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Egzemplarz bezpłatny

Drodzy Mieszkańcy Gminy Sulęczyno i przybywający Goście!

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie
odrodzenie duchowe, napełni Nas spokojem, wiarą i miłością,
da siłę pokonywania trudności i nadzieję,
by z ufnością patrzeć w przyszłość.
Zdrowych, radosnych i pełnych rodzinnego ciepła
Świąt Wielkanocnych życzą
Wójt Bernard Grucza
wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Gliniecki wraz z Radnymi

Szkolny
Konkurs
Wielkanocny !
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MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA
STACJI UZDATNIANIA WODY W SULĘCZYNIE
Inwestycja została zrealizowana w ramach
projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji
Sierakowice”, który dofinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i Środowisko”.
Zakres modernizacji SUW Sulęczyno obejmował:
1. kapitalny remont budynku SUW:
 roboty budowlane zewnętrzne: pokrycie i ocieplenie stropodachu, nowe rynny i opierzenia,
instalacja odgromowa, ocieplenie fundamentów oraz ścian i wykonanie nowej elewacji,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
 roboty budowlane wewnętrzne: płytki na posadzce, ścianach, malowanie.
2. budowa dwóch zbiorników terenowych wody uzdatnionej o poj. 75 m3 każdy.
3. montaż zupełnie nowej technologii uzdatniania i pompowania wody do sieci wraz z elektronicznym
sterowaniem oraz monitoringiem pracy stacji.
4. wyposażenie SUW w stałe źródło zasilania rezerwowego - samoczynnie załączający się agregat
prądotwórczy.
Po zakończeniu powyższej inwestycji, znacznej poprawie uległo działanie systemu uzdatniania wód
podziemnych oraz zaopatrzenia w wodę odbiorców. Zapewnione jest automatycznie sterowane procesem
uzdatniania wody, przebiegające w ściśle kontrolowanych warunkach, gwarantujące bezpieczeństwo
dostawy wody, spełniającej wszelkie wymogi obowiązujących przepisów higieniczno-sanitarnych oraz
dostarczanie wody do odbiorców pod stałym i odpowiednim ciśnieniem.

Tak było:
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Tak jest:

Z okazji Świąt Wielkanocnych serdeczne życzenia wszelkiej radości
oraz ciepła rodzinnego mieszkańcom Gminy Sulęczyno
składają zarząd i pracownicy
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Sierakowicach

INFORMACJA O INWESTYCJACH
REALIZOWANYCH W MIEJSCOWOŚCI BOROWIEC
W dniu 28.02.2016 roku uroczyście otwarty został przestanek autobusowy w miejscowości Borowiec –
sołectwo Węsiory. W ramach powyższego zadania wybudowano przestanek autobusowy oraz ustawiono lampę
solarową, z inicjatywy radnego Łukasza Treder, któremu pomogli mieszkańcy oraz lokalni sponsorzy.
Łukasz Treder o realizacji inwestycji mówi tak:
„Chciałbym podkreślić że sponsorzy bez wahania zdecydowali się pomóc, wiedząc, że zarówno przystanek,
jak i lampa, znacząco poprawią bezpieczeństwo dzieci. Pozytywnym zaskoczeniem jest pomoc firm z gminy Stężycy,
do której przystanek przecież nie należy. Dla tych firm bezpieczeństwo dzieci było ważniejsze, niż jakiekolwiek
podziały terytorialne. Przy okazji chciałbym podziękować radnemu Powiatowemu, panu Andrzejowi Potrac,
za wszelką pomoc przy tak poważnej inwestycji. Wspólnymi siłami udało się nie tylko zbudować solidny przystanek,
ale również zakupić i zamontować lampę solarną oświetleniową. Bez sponsorów, pomocy mieszkańców i dobrej
chęci ze strony Powiatu nie byłoby to możliwe.”
Podziękowania kierujemy do sponsorów, którzy przyczynili się do
realizacji w/w zadania: KAPEO Polska Sp. z o.o. ze Mściszewic, PPUH
SCANDPOL Piotr Mrozowicz z Sulęczyna, F.H.U. Materiały Budowlane CELBUD Wiesław Spychalski ze Mściszewic, Usługi Stolarskie „Restol” Leszek
Reca z Borowca, Auto Części Dawid Jeliński z Sulęczyna, NASZ-DACH
Kazimierz Mejer - Stężyca, F.P.H.U. ZDROJEWSCY Sp. jawna - Stężyca,
Ubezpieczenia Sylwester Karczyński - Stężyca, EUROPAK Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów - Stężyca, - Auto Części SYPION – Stężyca.
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KASZUBY W SIECI
– przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
na terenie Gminy Sulęczyno
Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu
mieszkańcom Gminy Sulęczyno zagrożonym wykluczeniu cyfrowemu z
powodu trudnej sytuacji materialnej.
W ramach projektu, na mocy aneksu do umowy o dofinansowanie, finalnie zrealizowano:
 Zakup 76 komputerów wraz z oprogramowaniem
 Zakup 5 drukarek / urządzeń wielofunkcyjnych dla szkół
 Zakup kserokopiarki dla szkoły
 Zakup 5 (było 4) routerów
 Usługa zdalnego zarządzania i lokalizowania sprzętu
 Zapewniono dostęp do szerokopasmowego Internetu beneficjentom ostatecznym
i jednostkom podległym
 Szkolenia z zakresu obsługi komputera dla 30 osób uczestników projektu
W świetlicach wiejskich i innych jednostkach podległych gminie powstały ogólnodostępne sale
komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu :
1. Szkoła Podstawowa w Węsiorach :
10 zestawów komputerowych + router i dodatkowe okablowanie,
2. Szkoła Podstawowa w Mściszewicach:
6 zestawów komputerowych + drukarka / urządzenie wielofunkcyjne
3. Zespół Szkół w Borku Kamiennym :
10 zestawów komputerowych + drukarka / urządzenie wielofunkcyjne
4. Zespół Szkół w Sulęczynie :
18 zestawów komputerowych + drukarka / urządzenie wielofunkcyjne + kserokopiarka
5. Świetlica wiejska w Kistowie :
1 zestaw komputerowy + drukarka / urządzenie wielofunkcyjne
6. Świetlica wiejska w Mściszewicach :
1 zestaw komputerowy + drukarka / urządzenie wielofunkcyjne
Finalna wartość projektu :
 462 958,12 po oszczędnościach poprzetargowych i rozszerzeniu projektu
 Dofinansowanie : 100 % kwalifikowanych (85% Unia Europejska +15 % budżet państwa)
Korzyści z realizacji projektu:
 Wzrost umiejętności informatycznych mieszkańców
 Rozwój zawodowy
 Lepsza pozycja na rynku pracy
 Lepszy dostęp uczniów do źródeł wiedzy – poprawa wyników w nauce
 Ułatwienia w załatwianiu spraw administracyjnych
 Aktywniejsze uczestnictwo w życiu gminy
Gmina Sulęczyno ma obowiązek zachowania trwałości
projektu, tj. w okresie 5 lat po zakończeniu projektu
zapewnić dostęp do szerokopasmowego Internetu
beneficjentom ostatecznym – w formie opłacania
abonamentu internetowego
W grudniu odbyła się konferencja podsumowująca projekt.
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Terminy opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rok 2016
Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominamy, że terminy płatności opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w dniach:
15 marca, 15 czerwca, 15 września i 15 grudnia.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych
wnoszą opłaty bez wezwania, dokonując wpłaty
w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy
bądź u inkasenta (sołtysa).
Wpłat można dokonywać również częściowo np.: co miesiąc ale wtedy tylko
w kasie Urzędu Gminy bądź przelewem na rachunek bankowy.
Nazwa odbiorcy – Urząd Gminy w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno
Nazwa banku – Bank Spółdzielczy w Sierakowicach oddz. Sulęczyno
41 8324 0001 0041 1981 2000 0010

