sulęczyno / Biblioteka Sulęczyno/

Pomysłodawczyniami i organizatorkami konkursu były
Izabela Konieczna i Monika Wolska przy współudziale Dyrektor
Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęczynie pani Ewy
Kujawskiej oraz sponsorów dzięki którym najmłodsi otrzymali
nagrody. W tym roku nagrody w konkursie sfinansowane zostały
przez : hotel KISTON, Sklep Spożywczo – Przemysłowy
J. Pobłocka – Węsiory, Bank Spółdzielczy w Sierakowicach oddział
Sulęczyno. Ponadto organizatorzy serdecznie dziękują przybyłym
gościom za pomoc w wyłonieniu zwycięzców: panu Wójtowi Gminy
Sulęczyno Bernardowi Grucza, panu Ireneuszowi Korda
Dyrektorowi GOK w Sulęczynie, pani Dyrektor Zespołu Szkół
w Sulęczynie Annie Słupikowskiej oraz emerytowanej Dyrektor
Przedszkola w Sulęczynie pani Teresie Kozieniec.
/Inf. i Fot. - I. Konieczna i M. Wolska/

MAJ NA SPORTOWO
Biegi Papieskie w Mściszewicach
W Zespole Szkół w Mściszewicach dnia 16 maja odbyły się IV Biegi
Papieskie, których głównymi celami było uczczenie rocznicy urodzin i kanonizacji
Jana Pawła II oraz popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywnej formy
wypoczynku jaką niewątpliwie jest bieganie.
W biegach udział wzięło 15 szkół i 7 przedszkoli z sąsiednich miejscowości
i gmin. Po przeprowadzeniu biegów w poszczególnych kategoriach wiekowych
i zsumowaniu punktów – ranking szkół IV Biegu Papieskiego przedstawiał się
następująco:
PRZEDSZKOLA:
1. Przedszkole przy Zespole Szkół w Parchowie
2. Gminne Przedszkole Samorządowe oddział w Sulęczynie
3. Gminne Przedszkole Samorządowe oddział w Mściszewicach
SZKOŁY PODSTAWOWE:
1. Szkoła Podstawowa w Mściszewicach
2. Szkoła Podstawowa w Szymbarku
3. Szkoła Podstawowa w Łyśniewie
GIMNAZJUM:
1. Gimnazjum w Tuchlinie
2. Gimnazjum w Somoninie
3. Gimnazjum w Parchowie

Strona
10

Współorganizatorami biegów byli: Zespół Szkół w Mściszewicach, Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa
Mściszewice oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie. Biegi sponsorowali również: Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulęczynie. Gminny Komendant OSP w Sulęczynie, Bożena i Zbigniew
Skrzypik, Zbigniew Klawikowski oraz Rada Sołecka w Mściszewicach.
/Inf. ZS Mściszewice / Fot. Magdalena Marcholewska/

Biegi w Sulęczynie
W Sulęczynie w dniu 23 maja na zakończenie Europejskiego Tygodnia Sportu w ramach akcji Cała Polska
Biega odbyły się biegi dla uczniów Zespołu Szkół w Sulęczynie. Biegi odbyły się w dwóch miejscach: najmłodsi
uczniowie: przedszkola i szkoły podstawowej pobiegli na stadionie w Sulęczynie zaś ci starsi czyli klasy
IV-VI SP i I-III Gimnazjum wytyczoną trasą na fragmencie Ścieżki „Brzegiem Jeziora Węgorzyno”.
Najlepsi w poszczególnych kategoriach okazali się:
- I SP – Wolska Karolina / Trzebiatowski Krystian
- II SP – Treder Patrycja / Żeleźnik Patryk
- III SP – Fafińska Nikola / Gański Ksawery
- IV SP – Kitowska Rozalia / Bladowski Krzysztof
- V SP – Matuszkiewicz Agata / Kunkel Bartek
- VI SP – Głodowska Wiktoria / Orikowski Filip
- I Gimn. – Cyman Roksana / Łącki Dominik
- II Gimn. – Itrych Martyna / Gostkowski Patryk
- III Gimn. - Driwa Natalia / Hinca Adam
Organizatorem
biegów,
w ramach akcji Cała Polska Biega,
był
Gminny
Ośrodek
Kultury
w Sulęczynie, nauczyciele, którzy są
także animatorami Uczniowskiego
Klubu
Sportowego
„Młody
Sportowiec” który działa przy Zespole
Szkół w Sulęczynie: pan Grzegorz
Stefański i pan Krzysztof Baske –
czuwali nad ich przebiegiem. Trzej
najlepsi uczestnicy każdej w kategorii
biegu otrzymali pamiątkowe dyplomy
i medale zaś wszyscy pozostali słodki
upominek.

