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Egzemplarz bezpłatny

Drodzy Mieszkańcy Gminy Sulęczyno i przybywający Goście!
Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia życzymy Wszystkim Mieszkańcom
Naszej Gminy oraz Gościom przybywającym do Nas, aby radość,
szczęście i dostatek zagościły we wszystkich domach.
Niech ten piękny, rodzinny czas w blasku świec i przy dźwiękach staropolskich kolęd, po całym roku
ciężkiej pracy będzie dla Wszystkich czasem wytchnienia i dobrych refleksji.
Tradycyjnie życzymy również Państwu dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym
Nowym 2016 roku. Oby ten Nowy Rok spełnił pokładane w nim nadzieje oraz przyniósł
sukcesy w realizacji osobistych planów. Dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro,
Wszystkiego Najlepszego. Szczęść Boże!
Wójt Bernard Grucza
wraz z pracownikami Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Gliniecki wraz z Radnymi

W numerze:

Drodzy Państwo!
Wszyscy Mieszkańcy Gminy Sulęczyno
oraz Szanowni Goście !
Mija kolejny rok – 2015, mojej służby na stanowisku Wójta Naszej
Gminy Sulęczyno. Czas więc na podsumowanie pracy wykonanej
w tym roku.
Udało nam się zrealizować kilka bardzo ważnych inwestycji oraz
parę mniejszych. Do tych sztandarowych zaliczam wykonanie kanalizacji
w: Mściszewicach, Skoczkowie, Bukowej Górze, Węsiorach, Kistowie,
Żakowie – II część, Widnej Górze, Podjazach oraz Kłodnie i Ostrów Mausz.
To naprawdę ważne inwestycje infrastrukturalne dla nas mieszkańców, dla
ochrony środowiska, dla przyszłych pokoleń. Skanalizowanie wymienionych
wyżej miejscowości przyczyni się do tego, że nie będą już zatruwane wody
gruntowe i jeziora: Gowidlińskie, Mściszewickie, Węgorzyno, Mausz oraz
te mniejsze. O kosztach tych i innych inwestycji jest mowa w dalszej części
gazetki.
Pragnę jeszcze wspomnieć Państwu o wybudowanej „PROMENADZIE” nad jeziorem
Węgorzyno – wyjazd z Sulęczyna w kierunku Kartuz. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 228 pod nazwą:
„Budowa łowisk nad Jeziorem Węgorzyno wraz z ścieżką pieszo – rowerową i przebudowa jezdni drogi
wojewódzkiej” za kwotę: 1 090 833,50 zł. przy dofinansowaniu 558 801,36 zł. z Urzędu
Marszałkowskiego w Gdańsku. To również ważna inwestycja, ponieważ przyczynia się do polepszenia
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz wszystkich innych użytkowników tej drogi. Ponadto poprzez
odsłonięcie brzegu jeziora Węgorzyno, jezioro jest bardziej nasłonecznione, to jest ważne dla ryb oraz
ukazało się piękno okolicy – przyrody.
Bardzo dziękuję za wszelką pomoc w tych i innych tematach Wszystkim, jak również całemu
zespołowi współpracowników. Dziękuję też bardzo Naszym mieszkańcom stałym i sezonowym za
przychylność, wyrozumiałość i ustępstwa jakie były związane z budową kanalizacji, nitek
wodociągowych czy budową dróg. Planami inwestycyjnymi na przyszły rok podzielę się z Państwem
w przyszłym numerze gazetki.
Jeszcze raz dziękuję Państwu za pomoc, dobre słowa, a za to, że czasem nie mogę pomóc
to przepraszam, bo przepisy są jak znaki drogowe i trzeba ich przestrzegać.

Gorąco pozdrawiam
Bernard Grucza

Wójt Gminy Sulęczyno

BIULETYN
Nowinë z Gminë Sëlëczëno
Wydawca: Urząd Gminy Sulęczyno
Redakcja i oprac. Graficzne: GOK Sulęczyno
Fotografie: nadesłane (podpisy) oraz archiwum GOK
i UG Sulęczyno
Druk: Szybki Druk Sierakowice

Zachęcamy Państwa do nadsyłania materiałów
(tekstów i zdjęć) oraz informowania nas o ciekawych
wydarzeniach odbywających się na terenie Gminy
Sulęczyno, na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie
ul. Zielona Droga 1, 83-320 Sulęczyno
tel. /58/ 684 – 20 – 57
e-mail. gok@goksuleczyno.gdan.pl
(zastrzegamy sobie prawo skracania nadesłanych materiałów)
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE W OSTATNIM CZASIE
PRZEZ GMINĘ SULĘCZYNO
BUDOWA ŁOWISK DLA WĘDKARZY
ORAZ CHODNIKA WRAZ Z
ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ WZDŁUŻ
JEZIORA WĘGORZYNO

BUDOWA CIĄGU SPACEROWO –
WYPOCZYNKOWEGO WZDŁUŻ
RZEKI SŁUPII W MIEJSCOWOŚCI
SULĘCZYNO

Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa
i atrakcyjności turystycznej gminy Sulęczyno.
W ramach projektu wykonano ciąg pieszo – rowerowy o
długości 354 mb wraz z umocnieniem brzegu jeziora
Węgorzyno oraz trzy stanowiska – pomosty pływające
dla wędkarzy i poszerzenie szosy. Zbudowanie łowisk
dla wędkarzy oraz przystosowania infrastruktury
drogowej ma na celu przyczynienia się
do wzrostu zainteresowania wędkarstwem
mieszkańców gminy jak i turystów.

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano dwie
wiaty drewniane wyposażone w stoły i ławki, dachy
wiat pokryto gontem bitumicznym. Wzdłuż ciągu
spacerowo – wypoczynkowego przygotowano
i wykonano trzy miejsca z ławkami dla spacerowiczów
i koszami na śmieci. Elementy małej architektury
stanowią dwa podesty na kajaki oraz schody kamienne.
Bardzo ważnym elementem zrealizowanego zdania jest
umocnienie brzegu rzeki Słupi na odcinku 60 mb
walcami siatkowo – kamiennymi średnicy 40 cm.

Dofinansowanie: 558 801,36 zł
Wartość inwestycji: 1 090 833,50 zł

Dofinansowanie: 117.849,10 zł
Wartość inwestycji 232.027,36 zł

Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych
w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013”

Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych
w ramach programu operacji - 4.1 „ Rozwój obszarów
zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 –
Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.
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BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 228
NA DROGĘ GMINNĄ NR 247/2 W MIEJSCOWOŚCI WĘSIORY
Budowę zjazdu wykonano w celu polepszenia
bezpieczeństwa pieszych a w szczególnie dzieci
uczęszczających do Szkoły Podstawowej. Koszt
realizacyjny wyniósł brutto 48 699,99 zł. Zjazd
utwardzono masą bitumiczną na szerokości 5 m, pobocza
o szer. 1 m. Wykonano nowe przejście dla pieszych wraz
z odcinkiem chodnika o długości 20 m i szerokości 2 m.
Zakres prac obejmował również wykonanie nowego
przepustu z utwardzeniem przyczółków i powierzchni
dojścia do szkoły.

INWESTYCJE KANALIZACYJNE
W 2015 roku na terenie gminy Sulęczyno zakończono realizację trzech
dużych inwestycji - budowę sieci kanalizacyjnej współfinansowanych
ze środków funduszy UE. W ramach tych inwestycji wybudowano
w sumie na terenie gminy 38,50 km nowej sieci kanalizacyjnej, którą objęto wszystkie, największe miejscowości
gminne: Kistowo, Węsiory, Mściszewice, Bukowa Góra, Żakowo, Kłodno, Skoczkowo, Ostrów Mausz, Widna Góra
i Podjazy . W wyniku realizacji tych projektów 2 500 mieszkańców gminy ma możliwość przyłączenia się do sieci
kanalizacyjnej, co rozwiązuje problem zagospodarowania ścieków socjalno – bytowych na terenie gminy.
Całkowita wartość zrealizowanych inwestycji w tym zakresie wyniosła ponad 9,3 mln zł a ich finansowanie
zapewniono z trzech różnych funduszy unijnych: PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013” – średni poziom dofinansowania z każdego z tych programów przekroczył 60% kosztów
inwestycji. Natomiast pozostała część kosztów została pokryta ze środków budżetu gminy Sulęczyno oraz wkładu
własnego spółki komunalnej – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

DROGA ZDUNOWICE - OGONKI
Utwardzenie odcinka drogi gminnej Zdunowice – Ogonki
na długości około 200 m płytami betonowymi typu JOMBO.
Pobocza drogi utwardzono tłuczniem kamiennym.