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie
informuje, że od 1 kwietnia 2016 r. będzie można składać
wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w
ramach „Programu Rodzina 500 +” osobiście w Urzędzie
Gminy w Sulęczynie, pokój Nr 4 w godzinach urzędowania
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęczynie tj. od pon. – środ. od godz. 7.30 do godz. 15.30,
czwartek od godz. 7.30 do godz. 16.30, piątek od godz. 7.30 do 14.30, za pośrednictwem Poczty Polskiej
lub przez Internet (za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl).
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo
opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie otrzyma
każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których
rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych
związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje
opiekę nad dzieckiem. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać
500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na
osobę, wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem
niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Przy obliczaniu dochodu na
osobę w rodzinie będzie uwzględniane dziecko do 25. roku życia pozostające na utrzymaniu rodziców.
Dodatkowo wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje
świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Świadczenie
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wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym
charakterze.
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. do
30 czerwca 2016 r., rodzice dostaną wyrównanie świadczenia wstecz od 1 kwietnia 2016 r. Do programu
będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane
od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy
będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wnioski na kolejne
okresy będą przyjmowane już od 1 sierpnia danego roku. Pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo
do świadczenia rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku.
W przypadku, gdy dana osoba będzie ubiegać się o przyznanie prawa do świadczenia
wychowawczego na pierwsze dziecko konieczne będzie dołączenie dokumentów potwierdzających
wysokość dochodów rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane
jest prawo do świadczenia wychowawczego. Dokumentów dotyczących dochodu rodziny nie będzie trzeba
składać w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i każde kolejne dziecko.
W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres (IV-2016 r. do X- 2017
r.) rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia
wychowawczego jest rok kalendarzowy 2014. W kolejnym okresie (2017/2018), który rozpocznie się
1 października 2017 r., rokiem „bazowym”, z którego dochód rodziny będzie brany pod uwagę
będzie rok 2016.

Podsumowanie Gminnego Konkursu na „Najładniej oświetloną
i udekorowaną posesję z Gminy Sulęczyno”
W grudniu Wójt Gminy Sulęczyno oraz Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie ogłosili konkurs na
„Najładniej oświetloną i udekorowaną posesje w Gminie
Sulęczyno”. Konkurs miał na celu upiększenie, podniesienie
atrakcyjności i walorów estetycznych gminy oraz podkreślenie
wyjątkowości Świąt Bożego Narodzenia poprzez dekorację
posesji przez mieszkańców.
W pierwszej kolejności oceny posesji dokonali sołtysi
poszczególnych sołectw, którzy wybrali od jednej do czterech
najładniejszych posesji ze swoich terenów. Następnie z posesji
zgłoszonych przez sołtysów komisja gminna w składzie
Zbigniew Zarzycki, Wiesław Ulatowski i Katarzyna Stenka
wybrali najładniej oświetlone posesje, dzieląc je na dwie
kategorie:

Pierwsza kategoria – instytucje,
w której wyróżniono:
- Plebanię w Sulęczynie
- Plebanię w Mściszewicach
- Zespół Szkół
w Mściszewicach
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Druga kategoria – posesje osób prywatnych,
w której wyróżniono na pierwszym miejscu dwie posesje:
- Pana Jacka Wolskiego ze Mściszewic
- Państwa Marioli i Grzegorza Daleckich z Borku
Wyróżniono także posesje :
- Pani Mari Sierzputowskiej
i Pana Henryka Zelewskiego z Kistówka
- Pani Marii Zarach z Węsior