/Inf. i Fot. GOK Sulęczyno/

Uroczystość nadania sztandaru
Dnia 24 maja w Podjazach odbyła się uroczystość
nadania Sztandaru Szkole Podstawowej im. Danuty
Siedzikówki „Inki” w Podjazach. Uroczystość rozpoczęła się
od polowej Mszy Świętej odprawionej przez Księży Parafii
Św. Trójcy w Sulęczynie. Po Mszy Świętej Dyrektor Szkoły,
Emilia Dyszer, powitała licznie przybyłych gości. W swoim
wystąpieniu przedstawiła dorobek szkoły, osiągnięcia
uczniów i nauczycieli oraz zgłosiła gotowość młodzieży do
uroczystości wręczenia Sztandaru SP im. Danuty Siedzikówny
„Inki”.
Uroczystość zgromadziła wspaniałych gości, którzy trwale
zapisali się w historię naszej szkoły. Nasi uczniowie i nauczyciele
usłyszeli wiele ciepłych słów, co można było również przeczytać
w szkolnej kronice, gdzie goście dokonywali pamiątkowych wpisów.
Po przemówieniach gości nadszedł czas na występ uczniów klas
IV-VI, którzy pod opieką nauczycieli: Aleksandry Roda i Natalii Hebel
przygotowali inscenizację opowiadającą o krótkim życiu Patronki Szkoły.
Mimo wysokiej temperatury wszyscy wytrwali do końca i mogli się raczyć
grochówką przegotowaną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sulęczynie
oraz słodkimi wypiekami, które zapewniły mamy naszych wychowanków.
/Info. i Fot. – SP Podjazy/
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Wycieczka do Gdyni
Mimo tego, że 29 maja 2014 r, słońce nie
wyszło zza chmur, uczniowie klas IIa, IIb i III
wyruszyli o godz. 8.00 rano na wycieczkę do
Gdyni. Warunki atmosferyczne nie pozwoliły na
kąpiel słoneczną na plaży i moczenie nóg
w morskiej wodzie, mimo to rozpoczęliśmy swoją
wizytę w Gdyni od krótkiego spaceru po Skwerze
Kościuszki i bulwarze nadmorskim.
Wielką atrakcją były dla wszystkich cumujące przy nabrzeżu zabytkowe okręty i statki żeglarskie, w tym
polski niszczyciel ORP Błyskawica oraz najsłynniejszy polski żaglowiec - Dar Pomorza. Stamtąd udaliśmy się do
znajdującego się nieopodal Akwarium Gdyńskiego, gdzie zobaczyliśmy niezwykłe gatunki ryb, płazów i gadów
pochodzących z różnych rejonów świata, np. z Afryki, Ameryki Północnej czy północy naszego kontynentu.
Rozgwiazdy, płaszczki, węże, przedziwne ryby i wiele innych zwierząt, które oglądaliśmy w ogromnych akwariach,
wzbudzały zachwyt i zaskakiwały, gdyż nikt z nas nie zdawał sobie sprawy, że takie niezwykłości żyją pod wodą.
Dzięki lekcji multimedialnej dowiedzieliśmy się też wielu ciekawostek o naszym Bałtyku. Na koniec wizyty
w oceanarium, żaden z uczniów, nie odmówił sobie przyjemności kupienia jakiegoś drobiazgu na stosikach
z pamiątkami. Ponieważ pogoda była wietrzna, postanowiliśmy wykorzystać pozostały czas na seans filmowy
w gdyńskim multikinie. Wybraliśmy film „Czarnoksiężnik z Oz: Powrót Dorotki”, który zaledwie kilka dni
wcześniej miał swoją premierę. Pełni wrażeń i emocji, wróciliśmy do domów późnym popołudniem.
/Info. i Fot. – M. Wilkowska – Nowak, G. Korda/

Dzień Dziecka w gminie Sulęczyno
Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej
w Sulęczynie Dzień Dziecka zaczęli świętować już
26 maja i połączyli go z Dniem Matki. Aby Dzień
Matki, który jest tylko raz w roku, był wyjątkowy
i nie skończył się na czekoladkach i kwiatach
kupionych w pośpiechu – wychowawczynie klas
„O”, „Ia” i „Ib” wykazały się pomysłowością
i postarały się o wspólny wyjazd integracyjny
uczniów i mam do kina w Kościerzynie.
Postanowiły, wspólną wyjazdową imprezą, podkreślić jak bardzo dzieci doceniała opiekę i wytrwałość
swoich mam Wyjazd udał się dzięki hojnym sponsorom :