SPORTOWE ŚRODKI INWESTYCYJNE
W RAMACH MODERNIZACJI STADIONU
W ramach zadań związanych z modernizacją stadionu w roku
bieżączym wykonano nastęujące zadania:
- zakupiono: bramki i wiaty
- zakupiono materiały oraz ustawiono piłkochwyty
oddzielające płytę boiska od lasu i od terenu przy wjeździe
- zakupiono : 300 sztuk nowych siedzisk, które zostaną
wymienine na poczatku przyszłego roku
- wykonano także montaż dodatkoweg oświetlenia.
Łączna kwota realziacji w/w
inwestycji wyniosła 58.696,02 zł.
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INFORMACJE PODATKOWE
UCHWAŁA NR XI/94/2015 RADY GMINY SULĘCZYNO
z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku w Gminie Sulęczyno
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz.1515) w związku
z art.5 ust.1 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz. U. z 2014 roku, poz.849 z późn. zm.)
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2016 roku (M.P. z 2015 roku, poz.735) Rada Gminy Sulęczyno uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
1. Od budynków lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej:
1) mieszkalnych - 0,71 zł od 1 m2 powierzchni,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,08 zł od 1 m2 powierzchni,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 6,25 zł od 1 m2 powierzchni,
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,00 zł od 1 m2 powierzchni,
5) pozostałych:
a) letniskowych - 7,57 zł od 1 m2 powierzchni,
b) gospodarczych i garaży wolnostojących na działkach letniskowych - 7,55 zł od 1 m2 powierzchni,
c) gospodarczych i garaży wolnostojących na działkach budowlanych - 5,95 zł od 1 m2 powierzchni,
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,25 zł od 1 m2 powierzchni.
2. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2 % ich wartości
określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7.
3. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,85 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod budownictwo mieszkaniowe - 0,37 zł od 1 m2 powierzchni,
3) stanowiących działki letniskowe i tereny rekreacyjno - wypoczynkowe - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni,
4) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 0,37 zł od 1 m2 powierzchni,
5) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych - 4,18 zł od 1 ha powierzchni.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki i budowle lub ich części oraz grunty wykorzystywane na cele publicznej ochrony
przeciwpożarowej,
2) budynki i budowle lub ich części oraz zajęte przez nie grunty wykorzystywane do prowadzenia
działalności w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej,
3) budowle lub ich części związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem
ścieków,
4) grunty stanowiące drogi w gospodarstwach rolnych i leśnych sklasyfikowane na użytkach rolnych
i gruntach leśnych, jak i niesklasyfikowane służące prowadzeniu działalności rolniczej lub leśnej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/290/2014 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie
podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku w Gminie Sulęczyno (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014
roku,poz.4280).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno
Kazimierz Gliniecki
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Przypomnienie dla Rolników – AKCYZA!
Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2016 roku część pieniędzy wydanych na olej napędowy
używany do produkcji rolnej powinien: - w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. złożyć
odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Sulęczyno wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu
oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.
Drugi termin składania wniosków: - w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.
złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Sulęczyno wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach rocznego
limitu zwrotu podatku określonego na 2016 rok.
Więcej informacji na temat zwrotu podatku akcyzowego można uzyskać w Urzędzie Gminy,
pokój nr 2 lub pod numerem telefonu: /58/ 685 – 63 – 76 lub /58/ 685 – 63 – 77.

APELUJEMY O PODŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI
DO KANALIZACJI SANITARNEJ
Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) właściciele
nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do
istniejącej sieci kanalizacyjnej.
W przypadku stwierdzenia niewykonania tego obowiązku, wójt, burmistrz, prezydent wydaje
decyzję nakazującą podłączenie nieruchomości do kanalizacji (zgodnie z art. 5 ust. 7 i 9 w/w ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Wykonanie tej decyzji podlega egzekucji w trybie
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Z obowiązku przyłączenia nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacyjnej zwolnieni są tylko
właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków, spełniające
wymagania określone w odrębnych przepisach.
Uchylanie się od obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest
zagrożone karą grzywny w wysokości do 10.000,00 zł, która może być nakładana kilkukrotnie.
Jednocześnie informujemy, że w związku z obowiązkiem realizacji Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, zmuszeni będziemy wszczynać postępowania w sprawie nakazania wykonania
obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Właściciele nieruchomości, które można podłączyć do istniejącej kanalizacji, proszeni są
o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do tego celu.
Właściciele posesji położonych przy sieci kanalizacyjnej winni pilnie skontaktować się
z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice,
tel. 58 684 73 41, co uniknie prowadzenia postępowania administracyjnego, o którym mowa wyżej.
Wójt Gminy Sulęczyno
Bernard Grucza
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Wójt Gminy Sulęczyno ogłasza
konkurs na
„Najładniej oświetloną i udekorowaną
posesję w Gminie Sulęczyno”
REGULAMIN KONKURSU
Cel konkursu: Celem konkursu jest upiększenie, podniesienie atrakcyjności i walorów estetycznych
gminy oraz podkreślenie wyjątkowości Świat Bożego Narodzenia poprzez dekorację posesji przez
mieszkańców.

Uczestnicy konkursu:
1. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele i użytkownicy posesji znajdujących się na terenie
Gminy Sulęczynie.
2. W konkursie nie mogą brać udział osoby bezpośrednio związane z jego organizacją.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udekorowanie świątecznie swojej posesji według
własnego gustu i pomysłu. Wyrażenie zgody na sfotografowanie posesji oraz podanie do
publicznej wiadomości wyników konkursu (wraz ze zdjęciami).

Kryteria oceny:
Uczestnicy będą oceniani w następujących kryteriach:
 ogólne wrażenie estetyczne w tym dostosowanie do charakteru otoczenia,
 różnorodność wykorzystywanych elementów dekoracyjnych,
 pomysłowość i oryginalność dekoracji.
Każde z kryteriów oceny będzie punktowane w skali od 0 do 10 punktów. Maksymalnie uczestnik może
uzyskać 30 punktów.

Nagrody:

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Organizator
przewiduje możliwość przyznawania wyróżnień.

Ocena biorących udział
w konkursie:
Oceny zgłoszonych obiektów w pierwszej
kolejności dokonają sołtysi, którzy wytypują od
jednego do trzech najlepiej przystrojonych posesji
ze swoich sołectw, gdzie w dniach między 3 a 10
stycznia 2016 roku zjawi się komisja konkursowa
i dokona ostatecznej oceny.

Ogłoszenie

wyników:
Ogłoszenie
wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi
podczas
styczniowego
spotkania
sołtysów.
Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni
o terminie spotkania.
Organizatorzy: Wójt Gminy Sulęczyno oraz Dyrektor GOK Sulęczyno
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JUBILEUSZE W GMINIE SULĘCZYNO
We wtorek, 24 listopada 2015 roku, w „Karczmie na Stromej” odbyły się coroczne uroczystości
jubileuszowe z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego – „Złote Gody”. W tym roku swoje małżeńskie jubileusze
świętowało pięć par małżeńskich z terenu gminy Sulęczyno. Uroczystość odbyła się z udziałem Wójta Gminy
Sulęczyno – Bernarda Grucza, Przewodniczącego Rady Gminy Sulęczyno – Kazimierza Glinieckiego, Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego – Bogumiły Paszylk, Ks. Kanonika Andrzeja Bolesława Karlińskiego – Proboszcza
Parafii Św. Trójcy w Sulęczynie oraz Ks. Marka Labudda – Proboszcza Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny w Mściszewicach.
Uroczystość rozpoczęła się od życzeń i gratulacji, które przekazała jubilatom Pani Bogumiła Paszylk –
Kierownik USC, która życzyła długich i pogodnych lat życia w zdrowiu. Następnie Wójt Gminy Sulęczyno –
Bernard Grucza, odznaczył pary z 50 – letnim stażem małżeńskim, medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”
przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Wszystkie pary obecne na uroczystości
otrzymały również pamiątkowe dyplomy, kwiaty oraz okolicznościowe upominki. Jubilatom przygrywała kapela
kaszubska pod przewodnictwem Pana Andrzeja Potrac.
Dzień po w/w uroczystościach delegacja składająca się z wójta, przewodniczącego rady oraz kierownika
USC odwiedziła parę, która ze względów zdrowotnych nie mogła uczestniczyć w oficjalnych uroczystościach,
a w tym roku obchodzi 60- lecie ślubu „Diamentowe Gody” - Państwa Teresę i Stanisława Stenka
z Sulęczyna. Solenizantom złożono życzenia, wręczono pamiątkowy dyplom i kwiaty oraz wręczono upominki.
Diamentowe Gody:
Teresa i Stanisław Stenka z Sulęczyna
Złote Gody:
Jadwiga i Franciszek Brzescy z Sulęczyna
Genowefa i Alfons Domaszk z Węsior
Anna i Bernard Keller ze Mściszewic
Janina i Kazimierz Kryniccy z Sulęczyna
Gertruda i Feliks Łukowicz z Węsior
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Pary obchodzące jubileusze …..