Wyróżnienia dla mieszkańców Naszej Gminy
W ostatnim czasie za swoją prace, z terenu naszej gminy wyróżnieni zostali:
Paweł A. Nowak, który otrzymał nagrodę Starosty Powiatu Kartuskiego Janiny Kwiecień -.
„Perłę Kaszub 2015”, za wieloletnią realizację Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego
w Sulęczynie podnoszącego atrakcyjność oferty kulturalnej powiatu kartuskiego. Odznaczenia wręczono
podczas uroczystej gali 5 lutego w Kartuskim Centrum Kultury.
Ireneusz Korda, który uzyskał największa ilość głosów w plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego” –
Osobowość Roku Powiatu Kartuskiego 2015 w kategorii „samorząd i społeczność lokalna”. Został
nominowany w tej kategorii jako działacz społeczny głównie ZK-P. Uroczyste podsumowanie plebiscytu
odbyło się w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, podczas którego wszyscy laureaci uhonorowani zostali
statuetkami i dyplomami.
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Z ŻYCIA GMINY…………
KULTURA – SPORT – OŚWIATA itp.
najważniejsze wydarzenia
Ostatnie wydanie gazetki gminnej „Nowinë z Gminë Sëlëczëno” miało miejsce w grudniu
przed Świętami Bożego Narodzenia i od nowego roku 2016 rozpoczniemy naszą relację z najważniejszych
wydarzeń z życia gminy ……

VI Halowa Liga Piłki Nożnej w Sulęczynie
W sobotę 13 lutego, po dziewięciu kolejkach rozgrywek halowej ligi piłki nożnej, odbyło się
podsumowanie ligi. Rozgrywki trwały od połowy grudnia a wzięło w nich udział dziewięć
drużyn i zajęły one następujące miejsca:

I miejsce – EDEN Borowiec
II miejsce – TRANS-JAN Sulęczyno
III miejsce – KAMEX Parchowo
IV miejsce – ELHAD Daniel Hapka
V miejsce – FARCIARZE
VI miejsce – TEAM Półczno
VII miejsce – SMS Bytów
VIII miejsce – ZIELENIEC
IX miejsce – GOSTEK Węsiory
Turniej odbył się pod Patronatem Wójta Gminy
Sulęczyno Bernarda Grucza organizowany był przez GKS
„SŁUPIA” Sulęczyno, UKS „Młody Sportowiec oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Sulęczynie. Wszystkie drużyny otrzymały
pamiątkowe puchary a trzy najlepsze - puchary, medale oraz
nagrody pieniężne. Podczas posumowania rozgrywek wręczono
także symboliczne statuetki, które były podziękowaniem dla osób
które aktywnie włączyły się w pomoc przy organizacji turnieju
byli to: Krzysztof Baske, Grzegorz Stefański oraz Martyna
i Dariusz Kozaneccy.
Dziękujemy
wszystkim
drużynom
za
udział
w rozgrywkach halowej ligi piłki nożnej i zapraszamy do
rozgrywek wiosną na „Orliku”.
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Najlepszy strzelec Bartłomiej
Kapiszka (TEAM Półczno)
Najlepszy bramkarz Marcin
Kozmala (Trans-Jan Sulęczyno)

Spotkanie z iluzjonistą w Bibliotece
Dnia 11 lutego klasy drugie ze Szkoły Podstawowej w Sulęczynie,
wzięły udział w spotkaniu z iluzjonistą w Bibliotece w Sulęczynie. Dzieci
biorące udział w spotkaniu mogły zobaczyć czym jest świat magii i czarów.
Podczas występu zapraszane były na scenę, aby pomóc czarodziejowi
wypowiadać magiczne zaklęcia. Kolorowe rekwizyty oraz konstrukcja
pokazu, umożliwiająca wspólne czarowanie, pobudzały wyobraźnię.
Iluzjonista wyczarował: gołębie, królika, pokazywał sztuczki z pudełkami,
z pieniędzmi, ze sznurkami, z książką… Dzieci bardzo dobrze się bawiły,
chociaż na chwilę mogły przenieść się do magicznego świata.

Ferie zimowe …
Zajęcia w pierwszym tygodniu ferii zimowych najmłodszym zaproponowała Gminna Biblioteka Publiczna
w Sulęczynie, gdzie spotykali się m. in. uczniowie klas I – III szkół podstawowych. Uczestnicy zajęć plastycznych
codziennie wykonywali i ozdabiali z różnych przedmiotów np. pszczółki, słoneczka, motyle, wykonywali również
kartki wielkanocne oraz malowali farbami drzewa. Zajęcia zakończone były zawsze poczęstunkiem.
W drugim tygodniu ferii zimowych zajęcia odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie.
Ciekawe nowych zajęć i spragnione interesujących wycieczek dzieci przychodziły codziennie z uśmiechem na
twarzy do GOK-u. Każdego dnia mogli znaleźć coś dla siebie, ponieważ zadbaliśmy o różnorodność zajęć. Dzieci
brały udział w zajęciach artystycznych, nauki gry na perkusji, wielką frajdą były podchody w lesie. Zabawy na
świeżym powietrzu od zawsze była największą atrakcją nie tylko dla dzieci. Szukanie skarbu według wskazówek
i gonitwa za przygodą wzbudzały wiele pozytywnych emocji.
Nie lada atrakcją okazała się wycieczka do chaty Baryła
w Zdunowicach, gdzie na dzieci czekał przejazd wozem drabiniastym oraz
ognisko i smażenie kiełbasek. Wyjazd na basen, do kina oraz do Zakładu
Porcelany Stołowej „LUBIANA” w Łubianie dostarczyły uczestnikom ferii
zimowych super wrażeń, które z pewnością zostaną na długo w ich pamięci.
Można było także obejrzeć spektakl teatralny w wykonaniu Studia Teatralnego
ART-RE pt. "Bazyliszek" a także pt. "Królewna Śnieżka i siedmiu
krasnoludków" w Mściszewicach. To były naprawdę fajne ferie.