panu Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie Ireneuszowi Korda
oraz pani Dyrektor Zespołu Szkół w Sulęczynie Annie Słupikowskiej,
którym
w
tym
miejscu
serdecznie
dziękują
wychowawczynie
oraz
uczestnicy
wyjazdu.
(Inf. i fot. M. Marcholewska i E. Kreft).
Natomiast 2 czerwca miał miejsce wyjazd
uczniów klas II do Kościerzyny zorganizowany przez
wychowawczynie. Pozyskane z Rady Rodziców
fundusze na autokar, pozwoliły nie przejmować się
innymi kosztami i przeżywać ten dzień w wyjątkowy
sposób. Uczniowie klas IIa i IIb zaprosili swoje mamy
na wycieczkę do Kościerzyny i zwiedzanie
kościerskich muzeów: Muzeum Ziemi Kościerskiej,
Muzeum Akordeonu oraz Muzeum KolejnictwaParowozownia. W Muzeum Akordeonu czekał na
gości Paweł Nowak, który oprowadził po swoim
akordeonowym królestwie, krótko opowiedział
historię tego instrumentu, zaprezentował jego różne
odmiany.
Każde z dzieci miało także możliwość spróbowania gry na akordeonie. Wizyta na kościerskim rynku,
oprócz zwiedzania muzeów, była też okazją do zjedzenia pysznych lodów i chwili relaksu. Następnie udaliśmy się
do parowozowni, gdzie każdy mógł wejść do lokomotywy, obejrzeć jej wnętrze i poczuć się jak prawdziwy kolejarz.
Zwiedziliśmy też niedawno odnowioną i ponownie otwartą halę, w której można było usłyszeć prawdziwe dźwięki
wydawane przez pociągi, samodzielnie puścić w ruch pociąg na makiecie czy przyjrzeć się z bliska kotłom,
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które napędzały dawne lokomotywy. Przygoda w parowozowni podobała się zwłaszcza chłopcom, ale nawet
dziewczynki namówiły mamy na zakup pamiątki w sklepiku, który znajdował się w starym wagonie.
Wycieczka do Kościerzyny dała możliwość integracji mam uczniów z obu równoległych klas II. Stała się też
doskonałą okazją do wspólnej zabawy, bowiem zarówno w drodze do Kościerzyny, jak i z powrotem w autobusie
rozbrzmiewał wspólny śpiew dzieci i ich mam. Wszyscy doskonale się bawili, śmiechom i żartom nie było końca.
A mamy cieszyły się, że choć na chwilę, mogły oderwać się od swoich codziennych spraw i obowiązków. Już teraz
wspólnie rozmyślamy nad tym, gdzie wybrać się za rok…(Inf. i Fot. M. Wilkowska – Nowak, G. Korda)
W niedzielę 1 czerwca na scenie plenerowej
GOK-u odbył się Festyn pn. „ŚWIĘTO RODZINY”
organizowany już od kilku lat przez Parafialny Zespół
CARITAS w Sulęczynie przy współudziale Parafii Św.
Trójcy w Sulęczynie i Gminnego Ośrodka Kultury
w Sulęczynie. Głównym prowadzącym festynu był Ksiądz
Kanonik Andrzej Karliński – Proboszcz Parafii Św.
Trójcy w Sulęczynie.
Podczas festynu można było posłuchać występu
najmłodszych, czyli laureatów II Międzyszkolnego
Festiwalu Piosenki Przedszkolnej oraz kaszubskiego
zespołu
„MOTYLKI”.
Obejrzeć
można
było
przedstawienia pt. „O flądrze bałtyckiej” oraz
„O Stworzeniu Kaszub” w wykonaniu uczniów Zespołu
Szkół w Sulęczynie, na zakończenie wystąpił Zespół
„HIPERTROFIA”. Występy w/w artystów przeplatane
były konkursami prowadzonymi przez członków
CARITAS-u. Strażacy przygotowali dla najmłodszych
konkursy z wodą, zwiedzanie samochodu strażackiego
oraz zaprezentowali jak prawidłowo udzielać pierwszej
pomocy przedmedycznej. Przez cały czas trwania imprezy
najmłodsi mogli skorzystać z darmowej zjeżdżalni.
Wszyscy zaś mogli wziąć udział w loterii fantowej oraz
posilić się kiełbaskami z grilla, domowymi ciastami
i kawą.

Zarząd Parafialnego Zespółu CARITAS dziękuje wszystkim, którzy finansowo, rzeczowo i osobowo
włączyli się w organizację kolejnego święta rodziny w Sulęczynie.
W tym roku organizacje festynu wspierali : Bank Spółdzielczy w Sierakowicach oraz oddział w Sulęczynie, Gminny
Ośrodek Kultury w Sulęczynie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii, Mrozowicz Violetta i Piotr, Mrozowicz Stanisław, Roda Andrzej, Rodbud Roda Robert, Państwowa Straż
Pożarna w Kartuzach, Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęczynie, Potrac Andrzej, Tarasiewicz Danuta i Roman, Sominka
Agnieszka i Jan, Tarasiewicz Gabriela i Bolesław, Zalewscy Renata i Witold, Zalewscy Elżbieta i Eugeniusz, Driwa
Teresa i Kazimierz, Gawin Elżbieta i Kazimierz, Kreft Jerzy i Anna, Woźniak Gabriela i Edwin, Pobłoccy Zofia
i Wojciech, Stencel Gabriela i Gerard, Jereczek Elżbieta i Zygmunt, Glinieccy Aldona i Kazimierz, Górni Ewa i Andrzej,
Itrich Bogdan – Stacja Paliw Bodziotrans, Makurat Katarzyna i Wiesław, Mallek - Paszylk Ewa, Szustka Magdalena,
Kożyczkowscy Danuta i Alfons, Kobiela Małgorzata, Gostkowscy Helena i Stanisław, Flis Zygmunt, Kostka Joanna
i Zdzisław, Borowicz Elżbieta i Krzysztof, Baske Piotr, Formela Jadwiga i Benedykt, Cygert Iwona i Eugeniusz, Gruchała
Janina i Jan, Smentoch Romana, Zielonka Magdalena, Urszula Bladowska .
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Poza w/w imprezą z okazji Dnia Dziecka w Sulęczynie odbyły się także
mniejsze wydarzenia.
WĘSIORY:
W piątek 30 maja na boisku przy szkole w Węsiorach odbył się
Dzień Dziecka zorganizowany z inicjatywy pani Sołtys, a zarazem radnej
Marii Łukowicz oraz radnej Zofii Jereczek. Dzieci mogły skorzystać ze
specjalnie dla nich ustawionej zjeżdżalni, wziąć udział w przygotowanych
przez organizatorów konkursach, zjeść coś słodkiego i miło spędzić
piątkowe popołudnie.
(Inf. i Fot. Sołtys Węsiory)