Genowefa i Alfons Domaszk z Węsior

Gertruda i Feliks Łukowicz z Węsior

Anna i Bernard Keller ze Mściszewic

Jadwiga i Franciszek Brzescy z Sulęczyna

Janina i Kazimierz Kryniccy z Sulęczyna

Teresa i Stanisław Stenka z Sulęczyna
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Z ŻYCIA GMINY…………
KULTURA – SPORT – OŚWIATA itp.
najważniejsze wydarzenia
Ostatnie wydanie gazetki gminnej „Nowinë z Gminë Sëlëczëno”
miało miejsce w marcu przed Świętami Wielkanocnymi wspólnie
z obchodami XII Dnia Jedności Kaszubów w Sulęczynie i od tej też
uroczystości rozpoczniemy naszą relację z najważniejszych wydarzeń
z życia gminy ….

XII Dzień Jedności Kaszubów w Sulęczynie
W niedzielę 22 marca 2015 roku w Sulęczynie odbyły się
główne obchody XII Dnia Jedności Kaszubów, które są organizowane
co roku w innej miejscowości, na pamiątkę pierwszej pisemnej
historycznej wzmianki o Kaszubach w bulli papieża Grzegorza
IX z 19 marca 1238 roku. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą
Świętą, z elementami kaszubskimi, odprawioną w Sulęczyńskim
Kościele przez naszego Kaszubę pochodzącego z Węsior ks. Prałata
profesora dr hab. Wojciecha Cichosz przy współudziale ks. Kanonika
Andrzeja Karlińskiego proboszcza Parafii Św. Trójcy w Sulęczynie.
Następnie w barwnym orszaku przemaszerowano do budynku Szkoły
Podstawowej, gdzie nastąpiło otwarcie obchodów oraz przywitanie
przybyłych gości.
Obchodom towarzyszył turniej w powszechnie znaną
w Sulęczynie grę karcianą „Baśka”, który odbywał się w budynku
Gimnazjum.
Najważniejszym
elementem
uroczystości
było
emocjonujące bicie rekordu w jednoczesnej grze na akordeonie, rekord
akordeonistów, w tzw. „kaszubskiej stolicy akordeonu” został pobity.
Akordeoniści pod batutą Sulęczyńskiego akordeonisty Pana Pawła
A. Nowaka zagrali dwa utwory: „Kukówka” oraz „Wele wetka”
w liczbie 346 osób. Pobili rekord z 2014 roku, który padł
w Sierakowicach i wynosił 314 osób.
Podczas obchodów miały także miejsce liczne występy
artystyczne: na przywitanie wystąpiła grupa trębaczy myśliwskich
oraz zespół Kosakowianie. Następnie wystąpili nasi artyści z Sulęczyna
Zespół „Motylki” i Koło Gospodyń Wiejskich „Mściszewiczanki” a na
zakończenie debiutująca Sulęczyńska Schola. Podczas trwania
uroczystości można było obejrzeć oraz zaopatrzyć się w wyroby rękodzieła twórców ludowych licznie przybyłych do Sulęczyna.
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Spotkanie z Jerzym Omelczukiem
Dnia 14 maja 2015 roku w sali GOK-u w Sulęczyno
odbyła się wystawa prac artysty Jerzego Omelczuka,
niezwykłego artysty malującego ustami, który przybył do nas
wraz z małżonką Bogusławą.
Pan dyrektor GOK Zbigniew Zarzycki przywitał
wszystkich zgromadzonych gości, przedstawił artystę oraz jego
wszystkie dzieła. Następnie wyróżnił wykonawcę dyplomem
uznania. Goście natomiast nagrodzili pana Jerzego brawami,
a on sam był bardzo dumny ze swojej wystawy.
Artysta Jerzy Omelczuk opowiadał o swojej twórczości, chorobie, wernisażach i inspiracjach.
Zademonstrował także obecnym technikę malowania ustami, a namalowany przez niego obraz podarował
w prezencie ośrodkowi kultury. Na spotkaniu obecni byli uczniowie gimnazjum z Sulęczyna, dla których wernisaż
był formą nagrody za pracę wolontariacką podczas Dnia Jedności Kaszubów, oraz członkowie Sulęczyńskiego
oddziału ZK-P. Na zakończenie wszyscy uczestnicy podziękowali artyście za przybycie.

Festyn z okazji „Dnia Dziecka”
W niedzielę 31 maja 2015 roku na scenie plenerowej GOK-u
odbyła się kolejna edycja festynu z okazji Dnia Dziecka pn. „Święto
Rodziny”. Festyn rozpoczęli Ks. Kanonik Andrzej Karliński, Wójt
Gminy Sulęczyno Bernard Grucza oraz pani Małgorzata Jutrzenka –
Trzebiatowska członek Sulęczyńskiego Caritas-u. W części artystycznej
zaprezentowały się przedszkolaki z Węsior wspólnie z laureatami
III Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej oraz Sulęczyński
zespół „Motylki”. Gościnnie wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej
z Węsior ze spektaklem pt. „Książe szuka Żony”, natomiast uczniowie
Szkoły Podstawowej ze Mściszewice spektaklem „Smerfy”. Wystąpiły
również dziewczyny z Sulęczyńskiej Scholi, a festyn zakończył występ
zespołu „Twist Band”.
Głównym organizatorem festynu był Parafialny Zespół
CARITAS działający przy Parafii Św. Trójcy w Sulęczynie przy
współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie oraz lokalnych
sponsorów, którzy corocznie czynnie wspierają organizacje festynu
finansowo, rzeczowo jak i osobowo.