Strona
10

I Turniej Szachowy o Tytuł Mistrza Gminy Sulęczyno
Ferie Zimowe w Gminie Sulęczyno zakończyły się I Turniejem Szachowym o tytuł Mistrza Gminy
Sulęczyno. W zawodach udział wzięło 15 zawodników. Odbyło się 7 rund, 15 minut dla zawodnika na partię.
Zawodnicy walczyli w trzech kategoriach o tytuł Mistrza Gminy Sulęczyno: Juniorów, Młodzików i Dziewcząt.
Uczestnicy otrzymali puchary, medale oraz upominki. Poniżej wyniki w poszczególnych kategoriach:

Mistrz Juniorów Gminy Sulęczyno
I miejsce Bartłomiej Bielewa
II miejsce Dominik Smentoch
Mistrz Młodzików Gminy Sulęczyno
I miejsce Kamil Kujda
II miejsce Michał Pobłocki
III miejsce Maciej Smentoch
Mistrz Dziewcząt Gminy Sulęczyno
I miejsce Michalina Smentoch
II miejsce Anna Gawin
III miejsce Aleksandra Cichosz
Organizatorami turnieju byli Wójt Gminy Sulęczyno, Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie oraz
Pan Zbigniew Pelowski – sędzia turnieju.

Wieści z szkół ……
Uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej w Borku Kamiennym
zostali nagrodzeni za wyniki w nauce
W Publicznej Szkole Podstawowej w Borku Kamiennym
w czwartek odbył się coroczny bal karnawałowy dla uczniów.
Wśród zaproszonych gości znalazł się Pan Bernard Grucza wójt
Gminy Sulęczyno, Pan Bogdan Malek sołtys Sołectwa Borek,
a zarazem wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulęczyno oraz
rodzice uczniów. Podczas imprezy społeczność szkolna
zaprezentowała przegotowane programy artystyczne, a wójt
Pan Bernard Grucza przekazał na ręce Pani Teresy Hinca
dyrektora szkoły nagrodę rzeczową dla wszystkich uczniów za
pilne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć
w I półroczu roku szkolnego 2015/2016, natomiast sołtys Pan
Bogdan Malek ufundował i wręczył nagrody rzeczowe
za wysokie wyniki w nauce 24 uczniom kl. I-VI. Na zakończenie
balu karnawałowego wszystkie dzieci odwiedził z podarunkami
gwiazdor.

Z życia przedszkola …
Przedszkole – miejsce radości, nauki, zabaw i odkrywania świata. To miejsce, które zapewnia dziecku poczucie
akceptacji, bezpieczeństwa, rozbudza i rozwija ciekawość poznawczą, pozwala zrozumieć siebie i otaczający go
świat, wyrabia umiejętności, poszerza jego wiedzę, zainteresowania, pozwala odnaleźć swoje miejsce w grupie
rówieśniczej i kształtuje system wartości, właściwe postawy i przekonania dziecka.
Zajęcia z języka angielskiego - Dwa razy w tygodniu, we wszystkich grupach wiekowych – prowadzimy zajęcia,
realizując program - Hello Jack. Dzieci poznają podstawowe słownictwo, pogrupowane tematycznie w kontekstach
znanych z życia codziennego, takich jak: szkoła, zabawy w czasie wolnym oraz spotkania z rodziną.
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Spotkanie Wigilijne - 22 grudnia 2015 r. przybył do naszego przedszkola Święty Mikołaj z ogromnym workiem
prezentów dla wszystkich przedszkolaków, częstował wszystkich cukierkami i składał życzenia Wesołych Świąt.
Zaraz po śniadaniu - spotkał się z dziećmi na wszystkich grupach. Każda grupa przygotowała wspaniały występ,
po którym był wspólny poczęstunek. Były też oczywiście wspaniałe prezenty. To był naprawdę wspaniały dzień,
szkoda, że kolejna wizyta Mikołaja dopiero za rok. Już nie możemy się doczekać !!!
Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu - Dnia 22 stycznia 2016 r. w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość
z okazji Święta Babci i Dziadka. Te niezwykle uroczyste chwile, zarówno dla dziadków, jak i wnucząt umiliły
występy artystyczne naszych przedszkolaków. Dzieci zaprezentowały wiersze, piosenki, tańce i ilustracje ruchowe
do piosenek. Po występach dzieci wręczyły dziadkom własnoręcznie przygotowane upominki oraz zaprosiły na
słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców i pracowników przedszkola.
Bal karnawałowy w przedszkolu - We wtorek 2 lutego 2016 r. wszyscy bawiliśmy się na balu karnawałowym.
Były tańce, zabawy, konkursy, szarady i inne atrakcje dnia. Dzieci pięknie przebrane prezentowały postacie
z różnych bajek i zachwycały swoim wyglądem. Każde dziecko świetnie się bawiło w rytmach „indiańskich”, zaś
pyszne ciasteczka - zaspokoiły dziecięcy apetyt a soczek ugasił pragnienie po skocznych zabawach
Więcej informacji z życia Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęczynie na:

www.gpsuleczyno.szkolnastrona.pl

„Dzień Kobiet” ……
Uroczystości związane z obchodami „Dnia Kobiet” na terenie naszej
gminy odbyły się w trzech miejscowościach:
W sobotę dnia 5 marca w Szkole Podstawowej w Węsiorach
spotkały się panie z sołectwa Węsiory, gdzie wspólnie świętowały swoje
święto, popołudnie upłynęło paniom w atmosferze wspólnych rozmów.
Współorganizatorami spotkania byli Rada Sołecka, KGW Węsiory GKRPA
oraz GOK Sulęczyno.
Kolejne spotkanie odbyło się dnia 8 marca w Szkole Podstawowej
w Podjazach, gdzie z inicjatywy Pani Sołtys – Marii Labuda, odbyło się po
raz pierwszy, spotkanie Kobiet z sołectwa Podjazy. Panie przybyły bardzo
licznie, uroczystość urozmaicili występem artystycznym i muzycznym
uczniowie Szkoły Podstawowej w Podjazach. Panowie Radni: pan Marek
Konkel i pan Stefan Matusiewicz odśpiewali Paniom gromkie „Sto lat ..”
i wręczyli każdej Pani wiosennego tulipana.
8 marca z okazji „Dnia Kobiet” odbyło się również spotkanie
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie, w spotkaniu wzięły udział
głównie Panie z „klubu seniora” oraz gościnnie członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich „Mściszewiczanki” ze Mściszewic. Spotkanie upłynęło wszystkim
w miłej atmosferze, wspólnych rozmowach, śpiewie piosenek przy
akompaniamencie akordeonisty.
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Gminny Konkurs Recytatorski – Polski
Dnia 8 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej w Podjazach odbyły się gminne eliminacje Konkursu
Recytatorskiego Prozy i Poezji Polskiej, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie,
a gospodarzem jak co roku Szkoła Podstawowa w Podjazach. Do etapu gminnego przystąpiły 24 osoby ze szkół
z terenu gminy Sulęczyno. Czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach zajęli:
Klasy I – III Szkół Podstawowych:
I miejsce – Emilia Kasa (SP Mściszewice)
II miejsce – Amelia Wolska (SP Borek Kamienny)
III miejsce – Otylia Stefańska (SP Węsiory)
Klasy IV-VI Szkół Podstawowych:
I miejsce – Agata Stefańska (SP Węsiory)
II miejsce – Antonina Łukaszczyk (SP Podjazy)
III miejsce – Robert Jereczek (SP Podjazy)
Klasy I – III Gimnazjum:
I miejsce – Kornelia Zarach (Gim. Sulęczyno)
II miejsce – Agata Żeleźnik (Gim. Sulęczyno)
III miejsce – Kamil Wenta (Gim. Mściszewice)
IV miejsce – Faustyna Kamińska (Gim. Mściszewice)
Członkami komisji
oceniającej byli Dariusz
Narloch, Aleksandra
Gliszczyńska oraz Anna
Sawicka. Każdy z
uczestników otrzymał
nagrodę książkową
i dyplom, które wręczyli
Emilia Dyszer – Dyrektor
SP Podjazy oraz Zbigniew
Zarzycki – Dyrektor
GOK Sulęczyno.

Turniej Kaszubskiej Gry w „Baśkę” – XIII sezon
W lutym rozpoczęły się rozgrywki XIII sezonu Turnieju Kaszubskiej Gry w „Baśkę” w Sulęczynie. Pierwszy
turniej odbył się 7 lutego o puchar Wójta Gminy Sulęczyno i zwyciężyli w nim Bielicki Marian – 398 pkt, Gawin
Kazimierz – 298 pkt i Ratajczak Franciszek – 200 pkt. Kolejne – drugie rozgrywki o puchar uczestników odbyły się
13 marca, czołowe miejsca w nim zajęli: Grzenia Piotr – 324 pkt, Jażdżewski Jan – 178 pkt i Błaszkowski
Kazimierz – 172 pkt.
Klasyfikacja po dwóch etapach przedstawia się następująco :
I miejsce - Jażdżewski Jan – 22 pkt
II miejsce - Grzenia Piotr – 18 pkt
III miejsce - Bielicki Marian - 15 pkt
IV miejsce - Gawin Kazimierz – 14 pkt
V miejsce – Błaszkowski Kazimierz – 13 pkt
Kolejne rozgrywki planowane
są na 17 kwietnia 2016 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Sulęczynie. Zapraszamy!
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Turniej Wiedzy Pożarniczej
W dniu15 marca 2016 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie odbyły się eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W turnieju wzięło udział 40 uczestników
z pięciu placówek z Gminy Sulęczyno, tj. Sulęczyna, Mściszewic, Podjaz, Węsior i Borku Kamiennego.
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali kpt. Fryderyk Mach, st. kpt. Emilia Stępień oraz
przedstawiciel Lasów Państwowych Tomasz Krefta. W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc
przedstawia się następująco:
I grupa wiekowa : 10 – 13 lat
1. Andrzej Łukaszczyk (SP Podjazy)
2. Wiktor Miszk (SP Podjazy)
3. Paweł Hinca (SP Podjazy)
4. Robert Jereczek (SP Podjazy)
5. Adam Bronk ( SP Węsiory)
II grupa wiekowa: 14-16 lat
1. Marianna Łukaszczyk (ZS Sulęczyno)
2. Piotr Wierzba (ZS Mściszewice)
3. Jacek Mielewczyk (ZS Mściszewice)
4. Kamil Wenta (ZS Mściszewice)
5. Alicja Zaworska (ZS Mściszewice)
III grupa wiekowa: 17-19 lat
1. Dominika Wierzba (OSP Mściszewice)
2. Maria Mielewczyk (OSP Mściszewice)
3. Klaudia Zaworska (OSP Mściszewice)
Uczestnicy jak zwykle walczyli o wspaniałe nagrody rzeczowe. Pierwsze miejsce tradycyjnie nagrodzono rowerami,
które wręczyli Komendant Powiatowy PSP w Kartuzach starszy brygadier Edmund Kwidziński, Komendant Gminny OSP
w Sulęczynie Andrzej Roda, Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno Kazimierz Gliniecki, Dyrektor GOK Sulęczyno Zbigniew
Zarzycki oraz Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Andrzej Potrac. Sponsorami
nagród w turnieju byli: Wójt Gminy Sulęczyno Bernard Grucza, Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie, Gminna Komisja ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Prezes Zarządu Kapeo Polska Sp. z o.o. Robert Roda oraz Celbud ze Mściszewic.