KISTOWO:
Także w niedzielę po raz pierwszy Dzień Dziecka odbył się przed
budynkiem OSP w Kistowie z inicjatywy nowopowstałego Stowarzyszenia –
Aktywne Kistowo oraz lokalnych działaczy. Taka impreza została
zorganizowana w Kistowie po raz pierwszy, ale jak mówią organizatorzy,
cieszyła się bardzo dużym zainteresowanie najmłodszych i ich rodzin.
Organizatorzy przygotowali dla najmłodszych bardzo dużo atrakcji m.in.
liczne konkursy oraz zwiedzanie wozu strażackiego. Była to bardzo dobra
inicjatywa która pozwoliła na zintegrowanie się mieszkańców Kistowa
a najmłodszym sprawiła wiele radości.
(Inf. Fot. R. Bronk)

PODJAZY:
Kolejna impreza z okazji Dnia Dziecka odbyła 2 czerwca się w Podjazach: w związku z chęcią szerzenia
potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego, z okazji obchodów Dnia Sportu połączonego z obchodami Dnia
Dziecka po raz kolejny Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Podjazach zorganizowali zawody sportowo –
rekreacyjne. Nie od dziś wiadomo, że potyczki
sportowo – umysłowe rozwijają intelekt oraz
sprawność fizyczną. Ten dzień był wyjątkowy.
Wszyscy wychowankowie rywalizowali w różnych
konkurencjach sportowych. Nad bezpieczeństwem
i dobrą zabawą czuwali wychowawcy. Był to
wspaniały sposób na spędzenie wolnego czasu
inaczej niż zawsze. W tym dniu nikt się nie nudził,
a po wysiłku fizycznym przyszedł czas na słodki
poczęstunek. Był to najlepszy moment by nauczyciele
mogli swoim podopiecznym zaśpiewać sto lat.
Kolejny taki dzień już za rok! (teks i fot.:
SP Podjazy).
Zespół „Motylki” na zaproszenie Związku Policjantów Województwa Pomorskiego występował podczas
Festynu z okazji Dnia Dziecka, który odbyły się 8 czerwca w Oliwskim ZOO. Zespół zaprezentował tam swój
program artystyczny po którym młodzi artyści mogli korzystać do woli z atrakcji przygotowanych przez
organizatorów. Występ miał na celu promocję zespołu w Trójmieście był też nagrodą za całoroczną ich pracę.
To zapewne nie wszystkie wydarzenia w gminie odbywające się z okazji Dnia Dziecka –wymieniona zostały
jedynie najważniejsze. Na następne obchody Dnia Dziecka zapraszamy już w następnym roku a najmłodszym
jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego: uśmiechu na twarzy oraz bezpiecznie i aktywnie spędzonych wakacji!
/Tekst i Fot. GOK Sulęczyno oraz nadesłane ze Szkół/

Spotkanie autorskie
Dnia 10 czerwca 2014 roku uczniowie klas
I a, I b, II a, II b zostali zaproszeni przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Sulęczynie na spotkanie autorskie z panem
Wiesławem Drabikiem. Jest on autorem ponad 180 rymowanych
i bogato ilustrowanych książeczek dla dzieci. Bohaterami historii
opowiadanych w książkach, są często zwierzęta, które przeżywają
różne przygody.
Te historie wskazują dzieciom pewne normy zachowań
albo ostrzegają przed niebezpieczeństwami, które czyhają w
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lesie, czy w mieście. Każda książka to historia, które niesie ze sobą morał, a więc jednocześnie bawi i uczy.
W czasie godzinnego spotkania panowała wesoła atmosfera, gdyż pan Drabik przez większość czasu mówił
do dzieci rymując, zresztą tak samo, jak robi to w swoich książkach. Autor na bieżąco układał rymowanki do imion
poszczególnych dzieci, lub do tego, co akurat mówiły. Pan Drabik urządził konkurs, zadawał pytania, a za
prawidłowe odpowiedzi wręczał naklejki lub zakładki. Dwie osoby, które zdobył ich najwięcej, tj. Wiktoria
Lehmann i Olivier Labuda, na zakończenie spotkania, w nagrodę otrzymali książeczki z dedykacją od autora.
Chętni mogli także nabyć dla siebie książeczkę z autografem.
Na koniec dzieci i wychowawczynie zostali obdarowani lizakami. Po tym spotkaniu chyba wszystkich bolały
brzuchy od ciągłego śmiechu. Już dawno nikomu nie udało się tak bardzo rozbawić i jednocześnie zainteresować
uczniów, jak panu Wiesławowi Drabikowi. Bardzo dziękujemy paniom z Gminnej Biblioteki Publicznej za
zorganizowanie spotkania. Z niecierpliwością czekamy na następne!
/Inf. Fot. ZS Sulęczyno: M. Wilkowska-Nowak, G. Korda/