Przegląd Piosenki Studenckiej „BAZUNA 2015”
43 edycja Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu
Piosenki Studenckiej BAZUNA po raz pierwszy do Sulęczyna
zawitała w roku bieżącym, zachęcony sukcesem realizowanych w tym
miejscu plenerowych imprez tj. Festiwalu Akordeonowego, Jazzu
w Lesie oraz innych. Życzliwe przyjęcie przez Dyrektora
i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, usytuowanie sceny na
terenie GOK, wraz z pełna infrastrukturą na miejscu - czynniki te już
przed przystąpieniem do realizacji zwiastowały udane wydarzenie.
Patronat honorowy nad imprezą objął Wójt Gminy Sulęczyno,
p. Bernard Grucza. W gronie patronów obecny był także Rektor
Politechniki Gdańskiej, prof. Henryk Krawczyk.
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Impreza tradycyjnie zajęła trzy dni i dwie noce pod koniec czerwca 2015 roku. Wspólną ideą
organizatorów Przeglądu i sulęczyńskiego GOK w jej czasie trwania zainicjowano projekt regionalny - Sulęczyński
Jarmark Sobótkowy. Przez trzy dni miejscowe produkty kulinarne i artystyczne towarzyszyły muzyce, ciesząc się
dużym zainteresowaniem odwiedzających.
Program muzyczny zgromadził
grono wykonawców od lat obecnych na
przeglądzie
BAZUNA
i
podobnych
wydarzeniach w Polsce. Na scenie
zaprezentowały
się
różne
generacje
wiekowe, począwszy od pionierów imprezy
poprzez debiutantów z lat 80-tych, aż po
laureatów lat
ostatnich, sukcesorów
artystycznych Przeglądu. Wydarzeniem
piątkowej nocy był benefos 40-lecia
działalności Adama Szarka, twórcy grupy
Toruń, autora i wykonawcy rajdowych
przebojów śpiewanych na szlakach do dziś.
Sobotnia noc przyniosła stylistyczny
kalejdoskop - od folk rocka z elementami
morskimi, po akustyczną balladę w styku
amerykańskiej pieśni drogi po akcenty
ludowe.
Konkurs - podstawowa część
imprezy - wyłoniła grono laureatów,
nagrodzonych piosenek, zestaw wyróżnień,
świadcząc niezmiennie o sile i sprawności
środowiska
piosenki
studenckiej,
w turystycznym wydaniu.
Co najcenniejsze - rozbrzmiewająca nieustannie piosenka, w momencie zakończenia koncertów przenosząca się na
miejsca noclegów, ogniska, śpiewające przyjacielskie grupy. To organiczna część imprezy, nieodmienna od lat,
niepoddająca się światowym muzycznym trendom - te czasem słychać ze sceny, we wspólnym śpiewaniu nocą
równie dobrze część z nas mogłaby wspomnieć dawne lata wyjazdów w plener, gdy człowiek chciał prześpiewać
całą noc do rana, szkoda było każdej chwili niespędzonej z przyjaciółmi i z piosenką.
Przegląd BAZUNA w Sulęczynie przeżył piękne dni, przyczyną umiłowanie wspólnego śpiewania tak
w samym GOK, jak i wśród publiczności. Tym samym Pan Wójt w sobotni bazunowy wieczór zaprosił już
wszystkich na kolejną sulęczyńską BAZUNĘ w 2016 roku.
Impreza miała swój niepowtarzalny rys, nigdy jeszcze niespotykany - wielość prezentacji scenicznych
dzieci, tak z miejscowej scholi jak i laureatów trójmiejskiego konkursu dla dzieci i młodzieży BAZUNKA. Tym
samym sulęczyńska BAZUNA wniosła do historii imprezy cenny pierwiastek, który pozwoli spojrzeć z wielkim
optymizmem na przyszłe jej lata.
Jako organizatorzy imprezy całemu sulęczyńskiemu środowisku, społeczności za tak miłe przyjęcie
dziękujemy z radością czyniąc przygotowania do edycji kolejnej na scenie plenerowej GOK- u w Sulęczynie, na
którą zapraszamy już 1-3 lipca 2016 roku.
w imieniu organizatorów
Marek Skowronek - kierownik programowy

XX Międzynarodowy Festiwal
„Jazz w lesie”
W ostatni weekend
lipca w Parku Ośrodka
Międzynarodowy
Festiwal
„Leśny Dwór” odbyła się XX edycja Festiwalu „Jazz
„Jazz
w lesie”
w lesie”. Podczas pierwszego dnia festiwalu
największą gwiazda była Aga Zaryan, zaś drugi dzień
jubileuszowego festiwalu zakończył występ artysty
Nigela Kennedy’ego, który swoją muzyką
i osobowością podobnie jak w 2004 roku
zachwycił publiczność.

Strona
12

Strona
13

Strona
14

Strona
15

Strona
16

XIII Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy
W niedzielę 26 lipca w Kościele Św. Trójcy w Sulęczynie
został zainagurowany XIII Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy.
Podczas koncertu wystąpił Paweł A. Nowak wraz z Orkiestrą
Kameralną Progress pod dyrekcją Szymona Morusa, zabrzmiały m. in.
takie utwory jak "Błękitna Rapsodia”, Preludium, fuga i wariacje
Cesara Francka oraz na zakończenie tradycyjnie „Pociąg”.
Drugi koncert odbył się w Restauracji „Maraska” w czwartek
30 lipca. Podczas kameralnego koncertu wystąpił, dobrze znany
sulęczyńskiej publiczności, zespół Almost Jazz Group w składzie:
Paweł A. Nowak - akordeon, Ignacy Jan Wiśniewski – fortepian,
Maciej Sadowski – kontrabas oraz Antoni Wojnar - perkusja.
Zabrzmiały utwory promujące płytę „Na Kaszëbach”, zaś w drugiej
części można było usłyszeć piosenki francuskie w wykonaniu Darii
Zaradkiewicz.
W sobotę 1 sierpnia odbył się koncert plenerowy na scenie
GOK-u, który był ostatnim w ramach XIII Festiwalu. Na początku
wystąpili artyści z Poznania zespół The Other Sound, po nim goście
z Ukrainy – Galicja Folk Band oraz z Francji: Eric Bouvelle wraz
z żoną Sandrą Bouvelle. Na zakończenie wieczoru wystąpił krakowski
zespół KROKE z gwiazdą wieczoru Panią Anną Marią Jopek. Koncert
plenerowy poprowadził prezenter Radia Gdańsk Tomasz Olszewski.
Podczas sobotniego koncertu można było obejrzeć wystawę
akordeonów z kolekcji Pawła A. Nowaka.

Festyn Charytatywny
„Razem pomóżmy Marioli”
oraz Inauguracja Otwartej Sceny
Na początku sezonu letniego, przy okazji koncertów
„BAZUNA” zrodził się pomysł „Otwartej Sceny” przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Sulęczynie. Pierwsze występy młodych
artystów
odbyły się 8 sierpnia i były połączone
z festynem charytatywnym „Razem pomóżmy Marioli”. Festyn
rozpoczął się w godzinach porannych honorową zbiórką krwi
w krwiobusie. Do honorowego oddania krwi przystąpiło 15 osób
i pobrano łącznie 6,7 litra krwi. Odbyła się również licytacja
przedmiotów przekazanych przez mieszkańców i zbiórka
plastikowych nakrętek. Najdrożej wylicytowanym przedmiotem
był tort ufundowany przez „Tortosferę”, który wykupiony został za
1 tys. zł przez hojnego mieszkańca Sulęczyna. Dla gości
przygotowano szereg atrakcji między innymi jazda konna, występ
orkiestry dętej ze Mściszewic, stoiska kulinarne i artystyczne.
W akademii makijażu malowano dzieciom piękne malunki
zwierzątek na buźkach. Odbył się również przejazd oraz
prezentacja motocykli klubu motocyklowego Right Riders IPA
Region Lębork, który przekazał na licytację swoją koszulkę.
Podczas festynu zebrano kwotę ok. 4.100 zł., która w całości
została przekazana na indywidualne subkonto utworzone dla
Marioli w fundacji parafialnego Caritasu.
Licytacja przedmiotów na cel pomocy Marioli w dalszym ciągu prowadzona jest na facebooku
na fun page „Pomagamy Marioli”. W imieniu Komitetu Społecznego „Pomagamy Marioli” składamy
serdeczne podziękowania sponsorom, fundatorom oraz wszystkim, którzy wnieśli swój charytatywny
wkład oraz udział w to piękne dzieło niesienia pomocy.
Występy na „otwartej” scenie rozpoczął zespół hiphopowy „Leszcze”, który przez 40 minut
wykonywał swoje utwory. Następnie wystąpił najmłodszy uczestnik Szymon Kiżewski wykonując
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sygnał myśliwski oraz dwa utwory grane na rogu i trąbce. Otwartą scenę odwiedziły także, dziewczęta
z naszej scholii Dominika Gawin, Weronika Driwa i Daria Baske, których występ przyjęty został
gromkimi brawami. Miejmy nadzieję, że droga w kierunku śpiewu będzie kontynuowana. Zespół Ilia
z Gdańska z przepięknym repertuarem piosenki śpiewanej przez wokalistkę Joannę Rozkwitalską
wypełniał formułę „Bazuny”. Każda otwarta scena musi mieć swoje odkrycie, czasem trwa
to sezon lub więcej my mieliśmy niespotykane szczęście w osobie Daniela Jendernala jego recital
wykonany dynamicznie ze znakomicie dobranym repertuarem podobał się publiczności.

Koncert Pieśni Patriotycznych
W sobotni wieczór 15 sierpnia na scenie
plenerowej GOK-u odbył się koncert pieśni
patriotycznych
w
wykonaniu
aktorów
i muzyków teatrów toruńskich: Michał Hajduczenia –
śpiew i kontrabas, Dariusz Bereski – recytacja i śpiew,
Grażyna Rutkowska – Kusa – śpiew oraz Krzysztof
Zaręba – fortepian i śpiew. Podczas koncertu zabrzmiały
najbardziej znane pieśni patriotyczne m. in.
„Bogurodzica”, „Przybyli Ułani”, „O mój rozmarynie”
czy „Wojenko, wojenko”. Podczas koncertu uczestnikom
rozdano śpiewniki z wykonywanymi pieśniami
patriotycznymi a na zakończenie koncertu miał miejsce
krótki pokaz fajerwerków.