Zajęcia „Klubu Seniora”
Od stycznia bieżącego roku pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie odbywają się
spotkania tzw. „Klubu Seniora”, których celem jest aktywizacja społeczno – kulturalna „Seniorów” – osób
w wieku powyżej 50 lat. Spotkania mają charakter zajęć otwartych mających głównie na celu integracje
społeczeństwa i uwzględniają potrzeby i oczekiwania uczestników. Ogólne spotkania integracyjno – informacyjne
odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca i mają na celu integrację osób oraz omówienie co w danym czasie
miało miejsce i przedstawienie planu działań na najbliższy czas.
Na pierwszym spotkaniu organizacyjnych „Klubu Seniora” uczestnicy przedstawili swoje potrzeby
i oczekiwania dot. zajęć w których chcieliby uczestniczyć. I tak zaproponowali następujące działania: zajęcia
komputerowe, gastronomiczne, z nauki języka angielskiego, artystyczne, fitness – joga, wyjazdy na basen do teatru
czy prelekcję dot. zdrowia.
W minionym czasie „Seniorzy” uczestniczyli w m. in.
- w zajęciach komputerowych, które odbywały się w Kawiarence
Internetowej i podczas których poznali podstawowej zasady działania
komputera i poruszania się w sieci.
- w zajęciach rekreacyjnych takich jak joga i fitness – aerobik, które
odbywają się na Hali Sportowej w Sulęczynie
- spotkaniu z ekspertem dot. zastosowania kolagenu do celów
kosmetycznych
- spotkaniu – wykładzie dr n. med. Małgorzaty Stręk pt. „Odporność
organizmu, czyli jak zachować dobre zdrowie”

Kolejne spotkanie „Klubu Seniora” planowane jest na
4 kwietnia 2016 roku o godz. 15:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie,
podczas którego przedstawiony zostanie dalszy plan zajęć
dla osób chcących aktywnie w nich uczestniczyć.
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Konkurs Wielkanocny
W miesiącu marcu w Szkole Podstawowej w Węsiorach odbył się gminny konkurs plastyczny
pt. „Najpiękniejsza Pisanka Wielkanocna”. W konkursie wzięli udział uczniowie wszystkich szkół z terenu naszej
gminy. Komisja podzieliła przekazane przez uczestników prace na następujące kategorie: stroik, pisanka oraz
kartka świąteczna.

Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach:
Kategoria : STROIK
Klasy I – III SP
Klasy IV – VI SP
I miejsce – Mering Kacper (Węsiory) / Białk
I miejsce – Bronk Adam (Węsiory)
Borys (Sulęczyno)
Gawin Adriana (Borek Kamienny)
II miejsce – Błonk Agata (Wesiory) / Białk
II miejsce – Gostkowska Dominika (Węsiory)
Marcelina (Sulęczyno)
III miejsce – Sebastian Szarmach (Węsiory)
III miejsce – Driwa Wiktoria (Sulęczyno) /
Lis Damian (Węsiory)
Patelczyk Zuzanna (Węsiory)
Wyróżnienia:
Wyróżnienie – Zalewska Amelia
Łukowicz Karol (Węsiory)
(Sulęczyno)
Butowska Martyna (Węsiory)

Kategoria : KARTKAWIELKANOCNA
Klasy „O”
I miejsce – Zaworski Kacper
(Mściszewice)
II miejsce – Karolina Pobłocka
(Węsiory)
III miejsce – Brylowski
Szymon (Mściszewice)

Klasy I – III SP
I miejsce – Bladowska
Katarzyna (Węsiory)
II miejsce – Kropidłowska
Paulina (Węsiory)
III miejsce – Kropidłowski
Wiktor (Węsiory)

Klasy IV – VI SP
I miejsce – Zwara Joanna
(Węsiory)
II miejsce – Stefańska
Agata (Węsiory)
III miejsce – Jereczek
Karolina (Węsiory)

Kategoria: PISANKA
Przedszkole:
I miejsce – Konieczna Liwia (Sulęczyno)
II miejsce – Stankowska Roksana (Węsiory)
III miejsce – Pobłocka Kinga (Węsiory)
Wyróżnienia: Zarach Fabian (Węsiory) /
Makurat Dominik (Sulęczyno)

Klasy „0”
I miejsce – Hinc Magdalena (Węsiory)
II miejsce – Błonk Aleks (Węsiory)
III miejsce – Stencel Aleksandra
(Mściszewice)
Wyróżnienie – Jasnoch Filip (Węsiory)

Klasy I – III SP
I miejsce – Lis Aleksandra (Węsiory) /
Kożyczkowska Laura (Sulęczyno)
II miejsce – Stefańska Otylia (Węsiory) /
Dułak Seweryn (Borek Kamienny)
III miejsce – Mądry Nikodem (Węsiory) /
Kreft Maja (Sulęczyno)
Wyróżnienia:
Bladowska Aleksandra (Węsiory) /
Błaszkowska Alicja (Sulęczyno)

Klasy IV – VI SP
I miejsce – Gostkowska Dominika (Węsiory)
II miejsce – Hinc Błażej (Węsiory)
III miejsce – Pobłocka Łucja (Węsiory)
Wyróżnienie – Zwara Joanna (Węsiory)

Zdjęcia prac z Konkursu – znajdują się na drugiej stronie niniejszej gazetki!
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Juniorska szkółka piłkarska w Sulęczynie
Dnia 4 marca 2016 r . w Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie Gminny
Klub Sportowy „Słupia” Sulęczyno zorganizował pierwsze spotkanie organizacyjne
dot. naboru młodzieży do juniorskiej szkółki piłkarskiej, która od kwietnia działać
będzie w Sulęczynie. Podczas spotkania omówione zostały zasady funkcjonowania
szkółki piłkarskiej. Planuje się utworzenie trzech grup wiekowych do których podczas
spotkania zapisały się następujące liczby chętnych: - rocznik 2008/2009 – 14 chętnych
- rocznik 2006/2007 – 7 chętnych, - rocznik 2004/2005 – 8 chętnych
Zajęcia szkółki piłkarskie odbywać się
Na pierwsze zajęcia zapraszamy
będą od 1 kwietnia do czerwca – w piątki
1 kwietnia 2016 roku
w godzinach
popołudniowych na Boisku
w następujących godzinach:
„Orlik” w Sulęczynie przy ul. Letniej.
ZAPISY do poszczególnych grup
trwają w trybie ciągłym i w każdej chwili
można zapisać swoje dziecko na zajęcia
w godzinach trwania zajęć.