Noc Świętojańska w Sulęczynie
W sobotę 21 czerwca mieszkańcy Sulęczyna i goście,
którzy spędzali długi weekend w naszej miejscowości, spotkali
się przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie na
tradycyjnych Sobótkach. Choć aura tego wieczoru nie okazała
się zbyt łaskawa dla uczestników zabawy na świeżym
powietrzu, to humor dopisywał wszystkim. Można było
posiedzieć przy ognisku, pokrzepić się ciepłą strawą
i obejrzeć, przygotowane przez mieszkańców Sulęczyna,
widowisko plenerowe pt. „Misterium Ścinania Kani”.
W główne role spektaklu wcieli się aktorzy amatorzy
zaprzyjaźnieni ze scenę Gminnego Ośrodka Kultury
w Sulęczynie: Jan Gruchała – Wójt, Małgorzata Jutrzenka –
Trzebiatowska – Sekretarka Wójta, Barbara Hapka- Kobieta
I, Elwira Kreft – Kobieta II, Krzysztof Baske – Leśniczy,
Janina Gruchała – Żona Leśniczego, Włodzimierz Bronk –
Sędzia, Danuta Borowska – Żona Sędziego, Bernadeta Baske
– sołtysowa, Jerzy Kreft – Mąż Sołtysowej, Tomasz
Marcholewski – Kat, Elżbieta Myszk – Żona Kata, Janina
Krefta, Adan Hapka, Leszek Borowski i Grzegorz Stefański –
Bezrobotni, Magdalena Marcholewska- Fotoreporter,
Ireneusz Korda – Narrator, nad nagłośnieniem czuwał
Andrzej Potrac a widowisko przygotowała niżej podpisana.
Przedstawieniem tym postanowiliśmy wskrzesić dawne,
często zapomniane już, obrzędy ludowe, które tej magicznej
nocy towarzyszyły niegdyś mieszkańcom Kaszub. Do późnej
nocy rozbrzmiewały na Zielonej Drodze dźwięki kapeli, płonęło
ognisko, a ci którym nie przeszkadzało zimno i padający od
czasu do czasu deszcz – bawili się znakomicie do późnych
godzin nocnych.
/Tekst: M. Podosek/ Fot. GOK s-no i M. Marcholewska/

Konkurs „The Winners”
Dnia 10 czerwca w SP im. D. Siedzikówny ps „Inka” w Podjazach odbył się III Gminny Konkurs Języka
Angielskiego „The Winners” dla uczniów klas III szkół podstawowych, którzy zaprezentowali bardzo wysoki
poziom wiedzy. W tym roku bezkonkurencyjny okazał się Kamil Kujda, reprezentujący SP w Borku Kamiennym. Tuż
za nim znalazł się uczeń SP Podjazy – Robert Jereczek. Trzecie miejsce przypadło – Dominice Gostkowskiej z SP
w Węsiorach.
/ Info. SP Podjazy /
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XI sezon Turnieju „BAŚKI” trwa ….
W ostatnim czasie odbyły się dwa turnieje z XI sezonu Turnieju Kaszubskiej Gry
w „BAŚKĘ” w Sulęczynie. W niedzielę 18 maja odbył się trzeci etap o puchar
uczestników w którym najlepsi okazali się: Jurkiewicz Stanisław (284 pkt), Mielewczyk
Zbigniew (278 pkt) i Raclaf Edmund (260 pkt).
Czwarty etap odbył się 15 czerwca o puchar Wójta Gminy Sulęczyno w którym najlepsi okazali się: Stencel
Władysław (386 pkt), Grzenia Piotr (360 pkt) i Smentoch Stanisław (322 pkt). Klasyfikacja po czwartym etapie
przedstawia się następująco : na pierwszym miejscu znajduje się – Stencel Piotr (31 pkt), następne miejsca różnicą
jednego punktu zajmują gracze: Jażdżewski Jan (26 pkt), Błaszkowski Ignacy (25 pkt) i Błaszkowski Kazimierz
(24 pkt).
Gratulujemy zwycięzcom oraz zapraszamy na następne rozgrywki XI sezonu, które planowane są na
niedzielę 13 lipca 2014 roku w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie, przy ul. Zielona Droga 1,
a połączone zostaną z imprezą – Dni Powiatu Kartuskiego Biesiada Kaszubska. Będą to rozgrywki o puchar
Starosty Powiatu Kartuskiego.
Następne rozgrywki planowane są:
24 sierpień – podczas XX-lecia ZK-P (GOK Sulęczyno)
31 sierpień – podczas Dożynek Gminno – Parafialnych (GOK Sulęczyno)
28 wrzesień – XIII etap XII sezonu (Restauracja „MORENKA”)
26 październik – IX etap XI Sezonu (Restauracja „MORENKA”)
23 listopad – zakończenie XI sezonu (Restauracja „MORENKA”)
/Inf.- „BAŚKA” GOK Sulęczyno/