Zawody strażackie
W niedzielę 16 sierpnia na stadionie gminnym
w Sulęczynie odbyły się zawody w sportach - pożarniczych, które
połączone były z festynem gminnym. W zawodach wzięły udział
drużyny z Mściszewic, Sulęczyna i Kistowa, którzy rywalizowali
między sobą i miano najlepszej drużyny. Wyniki zmagań
w poszczególnych kategoriach przedstawiały się następująco:
Członkowie czynni:
I miejsce – OSP Mściszewice
II miejsce – OSP Kistowo
III miejsce – OSP Sulęczyno
Męska drużyna młodzieżowa 15-18 lat:
I miejsce – OSP Mściszewice
II miejsce – OSP Sulęczyno
III miejsce – OSP Kistowo
Żeńska drużyna młodzieżowa 15-18 lat:
I miejsce – OSP Kistowo
Męska drużyna młodzieżowa 12-15 lat:
I miejsce – OSP Sulęczyno
II miejsce – OSP Mściszewice
Żeńska drużyna młodzieżowa 12-15 lat:
I miejsce – OSP Sulęczyno
Żeńska drużyna powyżej 18 lat:
I miejsce – OSP Sulęczyno
Sztafeta indywidualna:
I miejsce – OSP Mściszewice – Michał Szuta
Ćwiczenia alarmowo – bojowe drużyn
młodzieżowych:
I miejsce – OSP Mściszewice
Ćwiczenia bojowe członków czynnych:
I miejsce – OSP Mściszewice
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Mat. ze str. int. OSP Sulęczyno

Zajęcia wakacyjne dla dzieci w GOK-u
W czasie wakacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie
przez trzy dni w tygodniu odbywały się zajęcia dla dzieci z gminy
Sulęczyno. Program objął plenerowe zajęcia plastyczne, konkursy,
konkurencje sportowe, gry i zabawy, spotkania z ciekawymi ludźmi,
wycieczki, zajęcia z masy solnej, familiada, bajkowe kalambury.
Podziękowania za pomoc w realizacji zajęć kierujemy do:
- pana Wójta Gminy Sulęczyno Bernarda Gruczy za serdeczne przyjęcie
i oprowadzenie dzieci po Urzędzie Gminy Sulęczyno oraz opowiedzenie
o Swojej pracy na stanowisku wójta gminy,
- pana Tomasza Jakubowskiego za przekazaną wiedzę i pasję z jaką
poprowadził pan zajęcia w „Grodzie Gotów”,
- pani Edyty Gawin, która poprowadziła zajęcia taneczne dla dzieci,
dziękujemy za optymizm i serdeczny uśmiech,
- Kierownictwu oraz pracownikom hotelu „Kiston”, za możliwość
bezpłatnego zwiedzenia obiektu,
- pana Mirosława Milkowskiego – leśniczego Leśnictwa Sulęczyno,
za bardzo ciekawe oprowadzenie po ścieżce „Brzegiem Jeziora
Węgorzyno”,
- panu Dzielnicowemu Posterunku Policji w Sulęczynie asp. Jarosławowi
Rudnik, za poświęcony nam czas,
- panu Kazimierzowi Glinieckiemu naczelnikowi OSP Sulęczyno i panu
Andrzejowi Piechowskiemu zastępcy naczelnika OSP Sulęczyno, za
obrazowe i bardzo interesujące oprowadzenie po jednostce OSP Sulęczyno,
dzieci były zachwycone, wrócili zadowoleni i pełni wrażeń,
- państwu Sylwii i Czesławowi Birr za pokaz artystyczny rzeźby w drewnie,
nasza wizyta zaowocowała odkryciem nowych młodych talentów wśród
dzieci,
- Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego „Mausz”, w którym odbyły się
zajęcia kończące przygodę wakacyjną z GOK. Dzieci miały możliwość
między innymi, indywidualnej przejażdżki konnej z instruktorem, kąpieli
nad jeziorem Mausz. Na zakończenie rozdano dyplomy uczestnictwa
i upominki.

Wrażenia, których doznała nasza grupa podczas wszystkich
spotkań i wycieczek pozostaną w pamięci na zawsze, a zdobyta
wiedza owocować będzie podejmowaniem kolejnych działań.
Wiadomo przecież nie od dziś, iż uśmiech dziecka to bezcenne
doznanie, ma cudowną moc - rozgania wszystkie czarne chmury
i nie sposób go nie odwzajemnić.
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Dożynki gminno – parafialne, powiatowe oraz diecezjalne
W ostatnią niedzielę sierpnia odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne w Sulęczynie, które rozpoczęły się
dziękczynną Mszą Świętą w Kościele Św. Trójcy w Sulęczynie. Po Mszy wszyscy w barwnym korowodzie
przeszli na plac przy GOK-u, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie dożynek przez Wójta Gminy Bernarda Gruczę.
Zebranych gości powitali także Ks. Kanonik Andrzej Karliński, Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno
Kazimierz Gliniecki, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulęczyno oraz Sołtys Sołectwa Borek Bogdan Malek
oraz Prezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego oddział Sulęczyno Włodzimierz Bronk.
Część artystyczną dożynek rozpoczął występ zespołu „Motylki”, po którym miały miejsce konkursy
dożynkowe organizowane w ramach Turnieju Sołectw, tj. m.in. rzucanie snopkiem na odległość, ubijanie piany,
przesypywanie ziarna oraz tzw. „nawijka sołtysa”. Zaprezentowały się także Panie z Koło Gospodyń Wiejskich
„Mściszewiczanki” ze skeczem pt. „Baba z dziadem”. Na zakończenie odbyła się biesiada z zespołem TWIST
BAND. Dożynki poprowadziła Pani Elżbieta Retych wspólnie z Danielem Jendernalem. W trakcie całego
dożynkowego popołudnia odbywały się szóste rozgrywki dwunastego sezonu Turnieju Kaszubskiej Gry w „Baśkę”
o puchar Wójta Gminy Sulęczyno. W turnieju pierwsze miejsce zajęła Pani Maria Jeszke a następne Franciszek
Ratajczak oraz Kazimierz Kobiela. W trakcie dożynek podsumowano etap gminny konkursu „Piękna Wieś 2015”.

WYNIKI ETAPU GMINNEGO KONKURSU „PIĘKNA WIES 2015”:
W kategorii wieś : wygrały WĘSIORY
W kategorii zagroda rolnicza:
I miejsce – Olszewski Zygmunt ze Mściszewic
II miejsce – Dalecki Grzegorz z Borku
III miejsce – Piwowarska Maria ze Mściszewic
Wyróżnienia:
- Katarzyna i Łukasz Lendowscy z Węsior
- Maria Puzdrowska ze Mściszewic
- Łukasz Labuda z Widnej Góry
- Marian Pobłocki ze Mściszewic
- Sławomir Keller ze Mściszewic
- Józef i Danuta Malek z Borku

W niedzielę 6 września odbyły się Dożynki Powiatu
Kartuskiego, których gospodarzem była sąsiednia Gmina
Sierakowice. Nasz gmina, jak co roku, miała na dożynkach
swoje stoisko oraz zaprezentowała wieniec
i kołacz
dożynkowy. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się od Mszy
Świętej Dożynkowej w Kościele Św. Marcina po której
wszyscy przemaszerowali w barwnym korowodzie na plac
Amfiteatru Szarokowidze, gdzie odbyła się dalsza część
uroczystości. W części artystycznej wystąpił Kaszubski Zespół
Pieśni i Tańca „Sierakowice”. Publiczność mogła wysłuchać
także cygańskich i greckich brzmień w wykonaniu Eleny
i zespołu Cygańskie Czary, Nikosa Resketos i greckiej grupy
Orfeusz. Podczas dożynek wybrano najpiękniejszy wieniec
i kołacz dożynkowy. Najpiękniejszy wieniec wykonała gmina
Przodkowo zaś najpiękniejszy kołacz gmina Sulęczyno.
Wieniec dożynkowy naszej gminy wykonany przez
mieszkańców sołectwa Zdunowice zaprezentował się na
Dożynkach Powiatu Kartuskiego w Sierakowicach oraz
20 września na Dożynkach Diecezji Pelplińskiej w Lubaniu.