-kl. I – II SP rocznik 2008/2009 – od godz. 15:00
- kl. III – IV SP rocznik 2006/2007 –od godz. 16:30
- kl. V-VI SP rocznik 2004/2005 –od godz.17:30

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie w Sulęczynie
Jubileusz w Sulęczynie
W bieżącym roku obchodzimy rocznicę 400-lecia wybudowania
pierwszego kościoła i powstania Parafii Świętej Trójcy w Sulęczynie. Doniosłość
tego aktu, który oprócz oczywistego wymiaru sakralnego miał również znaczenie społeczne, jako że
przyczynił się do nobilitacji naszej miejscowości i znacząco wpłynął na jej rozwój, sulęczyński oddział
ZK-P postanowił uczcić tablicą pamięci. Będzie ona poświęcona jednej z najwybitniejszych osób
zamieszkujących ziemię sulęczyńską, fundatorowi kościoła, sekretarzowi królów Polski Stefana Batorego
i Zygmunt III Wazy, historykowi i ówczesnemu właścicielowi dworu w Sulęczynie Reinholdowi
Heidensteinowi.
Za zgodą Księdza Kanonika Andrzeja Karlińskiego
zostanie ona umieszczona w kruchcie naszego kościoła.
Odsłonięcie tablicy przewiduje się podczas Odpustu Św.
Trójcy w Sulęczynie dnia 22 maja 2016 roku.
Wszystkim, nie tylko członkom Zrzeszenia,
podzielających naszą idee i sposób uczczenia Jubileuszu
400-lecia powstania parafii i osoby fundatora kościoła
zapraszamy do współpracy oraz szczodrego wsparcia tej
inicjatywy.
Kontakt – Prezes ZK-P O/Sulęczyno Włodzimierz Bronk – 66-618-873
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Informacja o zajęciach stałych odbywających się
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie
od stycznia do końca maja 2016 roku
Zajęcia artystyczno – środowiskowe
dla dzieci (plastyczne)
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
we wtorki od godz. 15:30 do 17:00
– prowadzone są przez artystów
Sylwię i Czesława Birr ze Mściszewic.

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

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

Zajęcia nauki gry na gitarze
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w czwartki od godz. 15:00 do 18:00
– prowadzone są przez panią Martę Gurowską.

Zajęcia wokalne
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
w piątki od godz. 16:00 do 17:00
– prowadzone są przez panią Edytę Gawin.

Próby Zespołu „Motylki”
Próby odbywają się raz w tygodniu w czwartki od godz. 16:00 do 17:00
na Hali Sportowej w Sulęczynie.
Opiekunki zespołu pani Grażyna Korda i pani Dorota Kerlin.

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 20:00
– prowadzone są przez panią Susanę 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, prowadzi je 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 prowadzi Wszystkie w/w zajęcia prowadzone przez
je pani Agnieszka Fagasińska. Zajęcia są płatne!
Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie
odbywały się od stycznia do końca maja.
Aktualna informacja o zajęciach oraz
Zajęcia odbywają się trzy razy w miesiącu wg. terminów
fotorelacje z zajęć można na bieżąco śledzić
zamieszczonych na stronie internetowej
na naszej stronie internetowej
www.goksuleczyno.gdan.pl, środy od godz. 19:00. Najbliższe zajęcia
www.goksuleczyno.gdan.pl
30 kwietnia.– prowadzone są przez panią Jowitę Pribe.
lub na naszym Fan page’u na Facebooku.

Zajęcia JOGI

Zapraszamy do udziału w/w zajęciach!
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Informacja o wydarzeniach odbywających się na terenie
Gminy Sulęczyno od kwietnia do czerwca 2016 roku
KWIECIEŃ
7 kwiecień 2016 r. – eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodno Mowa”
Miejsce : Szkoła Podstawowa w Węsiorach /

Organizatorzy : SP Węsiory i GOK Sulęczyno

17 Kwiecień 2016 r. godz. 15:00 – Turniej Kaszubskiej Gry w „BAŚKĘ” - III rozgrywki XIII sezonu rozgr.
Miejsce : Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie

Organizatorzy : Grupa nieformalna oraz GOK Sulęczyno

/

26 Kwiecień 2016 r.– Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „6”dziewcząt klas gimnazjalnych
Miejsce : Hala Sportowa w Sulęczynie Organizatorzy: ZS Sulęczyno i GOK Sulęczyno

Kwiecień 2016 r. – V akcja „Pola Nadziei” – akcja charytatywna „Żonkil” Kwiatem nadziei dla hospicjum”
Organizatorzy : Kartuskie Hospicjum Domowe „Caritas”, „Caritas” Sulęczyno, Gimnazjum w Sulęczynie, GOK Sulęczyno

Kwiecień 2016 r. – III Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „O złote pióro Wójta Gminy Sulęczyno”
Miejsce : Zespół Szkół w Mściszewicach

/

Organizatorzy : ZS Mściszewice przy współudziale GOK Sulęczyno

Kwiecień 2016 r. – „Tuwim wciąż czytany i lubiany” Miejsce : Gminna Biblioteka Publiczna w Sulęczynie