Informacja Stowarzyszenia Mściszewice
Stefan Karcz Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa
Mściszewice - Jestem prezesem już ponad dziesięć lat
i w tym czasie nasza organizacja zdziałała bardzo dużo
i nie tylko dla sołectwa Mściszewice ale również dla gminy
Sulęczyno i powiatu kartuskiego.
Do największych
naszych osiągnięć można z pewnością zaliczyć realizację
dwóch dużych projektów Pomorskiego Programu Odnowy
Wsi gdzie koordynatorem był Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Sulęczynie Ireneusz Korda. Wówczas udało się nam wykonać z kostki brukowej
w Mściszewicach, parking przylegający do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, obejście
wokół miejscowego kościoła oraz dwa boiska asfaltowe. Mniejszych inwestycji nie sposób
wymienić gdyż przez ten okres czasu było ich bardzo dużo.
Jako prezes i radny gminy Sulęczyno chciałbym zachęcić przede wszystkim młodzież do większego
zaangażowania się w organizację lepszego wykorzystania czasu wolnego. W pierwszej połowie tego roku udało się
nam pozyskać środki finansowe w postaci grantów z Powiatu Kartuskiego i Gminy Sulęczyno na cztery zadania
publiczne pod nazwą:
-„Biegi papieskie po raz IV” (opisywane już na wcześniejszych stronach gazetki) / -„Bez barier i stereotypów”
-„Kurhany wśród nas”, / -„Sobótki 2014”
„Bez barier i stereotypów”
W dniu 09.06.2014 r na terenie gospodarstwa
agroturystycznego państwa Lucyny i Sławomira Keller
w Mściszewicach - Bębny odbył się piknik dla osób
niepełnosprawnych z gminy Sulęczyno, OREW-u w Pierszczewie
i Fundacji pomocy dla dzieci w Szklanej. Piknik rozpoczął się
o godz. 10.00 i wzięło w nim udział około 50 osób
niepełnosprawnych, ich opiekunowie, uczniowie miejscowej
szkoły oraz goście. Czas pikniku został wypełniony między innymi
przez zaprezentowanie
się chórku
szkolnego pod
przewodnictwem Edmunda Gala, aktorów
szkolnych
z przestawieniem teatralnym, oraz szeregiem różnego rodzaju
konkurencji. Bardzo ciekawie i dużym zainteresowaniem
zaprezentowali się wychowankowie z OREW-u w Pierszczewie
przedstawiając swój program wokalno - muzyczny.
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Głównym celem tego zadania było ukształtowanie w społeczeństwie, postawy aktywnego włączania osób
niepełnosprawnych w życie społeczne i kulturalne społeczności lokalnej. Było to przedsięwzięcie o charakterze
edukacyjno – wychowawczym, uwrażliwiające mieszkańców naszej okolicy na osoby potrzebujące pomocy,
zrozumienia ich problemów.
Z całą pewnością realizacja tych zadań odniesie trwałe, pozytywne i wzmocnione więzi osób zdrowych
i niepełnosprawnych oraz chociaż częściowo rozwiąże zauważalne w chwili obecnej ujemne zjawiska zachowań,
szczególnie osób zdrowych, w stosunku do niepełnosprawnych. Zadanie o takim charakterze jest organizowane
w wyniku widocznych oczekiwań i sygnałów miejscowej ludności. W podziękowaniu za aktywny udział w pikniku
Stowarzyszenie wspólnie z panią Dyrektor Zespołu Szkół w Mściszewicach, Renatą Węsierską obdarowali
wszystkie dzieci koszulkami promocyjnymi z napisem "Wspólnie raźniej".

„Kurhany wśród nas”
W dniu 31.05.2014 r. w ramach realizacji projektu
„Kurhany wśród nas” odbył się festyn rodzinny połączony
z Dniem Dziecka. W realizację festynu zainicjowanego
przez proboszcza miejscowej Parafii pod Wezwaniem
WNMP ks. Marka Labudda zostały również zaangażowane
pozostałe organizacje działające w Mściszewicach.
W czasie festynu było bardzo dużo konkurencji,
pokazów i prelekcji na różne tematy: przejazdy łódką
strażacką po jeziorze, prezentację i instruktaże I pomocy,
dzieci malowały twarze mamom, ojcowie układali fryzury
córkom, celowanie strumieniem wody do celu,
przeciąganie liny, wiązanie krawatów przez gości,
konkurencje sportowe
oraz wiele innych ciekawych
atrakcji.