Gmina Sulęczyno – segreguje odpady!
Informujemy, iż podczas Dożynek Gminnych w dniu 16.09.2015 r. na
placu przy ul. Żeromskiego w Sulęczynie Gmina Sulęczyno - przy współpracy
z ReMiasto uczestniczyła w projekcie o tematyce związanej z gospodarką
odpadami pn.„Wszystko co chcielibyście wiedzieć o odpadach w waszej gminie”.
W ramach projektu zostało ustawione recyklingowe stoisko edukacyjne, gdzie
zainteresowani mieszkańcy mogli wziąć udział w przygotowanych zabawach,
które dotyczyły prawidłowej segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy
Sulęczyno. Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne przygotowane przez
Gminę Sulęczyno oraz drobne upominki.
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Super Puchar Polski w „BAŚKĘ” w Sulęczynie
W niedzielę 4 października w budynku Szkoły Podstawowej w Sulęczynie odbył się Turniej „BAŚKI”
w ramach Super Pucharu Polski, w którym łącznie wzięło udział 220 graczy. Zawodnicy rozegrali 4 rundy po 40
rozdań, po czym wyłonieni zostali najlepsi gracze w trzech kategoriach: drużynowej, par i indywidualnie. Turniej
dedykowany był pamięci Gerarda Piotra Woelke, pod honorowym patronatem Posła RP – Kazimierza Plocke,
Wójta Gminy Sulęczyno – Bernarda Grucza oraz Przewodniczącego Rady Gminy Sulęczyno – Kazimierza
Glinieckiego.
Najlepszym zawodnikiem turnieju i zdobywcą Super
Pucharu Polski został Jan Szczechowiak reprezentujący – Kaszëbë
Baszka Nowa Karczma, który zwyciężył także w kategorii par
i drużyn. Należy nadmienić, że Jan Szczechowiak dokonał tego
wyczynu po raz drugi w tym roku, stając się wielką gwiazdą
rozgrywek Masters Polska. Jan Szczechowiak zdobywając Super
Puchar Polski, zdobył także nagrodę główną - telewizor. Wśród
pań zwyciężyła Ewa Kołaszewska – Ich Troje Sztum, która
wyprzedziła Halinę Tandecka – Huta ze Skinic i Joannę
Czapiewską – Sól Wieliczka. Turniej par bezapelacyjnie wygrali
Jan Szczechowiak i Henryk Mosiński – Kaszëbë Baszka Nowa
Karczma. Super Puchar Polski w rywalizacji drużynowej przypadł
Kaszëbë Baszka Nowa Karczma, którzy minimalnie wyprzedzili
Basztę Bytów.

Spotkanie integracyjno – edukacyjne organizacji pozarządowych
W dniu 11.10.2015r Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa
Mściszewice zorganizowało spotkanie "Integracyjno-edukacyjne"
w ramach zadania publicznego zleconego przez Gminę Sulęczyno.
Zadanie pt. Praca na rzecz kultury i tradycji naszego regionu” miało
na celu upowszechnienie kultury i podtrzymywanie tradycji regionu,
promocję produktów regionalnych i tradycyjnych. Spotkanie to
zostało skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych
z terenu gminy Sulęczyno z udziałem włodarzy, Radnych Gminy
Sulęczyno i sołtysów. Po rozpoczęciu i przywitaniu gości przez
prezesa Stefana Karcz wystąpił szkolny chórek pod przewodnictwem
Edmunda Gall. Chórek ten za wieloletnią działalność został
wyróżniony i obdarowany upominkami w postaci "Wielkiego
Śpiewnika Polskiego" i słodyczy przy wsparciu Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Ośrodka
Kultury w Sulęczynie. Upominki zostały wręczone przez Wójta
Bernarda Grucza, V-ce Przewodniczącego Rady Gminy Sulęczyno
Bogdana Malek, Radnego Powiatu Kartuskiego Andrzeja Potrac
i panią Dyrektor ZS w Mściszewicach Renatę Węsierską.
Następnie
przedstawiono
prezentacje
multimedialne
o działalności przybyłych organizacji wraz z dyskusją
o spostrzeżeniach i wykorzystaniu wspólnego potencjału. Specjalną
prezentację na temat pozyskiwania środków finansowych przedstawił
Tadeusz Podymiak z Fundacji Edukacji i Działań Społecznych.
Wspólnie z Stefanem Karcz uświadomiono uczestnikom spotkania, że
o pozyskiwanie grantów mogą również aplikować grupy osób nie
mające osobowości prawnej, a jedynie zrzeszone przy współpracy już
istniejących organizacji. Druga część spotkania została poświęcona
omówieniu i wymiany zdań na temat przystąpienia wsi Mściszewice
do grona wiosek posiadających certyfikat "Wioski tematycznej".
Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Mściszewice Wanda
Chmurzyńska i Katarzyna Grenz-Szuta od wiosny 2015 r. biorą udział
w szkoleniu zorganizowanym przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej w Gdańsku, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ekonomii
Społecznej „Spoekon” i Starostwo Powiatowe w Kartuzach.
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W spotkaniu znalazł się również czas na rozrywkę i zabawę, który wypełnił występ Orkiestry dętej
"Mściszewice" pod kierownictwem Jerzego Bober oraz przedstawienia pt. Baba i Dziad na weselu" w wykonaniu
KGW "Mściszewiczanki".
Od dłuższego czasu było duże oczekiwanie na zorganizowanie takiej imprezy która będzie połączona
z konkretną pracą na rzecz kultury i podtrzymanie tradycji naszego regionu połączone z przyjemnością poprzez
wspólne spotkanie, przedstawienie swojej wizji, spostrzeżeń i wypracowania wspólnych wniosków na rzecz całej
gminy i wspólnej integracji. Uczestnicy byli zachwyceni sposobem przeprowadzenia spotkania, poruszonymi
tematami oraz tak miłego spędzenia niedzielnego popołudnia.
Teks i zdjęcia: S. Karcz Stow. Mściszewice

V-lecie KGW „Mściszewiczanki” połączone z I spotkaniem organizacji
pozarządowych gminy Sulęczyno
W piątek 16 października w Ośrodku Szkoleniowo
– Rehabilitacyjnym „Mausz” odbyło się pierwsze
spotkanie organizacji pozarządowych działających na
terenie gminy Sulęczyno. Spotkanie połączone było
z jubileuszem V - lecia Koła Gospodyń Wiejskich
„Mściszewiczanki” oraz wernisażem prac wykonanych
podczas warsztatów kulturalnych organizowanych przez
Pomorski Oddział Towarzystwa Walki z Kalectwem.
Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
której przewodniczącą jest Milena Bronk. Rada została powołana przez Wójta Gminy Sulęczyno w maju bieżącego
roku i należą do niej przedstawiciele Rady Gminy Sulęczyno: Katarzyna Grenz – Szuta i Kazimierz Gliniecki,
przedstawiciele Wójta Gminy: Sabina Itrych i Wiesław Ulatowski oraz przedstawiciele organizacji
pozarządowych: Piotr Zatoń, Robert Roda, Grzegorz Stefański i Milena Bronk.
W następnej części spotkania została przedstawiona prezentacja multimedialna przedstawiająca
pięcioletnią działalność koła, pokazująca jak z roku na rok rośnie zaangażowanie, pewność i zarazem swoboda
w „pokazywaniu się” członkiń koła. Prezes pani Milena Bronk dokonała wyróżnienia najbardziej aktywnych
członkiń koła, które uhonorowała tytułami złotych, srebrnych i brązowych gospodyń. Wyróżnione zostały
następujące osoby: Teresa Labuda, Maria Pałubicka, Agnieszka Zalewska, Paulina Lęgowska, Jolanta Węsierska
oraz Dorota Mięczkowska. Następnie przyszedł czas na życzenia, podziękowania oraz symboliczne prezenty, które
KGW przekazały zaprzyjaźnione organizacje, władze gminy i powiatu oraz zaproszeni goście. Lecz najbardziej
zaszczytnym tytułem było uhonorowanie członkiń koła odznaczeniami „Orderem Serca Matkom Wsi”, które jest
przyznawane przez Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Orderem odznaczone
zostały: Teresa Labuda, Maria Pałubicka, Maria Stencel, Renata Węsierska oraz Milena Bronk. Po części
oficjalnej spotkania był czas na wspólną biesiadę, którą rozpoczęło przedstawienie pt. „Baba z Dziadem”.