Konkurs dla klasy II Szkoły Podstawowej w Podjazach
Organizatorzy : Biblioteka Sulęczyno i Szkoła Podstawowa w Podjazach

MAJ
12 Maj 2016 r. – IV Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki Przedszkolnej
Miejsce : Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęczynie /

Organizatorzy : Przedszkole Samorządowe w Węsiorach

12 Maj 2016 r. – Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini piłce nożnej szkół podstawowych
Miejsce : Hala Sportowa w Sulęczynie

Organizatorzy : ZS Sulęczyno i GOK Sulęczyno

16 Maj 2016 r. – Powiatowy Konkurs Biblijny
Miejsce : Szkoła Podstawowa w Borku Kamiennym

Organizatorzy : SP Borek Kamienny i GOK Sulęczyno

15 maj 2016 r. godz. 15:00 – Turniej Kaszubskiej Gry w „BAŚKĘ” - IV rozgrywki XIII sezonu rozgr.
Miejsce : Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie / Organizatorzy : Grupa nieformalna oraz GOK Sulęczyno

W maju Zespół Szkół w Mściszewicach przy współudziale GOK Sulęczyno organizuje
następujące konkursy, których daty ustalane są na bieżąco:
III Gminny Konkurs Matematyczny „Omnibusik”
II Gminny Konkurs Ekologiczny „Jestem znawcą przyrody”
VII Gminny Konkurs „O Świętym Janie Pawle II”

Maj 2016 r. – II Międzyszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej pod patronatem Wójta Gminy Sulęczyno”
Miejsce i organizator: Szkoła Podstawowa w Podjazach

29 maj 2016 r. – Festyn z okazji Dnia Dziecka pt. „Święto Rodziny”
Miejsce: Scena plenerowa GOK Sulęczyno
Organizatorzy: Parafialny i Szkolny Zespół CARITAS w Sulęczynie, GOK Sulęczyno

CZERWIEC
4 czerwiec 2016 r. – Ogólnopolskie Amatorskie Zawody Kajakowe „Hydroaktywni 2016”
Miejsce: Jezioro Węgorzyno, Rzeka Słupia, Przystań Kajakowa w Sulęczynie
Główny Organizator: Fundacja „Aby chciało się chcieć”

19 czerwiec 2016 r. od godz. 15:00 –Turniej Kaszubskiej Gry w „BAŚKĘ” w Sulęczynie - V rozgrywki
Miejsce : Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie

W maju Gminna Biblioteka Publiczna organizuje
następujące wydarzenia, których daty ustalane są na bieżąco:
Spotkania autorskie z pisarzami – spotkanie autorskie z pisarzami dla uczniów szkół z : Sulęczyna , Węsior,

„Zerówki w bibliotece” –

Borku Kamiennego, Mściszewic u Podjaz.
spotkanie dla dzieci z klas „O” z Przedszkola Samorządowego z Sulęczyna i Zespołu Szkół w Sulęczynie

Konkurs plastyczny dla „Zerówkowiczów” – konkurs plastyczny dla „zerówkowiczów”
pt. „Moje ulubione owoce i warzywa”
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Akcja - PIT
W dniu 12 kwietnia 2016 roku (wtorek) w Kawiarence Internetowej
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulęczynie przy ul. Żeromskiego 12
w godzinach od 10:00 do 13:00 odbędzie się dyżur pracownika Urzędu
Skarbowego w Kartuzach w ramach akcji Szybki Pit.
W czasie dyżuru zapewniona zostanie podatnikom możliwość złożenia rocznego zeznania PIT za 2015 rok
droga elektroniczną (np. przez stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl w zakładce e-Deklaracje).
Osoby zainteresowane tą formą rozliczenia muszą znać niezbędne dane,
które umożliwiają złożenie zeznania rocznego w formie elektronicznej.
W celu wysłania przez Internet deklaracji podatkowej należy przygotować dane: PESEL, NIP
(jeżeli prowadzi działalność gospodarczą albo jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów
i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego podatnika),
imię i nazwisko, datę urodzenia, kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu rocznym za 2014 rok.

Punkt Pomocy Prawnej w Sulęczynie
Informujemy, iż w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie
w piątki w godzinach od 16:00 do 18:00
(zgodnie z poniższymi terminami)
będzie można skorzystać z porad radcy prawnego.
Dyżur radcy prawnego odbywać się będzie w piątki – porady będą płatne
- odpłatność za porady ustalana będzie indywidualnie podczas spotkania.
Dyżur pełnić będzie:

Kancelaria Radcy Prawnego Julia Majkowska
tel. 508 – 419 – 201 e-mail. julia_majkowska@wp.pl
http://www.majkowska.mozello.pl/
Kancelaria czynna w godzinach podanych na w/w stronie internetowej.
Kompleksowa usługa prawna dla przedsiębiorstw i osób fizycznych:- bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych,
w tym w szczególności sporządzanie i opiniowanie umów, sprawy pracownicze, windykacja należności, ochrona
przed egzekucją komorniczą, sporządzanie pism procesowych i zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych,
administracyjnych, gospodarczych oraz karnych; pomoc przy prowadzeniu m.in. spraw: spodkowych,
alimentacyjnych, rozwodowych, o odwołanie darowizny, dot. służebności, zasiedzenia, pracowniczych,
administracyjnych, karnych itp.

Punkt porad prawnych działać będzie w roku 2016
w podane poniżej PIĄTKI w godzinach od 16:00 do 18:00
Kwiecień : 1, 15 i 29
Maj : 13 i 27
Czerwiec :10 i 24
Lipiec : 8 i 22
Sierpień : 5 i 19
Wrzesień : 2, 16 i 30
Październik: 14 i 28
Listopad: 18
Grudzień: 2 i 16
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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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