„Sobótki 2014”
W dniu 21.06.2014r w Mściszewicach odbyły się
tradycyjne Sobótki przy ognisku które płonęło do
następnego dnia z zabawą taneczną do białego rana. Jak
zawsze dla najmłodszych było sporo atrakcji połączonych z
wesołą zabawą, nagrodami i solidarną rywalizacją.
Inf. Stefan Karcz – Prezes Stow. Mściszewice

Informacja ….
Z przyjemnością informujemy, że sulęczyńskie dzieci biorą czynny udział
w akcji „Zbieramy nakrętki”, która pomaga dzieciom chorym i niepełnosprawnym
w stałej i często kosztownej rehabilitacji. Zbieranie nakrętek jest odpowiedzią na apele
kierowane do zdrowych dzieci przez rodziców i opiekunów dzieci pokrzywdzonych przez
los.
Ostatnio uczniów sulęczyńskiej szkoły odwiedziła „Karolinka ze swoją mamą”,
która wspierają uczniowie najmłodszych klas: która prosi o pomoc w postaci nakrętek.
Apel Karolinki:
„Mam na imię Karolinka, mam dwa latka. Urodziłam się z poważną wadą zwaną przepukliną oponowo - rdzeniową
której konsekwencją jest niedowład kończyn dolnych, wodogłowie wewnętrzne, wada wzroku, brak nerki prawej pęcherz
neurologiczny. Żebym mogła kiedyś chodzić potrzebują ciągłych rehabilitacji i ćwiczeń. Nigdy nie będę w pełni zdrowa ale
dzięki Wam mogę zachować sprawność ruchową. Jeżeli pomożecie mi zbierać PLASTIKOWE NAKRĘTKI będę mogła
wyjechać na specjalistyczną rehabilitację. Na 3-tygodniowy turnus rehabilitacyjny potrzebuję ok. ton nakrętek. Liczę na
Waszą pomoc Karolinka Orlikowska (Bytów).”

Nakrętki od butelek można zbierać przez całe wakacje a potem dostarczyć je do nauczycieli
najmłodszych klas Szkoły Podstawowej w Sulęczynie.
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Zapowiedź Imprez Sulęczyńskiego Lata Muzycznego ….
XIX Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz w lesie”
XIX Międzynarodowy Festiwal Jazzowy w Sulęczynie odbędzie się w tym roku w dniach 25 – 26 lipca
w programie festiwalu:
Piątek, 25 lipca 2014 r.
1. Janusz Mackiewicz – ELEC – TRI – CITY
2. Kent Sangster’s (Canada) – OBSESSIONS OCTET
3. AMC Trio & Mark Whitfield (Słowacja, USA) – Music from Beyond
Sobota, 26 lipca 2014 r.
1. Irek Wojtczak – The Bees’ Knees
2. Friends – Music Of Jarek Śmietana m.in. Bill Neal, Kent Sagster, Wojciech Karolak, Jan Ptaszyn Wróblewski,
Zbigniew Namysłowski, Krzesimir Dębski, Maciej Sikora, Dariusz Oleszkiewicz, Adam Czerwiński.
Podczas drugiego dnia festiwalu będzie miało miejsce prawykonanie koncertu poświęconego niezapomnianej postaci
Jazzu w lesie Jarkowi Śmietanie. Z inicjatywy Adama Czerwińskiego powstał projekt, który jest hołdem dla jednej z dusz
sulęczyńskiego festiwalu jazzowego.

Więcej informacji na stronie www.jazzwlesie.pl
Organizatorzy : Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych

XII Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy
XII edycja Festiwalu Akordeonowego odbędzie się w trzech odsłonach.
Dzień I – 27 lipca 2014 r. niedziela, godz. 19:00
– Kościół Św. Trójcy w Sulęczynie
Paweł A. Nowak (akordeony, akordina, bandoenon) z towarzyszeniem
orkiestry kameralnej pod dyrekcją Szymona Morusa. W programie
znane dzieła muzyki klasycznej, tematy filmowe, tanga Astora Piazzolli
oraz kompozycje Richarda Galliano i Pawła Nowaka.
Dzień II – 31 lipca 2014 r. czwartek, godz. 19:00
- Restauracja „MARASKA” w Sulęczynie
„Notte Italiana” – Dario Alberti & Paweł A. Nowak Quartet: Dario Alberti
– gitara, śpiew, Paweł A. Nowak – akordeon, Andrzej Józefów – gitara,
Maciej Sadowski – kontrabas.
Koncert łączy w sobie włoską muzykę z cygańskim jazz manouche.
Dzień III – 2 sierpnia 2014 r. sobota, godz. 20:00
– Amfiteatr przy GOK Sulęczyno,
Trio Victoria (Białoruś) :
Andrei Kulish – bajan, Alex Zakharchuk – akordeon, Igor Ivaniuk – bajan
Cristiano Lui & Stefano Ciotola (Włochy) :
Cristiano Lui – akordeon, bandoneon; Stefano Ciotola – gitara
Na zakończenie festiwalu wystąpi:
Voice Band & Anita Lipnicka