Dzień Seniora
Wójt Gminy wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Sulęczynie zorganizował w dniu 20 października 2015 roku Dzień Seniora,
w Ośrodku Szkoleniowo Rehabilitacyjnym Ostrów Mausz, w którym uczestniczyło
ok. 190 osób. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęto uroczystą Mszą świętą odprawioną
przez proboszczów parafii z Sulęczyna Ks. Kanonika Andrzeja Karlińskiego oraz ze
Mściszewic Ks. Marka Labuddę. Wszystkich zebranych powitali organizatorzy:
Wójt Gminy Sulęczyno - Bernard Grucza, Kierownik GOPS Sulęczyno - Ewa Kulaszewicz i Przewodniczący Rady Gminy
Sulęczyno - Kazimierz Gliniecki - złożyli obecnym seniorom życzenia długich lat życia w zdrowiu, szczęściu i radości…
Po uroczystym obiedzie, przy kawie i wspólnych rozmowach upłynęło seniorom wtorkowe popołudnie. Czas seniorom umilał
chór z Zespołu Szkół w Mściszewicach, pod kierownictwem Pana Edmunda Gall oraz występ jednego
z seniorów Pana Brunona Dąbrowskiego, który zagrał na zabytkowej harmonii. Dalsza część spotkania upłynęła
w atmosferze wspomnień i refleksji. Nie zabrakło gratulacji, życzeń, a także zabawy tanecznej przy orkiestrze. Organizatorzy
bardzo dziękują wszystkim seniorom za tak liczne przybycie na tę uroczystość i już dziś zapraszają wszystkich za rok. Tekst
i foto zaczerpnięto ze strony internetowej GOPS Sulęczyno, gdzie można obejrzeć zdjęcia z w/w uroczystości
– www.gops-suleczyno.pl .
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Konkurs dla przedszkolaków „Mieszkańcy lasu”
Dnia 19 listopada 2015 roku w Przedszkolu
Samorządowych w Węsiorach odbyło się uroczyste
rozdanie dyplomów i nagród dla laureatów Gminnego
Konkursu Plastyczno – Technicznego pt. "Mieszkańcy
lasu" zorganizowanego przez nauczycielki Przedszkola
Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Węsiorach:
Izabelę Konieczną oraz Monikę Wolską. Sponsorami
konkursu byli GOK w Sulęczynie, Sołtys Węsior Pani
Maria Łukowicz oraz Radna Gminy Sulęczyno Pani
Zofia Jereczek. Za co organizatorzy składają im
serdeczne podziękowania. Jury konkursu szczególną
uwagę zwróciło na wykorzystanie przez uczestników
elementów przyrody. Spośród dostarczonych 21 prac, po
burzliwych obradach komisja wyłoniła zwycięzców
konkursu:
Kategoria wiekowa 3,4 - latki:
I miejsce ex aequo: Paweł Mering - Przedszkole w Węsiorach i Fabian Mądry - Przedszkole w Węsiorach
II miejsce ex aequo: Roksana Stankowska - Przedszkole w Węsiorach i Klaudia Hinc - Przedszkole w Węsiorach
III miejsce ex aequo: Liwia Konieczna - Przedszkole w Sulęczynie, Mateusz Kotkowski - Przedszkole
w Sulęczynie, Szymon Bielawa - Przedszkole w Węsiorach, Fabian Zarach - Przedszkole w Węsiorach i Dawid
Cyrzan - Przedszkole w Węsiorach
Kategoria wiekowa 5 - latki
I miejsce ex aequo: Nikola Bronk - Przedszkole w Węsiorach, Mikołaj Kropidłowski - Przedszkole w Węsiorach
i Michał Burandt - Przedszkole w Sulęczynie
II miejsce ex aeguo: Jakub Gospodarek - Przedszkole w Sulęczynie i Emilia Jelińska - Przedszkole w Sulęczynie
III miejsce ex aeguo: Emilia Tarasiewicz - Przedszkole w Sulęczynie, Dawid Cichosz - Przedszkole w Węsiorach
i Karol Pobłocki - Przedszkole w Węsiorach
Wyróżnienia:
Weronika Jelińska - klasa "O" SP w Sulęczynie
Izabela Niklas - klasa "O" SP w Sulęczynie
Paweł Wilkowski - klasa "O" SP w Sulęczynie
Dawid Kotłowski - klasa "O" SP w Sulęczynie

Spotkania w Bibliotece
Od września br. miało miejsce bardzo dużo spotkań, które
odbywały się w Sulęczyńskiej Bibliotece Publicznej, organizowane są
zarówno dla uczniów szkół podstawowych jak i dorosłych .
Dla uczniów szkół podstawowych Biblioteka zorganizowała
m. in. spotkanie autorskie z panem Andrzejem Grabowskim, autorem
programów dla dzieci TIK TAK, Budzik czy Ciuchcia, panią Zuzanną
Orlińską, autorką książek pt. „Matka Polka”, „Ani słowa o Zosi” czy
„Detektywi z klasztornego wzgórza”, panią Anną Czerwińską – Rytel
- spotkanie w ramach pomorskich spotkań z książką na walizkach.
W listopadzie z okazji światowego dnia pluszowego misia
zorganizowano spektakl w wykonaniu grypy teatralno – warsztatowej
EDU ARTIS z Krakowa pt. „Spotkanie z Misiem Ambrożym” oraz
konkurs pt. „Jesienne drzewa”
Dla dorosłych w ostatnim czasie odbyły się spotkania m.in. z panią Magdaleną Witkiewicz, autorką
książek „Zamek z piasku” czy „Szczęście pachnące wanilią”,. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się
spotkanie z panem Zbigniewem Kołbą autorem książki „Krioterapia”, podczas którego fizjoterapeuta w prosty
sposób mówił o leczniczym działaniu niskich temperatur, metodach leczenia bezsenności.
Poruszył także
tematykę hartowania organizmu oraz przekazał praktyczne uwagi jak można leczyć zimne dłonie i stopy.
Warto też dodać, iż w Bibliotece odbywają się raz w miesiącu tzw. Spotkania z muzyką, podczas tych
spotkań obecni na nich uczestnicy toczą rozmowy przy kawie oraz śpiewają piosenki.
Informację o wydarzeniach oraz bieżące relacje ze spotkań odbywających się w Bibliotece można na
bieżąco śledzić na jej stronie internetowej: www.bibliotekasuleczyno.pl
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Podsumowanie XII sezonu Turnieju Gry w „BAŚKĘ” w Sulęczynie
W niedzielę 22 listopada odbył się dziewiąty etap XII sezonu rozgrywkowego Turnieju Kaszubskiej
„BAŚKI” w Sulęczynie, który był też ostatnim turniejem tego sezonu. Ostatni etap rozgrywany był o puchar Wójta
Gminy Sulęczyno. Czołowe miejsca zajęli Gański Stanisław (322 pkt), Majkowski Zygmunt (298 pkt) i Willma
Bronisław (274 pkt).
Po rozegraniu dziewiątego turnieju miało miejsce
uroczyste podsumowanie bieżącego okresu rozgrywkowego,
który był dwunastym rokiem rozgrywek. Poniżej pierwsza
piętnastka rozgrywek ……..

Najlepsi uczestnicy XII sezonu:
I miejsce – Jażdżewski Jan (65 pkt)
II miejsce – Kobiela Kazimierz (Sulęczyno) (64 pkt)
III miejsce – Mielewczyk Zbigniew (55 pkt)
IV miejsce – Choszcz Franciszek
V miejsce – Skwierawski Marek
VI miejsce – Ratajczak Franciszek
VII miejsce – Willma Bronisław
VIII miejsce – Smentoch Stanisław
IX miejsce – Gański Stanisław
X miejsce – Sylka Józef
XI miejsce – Jeszke Maria
XII miejsce - Gronda Jerzy
XIII miejsce – Kobiela Kazimierz (Podjazy)
XIV miejsce – Błaszkowski Ignacy
XV miejsce – Złoch Stanisław
XVI miejsce – Grzenia Teresa
Piętnastu zwycięzców całorocznych rozgrywek
otrzymało pamiątkowe dyplomy i puchary oraz drobne
nagrody rzeczowe. Słodkim upominkiem wyróżniono
także najstarszego gracza, Pana Michała Bladowskiego
oraz najmłodszych graczy tj. Dominika i Dawida
Smentoch oraz Łukasza Stefańskiego. Wszyscy pozostali
gracze, którzy nie zajęli żadnego miejsca otrzymali
pamiątkowy dyplom oraz czekoladę. Rozdania nagród
dokonał Pan Bernard Grucza Wójt Gminy Sulęczyno oraz
Pan Andrzej Potrac Radny Powiatu Kartuskiego.
Symboliczne statuetki otrzymały także osoby, które od
dwunastu lat zajmują się organizacją sulęczyńskiego
turnieju tj. Kazimierz Gawin, Henryka i Piotr Stencel oraz
Alfons Kożyczkowski.
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Mikołaje …..
W sobotę 5 grudnia przez teren naszej
gminy przejechał orszak Świętych Mikołajów
rozdających wszystkim słodycze.
Inicjatorem
przejazdu, już od siedmiu lat, jest pan Andrzej
Potrac, w tym roku dołączyli do niego sołtysi,
radni oraz kilku mieszkańców Gminy Sulęczyno.
Sponsorami przejazdu Mikołajów po terenie
Gminy Sulęczyno byli: Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie, Firma SMS
Mrozowicz i RODBUD Robert Roda. Nad
bezpieczeństwem przejazdu czuwała Sulęczyńska
Policja a teren na placu przy Gimnazjum
w Sulęczynie oświetliła OSP Sulęczyno.

Mikołajki w Węsiorach ….
Dnia 6 grudnia w Szkole Podstawowej
w Węsiorach, z inicjatywy Radnych, Sołtysa i Rady
Sołeckiej Sołectwa Węsiory, odbyło się uroczyste
spotkanie z Mikołajem. Wszystkie dzieci obecne na
spotkaniu zostały obdarowane słodkimi upominkami.
Sponsorami w/w upominków byli: Hinca
Eugeniusz, WIEDEMAN, Przedsiębiorstwo Handlowo –
Usługowe Michał Chmurzyński, Firma WROŃSKI,
Państwo Patelczykowie, SMS Mrozowicz, Willa Tradycja,
Sklep Justyna Pobłocka, Kazimierz Gawin, Andrzej Roda
oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
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Informacja o zajęciach odbywających się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Sulęczynie od października do grudnia 2015 roku
Zajęcia artystyczno – środowiskowe dla dzieci
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
– we wtorki od 15:30 do 17:00
– prowadzone są przez lokalnych artystów
Sylwię i Czesława Birrów.

Zajęcia artystyczno – środowiskowe dla dorosłych
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu
– w poniedziałki i środy od 18:00 do 20:00 –
prowadzone są przez panią Marlenę Stefańską.

Zajęcia szkółki szachowej
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
– w środy od 16:00 do 18:00 – prowadzone
są przez pana Zdzisława Pelowskiego.

Zajęcia z nauki gry na gitarze
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
– w czwartki od 15:00 do 17:00 –
prowadzone są przez panią Martę Gurowską.

Zajęcia z nauki języka angielskiego
Zajęcia odbywają się w soboty od godz. 8:30
do 13:00. Zajęcia prowadzi Szkoła COGITO
z Sierakowic. Zajęcia są płatne!

Zajęcia z nauki języka hiszpańskiego
Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 16:00
do 16:45 dzieci a od 16:50 do 18:20 dorośli.
Zajęcia prowadzi pani Susana Alegre.
Zajęcia są płatne!

Zajęcia Fitness – Aerobik
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu:
we wtorki i czwartki od godz. 19:30 do 20:30
na Hali Sportowej w Sulęczynie.
Zajęcia prowadzi pani Katarzyna Klaman.

Zajęcia Zumby
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu:
w poniedziałki od godz. 19:30 do 20:30
na Hali Sportowej w Sulęczynie.
Zajęcia płatne!

Warsztaty perkusyjne
Dodatkowo 17 listopada w GOK-u odbyły się
warsztaty perkusyjne. Warsztaty poprowadził
pan Adam Czerwniński

Wszystkie w/w zajęcia prowadzone przez Gminny
Ośrodek Kultury w Sulęczynie odbywały się
od października do grudnia i dalej będą
kontynuowane w przyszłym roku. Może ulec zmianie
jedynie dzień lub godzina odbywania się zajęć.
Aktualna informacja o zajęciach oraz fotorelacje z
zajęć można na bieżąco śledzić na naszej stronie
internetowej www.goksuleczyno.gdan.pl
lub na naszym Fan page’u na Facebooku.
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PODZIĘKOWANIE
Bardzo gorąco dziękuję pracownikom Nadleśnictwa Lipusz
za organizację corocznych działań mających na celu ochronę drzew
z gatunku kasztanowiec (nie stanowiących własności Nadleśnictwa)
przed szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowniaczkiem.
Dzięki tym zabiegom stan zdrowotny w/w drzew ulega poprawie.
Wójt Gminy Sulęczyno
Bernard Grucza

„Motylki” dziękują …
Zespół „Motylki” dziękuje Firmie RODBUD
za ufundowanie kontrabasu
i przekazanie go podczas Kiermaszu Świątecznego,
który odbył się w Szkole Podstawowej w Sulęczynie
dnia 6 grudnia 2015 roku.
Instrument wzbogacił wyposażenie naszego zespołu
i przyczynił się do uatrakcyjnienia naszych występów.
Dziękujemy!

PODZIĘKOWANIE
Piłkarze Gminnego Klubu Sportowego „SŁUPIA” Sulęczyno
dziękują za współpracę, pomoc organizacyjną
i wsparcie finansowe jakie udzielili w mijającym 2015 roku
drużynie następujące instytucje i osoby prywatne:
- GMINA SULĘCZYNO
- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Sierakowicach
- Bank Spółdzielczy Sierakowice
- Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęczynie
- Biuro Rachunkowe PERFEKT – Jerzy Kreft
- SMS Mrozowicz – Piotr Mrozowicz
Jednocześnie życzymy wszystkim
- ELHAD – Daniel Hapka
sympatyków naszej drużyny radosnych
- TRANS – JAN – Jan Sominka
- RODBUD – Robert i Andrzej Roda
Świąt Bożego Narodzenia oraz
- PALETY Sucha – Jerzy Kreft
Szczęśliwego Nowego Roku 2016,
- KRETNET Marcin Kreft
mając nadzieję na dalszą owocną
- GEO-PROJEKT Witold Zalewski
współpracę.
- Apteka Sulęczyno – Eugeniusz Cygert
- Kostrzewski Remigiusz
- Polak Bartłomiej
Piłkarze
Gminnego
Klubu
Sportowego
Piłkarze
Gminnego
Klubu
Sportowego
„Słupia”
Sulęczyno
„SŁUPIA” Sulęczyno
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Zapraszamy na ……..
Rozgrywki VI Halowej Ligi Piłki Nożnej w Sulęczynie,
które odbywają się na Hali Sportowej w Sulęczynie
w sobotnie popołudnia od godz. 15:00 w następujących terminach:
- w grudniu: 12 i 19
- w styczniu: 2, 9, 16, 23 i 30
- w lutym: 6 i 13 – zakończenie
Szczegółowy harmonogram rozgrywek oraz wyniki poszczególnych kolejek można znaleźć
na stronie internetowej: www.goksuleczyno.gdan.pl
Organizatorzy: GOK Sulęczyno i GKS „Słupia” Sulęczyno

Zrzeszenie Kaszubsko
– Pomorskie Odział Sulęczyno
zaprasza na :

SPOTKANIE OPŁATKOWE,
które odbędzie się 19 grudnia 2015 roku (sobota) o godz. 16:30
w Remizie OSP w Sulęczynie
W programie m. in. dzielenie się opłatkiem, jasełka,
wspólne dzielenie się opłatkiem ora odniesienie
się do kończącego się roku Leona Heyke.
Zapraszamy!

Sëlëczëno, Gòdë 2015 r.
Na nôwspanialszé Gòdowé swiãta żëczimë Wama
– lubòtny Przënôleżnicë i Sympaticë naszégò
Partu Zrzeszeniégò w Sëlëczënie, bë Bòżé Dzecątkò
darzëło łaskama, bë nigdë nie felało niczegò
w chëczach, bë szczescé Waji czãsto nawiédzało,
a redosc trzima Waji w remionach.
Żëczimë téż, żebë dërch wzmòcniwa sã nasza
kaszëbskô łączba dlô dobra naszich stron.
Bòże Wama pòmagôj w kòżdi dzéń.
Prezes Zk-P O/Sulęczyno
Włodzimierz Bronk
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