Więcej informacji na stronie:
www.akordeony.net i www.goksuleczyno.gdan.pl
Organizatorzy : GOK Sulęczyno oraz Paweł Nowak
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IV Festiwal „Rock w Rok”
16 sierpnia zapraszamy na scenę plenerową Gminnego
Ośrodka Kultury w Sulęczynie, gdzie odbędzie się IV edycja
festiwalu Rock w Rok. Najmłodszy z sulęczyńskich festiwali
krzepnie i rozwija się. W tym roku oprócz środków gminnych i
powiatowych udało się nam pozyskać dotację z Lokalnej Grupy
Rybackiej Kaszuby., dzięki temu możemy zaprosić muzyków
rockowych rozpoznawalnych w kraju i za granicą. Wystąpi więc
Tomek Lipiński z repertuarem swoich legendarnych składów
Tilt oraz Brygada Kryzys a także grupa Turbo, od lat świetnie
znana fanom ciężkiego grania. Ponadto na scenie pojawi się
kościerska grupa blues – rockowa Midnight Travel, zespół
Sickroom z partnerskiego powiatu łowickiego oraz
Retrospective – wschodząca gwiazda polskiego prog rocka.
Festiwal uzupełniony zostanie rozstrzygnięciem konkursu
fotograficznego „Kaszuby – Turystyka, Rybactwo, Przyroda”
z wystawą pokonkursową oraz pokazem tańca w wykonaniu
grupy Kostroma.

Zapraszamy! Zaczynamy o godz. 18:00
Więcej informacji na stronie www.rockwrok.pl
Organizatorzy : Fundacja „Aby chciało się chcieć”

Ponadto latem odbędą się także następujące imprezy ….
TURNIEJ SZÓSTEK PIŁKARSKICH– 12 lipca 2014 r.
(sobota) – Stadion Sportowy w Sulęczynie
– podczas którego odbędą się: coroczne mecze szóstek piłkarskich,
warsztaty oraz turniej młodzików oraz mecze Old – Boyów
będzie także dużo atrakcji dla najmłodszych oraz całych rodzin.
Chętnych do udziały w rozgrywkach już można zgłaszać u organizatorów!
Organizatorzy: GOK Sulęczyno, GKS „SŁUPIA” i UKS „Młody Sportowiec”

BIESIADA KASZUBSKA odbywająca się w Sulęczynie
w ramach DNI POWIATU KARTUSKIEGO
– 13 lipca 2014 r. (niedziela) – Scena GOK Sulęczyno
– podczas biesiady wystąpią zespoły: kaszubski – „MOTYLKI” i ludowe z Łowicza i Zakopanego Zespół: The
Beatles Rewival oraz na zakończenie Zbigniew Wodecki z zespołem.
Organizatorzy: Powiat Kartuski

Spektakl Teatralny – 20 lipca 2014 r. (niedziela)
– Scena GOK Sulęczyno - godz. 15:00
Spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu Studia Teatralnego Art.-Re
z Krakowa pt. „Czerwony Kapturek”
Organizatorzy: GOK Sulęczyno

Zawody w Sportach Pożarniczych połączone
z Festynem Gminnym – 10 sierpnia 2014 r. (niedziela)
– Stadion Sportowy w Sulęczynie
Organizatorzy: ZGOSPRP Sulęczyno, GOK Sulęczyno
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Regaty o puchar Jeziora Węgorzyno
– 23 sierpnia 2014 r. (sobota)
– Kąpielisko Gminne nad Jeziorem Węgorzyno
Organizatorzy: GOK Sulęczyno

Obchody XXX-lecia ZK-P Oddział Sulęczyno
– 24 sierpnia 2014 r. (niedziela)
– Scena plenerowa GOK Sulęczyno
Organizatorzy: ZK-P Odział Sulęczyno

DOŻYNKI 2014:
- 15 sierpnia – Dożynki Sołeckie w Mściszewicach
Miejsce: plac w centrum Mściszewic
Organizator: Sołectwo Mściszewice, Stowarzyszenie Mściszewice, KGW Mściszewiczanki

- 31 sierpnia – Dożynki Gminno – Parafialne w Sulęczynie

Miejsce: scena plenerowa GOK Sulęczyno / Organizator: GOK Sulęczyno

7 września – Dożynki Powiatu Kartuskiego w Somoninie
Miejsce: Somonino / Organizator: Powiat Kartuski , Gmina Somonino

Gminne Kąpielisko - miejsce wykorzystywane do kąpieli nad
jeziorem Węgorzyno strzeżone czynne jest od 1 lipca do 29 sierpnia.
Dyżur ratowników w godzinach: 10:00 13:00 i 14:00 - 18:30.
PUNKT PORADNICTWA PRAWNO – OBYWATELSKIEGO,
który mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie, ul. Zielona Droga 1

Aktualne terminy dyżurów można znaleźć na stronie KUL-u Wieżyca
http://kul.org.pl/42-nowiny/nowiny/543-bezp%C5%82atneporadnictwo-w-powiecie-kartuskim-nadal-funkcjonuje.html
Bieżące informacje i ogłoszenia Urzędu Gminy Sulęczyno
można znaleźć na stronie internetowej : http://www.suleczyno.pl/
a wydarzenia kulturalno – sportowe
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).
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