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Egzemplarz bezpłatny

„Aby Święta Bożego Narodzenia
Były bliskością i spokojem
A Nowy Rok – Dobrym Czasem”
Konstanty Ildefons Gałczyński

Drodzy Mieszkańcy Gminy Sulęczyno
oraz przybywający Goście!
Na Święta Bożego Narodzenia oraz cały
Nowy 2017 Rok wszystkiego najlepszego,
nowego spojrzenia na to, czego nie możemy zmienić,
jak również odkrywania nowych źródeł radości.
Dużo spokoju, optymizmu, wiary w przyszłość,
pogodnych myśli, spełnienia marzeń i dużo,
dużo pogody ducha na co dzień. Tego życzą:
Wójt Bernard Grucza
wraz z pracownikami Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Gliniecki wraz z Radnymi
W numerze:

Szanowni Państwo
Mieszkańcy i Goście Gminy Sulęczyno
Kończy się rok 2016, a z nim kolejny – już szósty rok mojej
służby na stanowisku Wójta Gminy.
Przy tej okazji jak co roku Kochani Mieszkańcy i Goście czuję
potrzebę podzielenia się tym co działo się w 2016 roku na terenie gminy
oraz co realizować będziemy w 2017 roku.
W mijającym roku zrealizowaliśmy wiele kosztownych
inwestycji, a także przygotowaliśmy się, aby mieć plany na rok przyszły
do realizacji zadań z dużym dofinansowaniem, z zewnętrznych środków
z UE oraz z naszych krajowych rządowych środków.
Pokrótce wymienię te najważniejsze zadania, które wykonaliśmy:
1. Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Sulęczynie – 500.000,00 zł, a koszt całkowity
750.000,00 zł.
2. Utwardzenie płytami Yombo części drogi w Borku Kamiennym przy Szkole
Podstawowej, koszt 156.500,00 zł, a dofinansowanie ok. 59.000,00 zł.
3. Zakup agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy i przebudowa rozdzielnicy głównej
74.550,00 zł.
4. Utwardzenie z płyt Yombo części drogi przez wieś Ogonki – sołectwo Zdunowice, koszt
123.246,00 zł, dofinansowanie 51.200,00 zł.
5. Wykupiono grunty na uregulowanie granic drogi we wsi Borek. Koszt. ok. 6.000,00 zł.
6. Wykonano plany pod budowę Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Węsiorach oraz
wykonano fundamenty. Koszt
88.200,00 zł, w tym dofinansowanie rządowe
od Wojewody 60.000,00 zł – część I.
7. Wykonano plany pod rozbudowę Zespołu Szkół w Mściszewicach oraz wykonuje się
fundamenty wraz z częścią ścian. Koszt 315.000,00 zł, w tym dofinansowanie rządowe
od Wojewody 155.000,00 zł – część I.
8. Przebudowano i zmodernizowano w Urzędzie Gminy salę narad. Koszt 67.650,00 zł
w tym dofinansowanie rządowe od Wojewody 40.000,00 zł.
Dodatkowo przeznaczyliśmy znaczną część środków pieniężnych na wykonanie dokumentacji
projektowych i tak na budowę:
a) dalszych sieci wodociągowych na terenie gminy 54.000,00 zł, w tym dofinansowanie
z miasta Gdańsk 26.000,00 zł,
b) dalszych sieci kanalizacyjnych na terenie gminy 34.100,00 zł,
c) instalacji przeróbki osadów ściekowych na nawóz mineralny przy oczyszczalni ścieków
30.000,00 zł,
d) drogi powiatowej z Sulęczyna przez Kistowo, Lemany do Gowidlina (dotacja dla Powiatu
Kartuskiego) 30.000,00 zł,
e) drogi przez wieś w Żakowie 39.913,50 zł,
f) drogi Borowiec – Klukowa Huta 28.221,00 zł,
g) drogi etap II z Podjaz do Widnej Góry 146.973,30 zł,
h) drogi przez wieś w Borku ok. 9.225,00 zł,
i) dalszej części – II etap ciągu spacerowego nad rzeką Słupią do ul. Brzozowej 19.0695,00 zł,
j) ul. Ks. Zapałowskiego, Leśnej i Świętojańskiej w Sulęczynie 64.782,00 zł,
k) termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Podjazach 44.587,50 zł,
l) termomodernizację budynku remizy OSP w Mściszewicach 21.463,50 zł.
Powyżej wymieniłem te najważniejsze pozycje, które zrealizowaliśmy i będziemy dalej
realizować w następnym roku. O tym informację znajdą Państwo w dalszej części gazetki.
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Poza sukcesami nie ominęły nas tez porażki. Pragnę Państwa również poinformować o tym,
że w listopadzie b. r. zapadł zaoczny wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku niekorzystny dla Gminy
Sulęczyno, a związany z inwestycją budowy Szkoły Podstawowej w Sulęczynie, w latach 2010 – 2011,
oddanej do użytku w 2012 roku. Jak wielokrotnie Państwa informowałem w sierpniu 2011 r.
odstąpiliśmy od umowy z wykonawca tej inwestycji – firmą Wasko, gdyż umowa wygasła, ponieważ
budowa miała być zakończona do dnia 30.06.2011 r. i oddana do użytku. Trzeba było tak postąpić, aby
ratować dofinansowanie ze środków unijnych.
Odstąpienie od umowy z niesolidnym wykonawcą spowodowało, że wystąpiłem do PZU jako
gwaranta o odszkodowanie z tytułu niewykonania dzieła w terminie w kwocie ok. 500.000,00 zł, które
te środki otrzymaliśmy. Następnie naliczyliśmy kary umowne w związku z opóźnieniem – za 20 dni
w wykonaniu przedmiotu umowy – (zgodnie z zawartą umową pomiędzy wykonawcą a inwestorem –
gminą), która przewidywała takie kary.
Na poczet tej kary nie zapłaciliśmy ostatniej faktury wykonawcy na kwotę 449.628,22 zł która miała
zrekompensować doznaną krzywdę gminie.
W/w Sąd Okręgowy w Gdańsku podzielił pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w uchwale z dnia
18.07.2012 r. w sprawie III CZP 39/12 Lex 121/866, że odstąpienie od umowy powoduje przekształcenie
się w stan zwłoki, w stan nieukończenia zobowiązania i odstąpienia od umowy z wyłączeniem
możliwości równoległego dochodzenia kary umownej, pomimo zapisu takiego w umowie, gdyż nie
można karać jakby dwa razy za to samo.
To oznacza, że chociaż był taki zapis w umowie pomiędzy wykonawcą, a gminą, to nie ma on
prawnego zastosowania.
W związku z powyższym musieliśmy zapłacić w grudniu zaległą fakturę w kwocie 449.628,00 zł
należną wykonawcy. Pozostały też do zapłaty odsetki, koszta sądowe oraz komornicze na kwotę ok.
305.000,00 zł.
Przy założeniu, że uzyskaliśmy odszkodowanie ok. 500.000,00 zł to pozostało nam per saldo na
plusie ok. 200.000,00 zł odszkodowania.
Będę jeszcze próbował w postępowaniu kasacyjnym udowodnić swoje racje, ponieważ umowa
była sporządzona naszym zdaniem prawidłowo, lecz wyniku z góry bym nie przesądzał.
Mogę Państwa zapewnić, że w tej sprawie zrobiłem wszystko to, co było możliwe, żeby gmina
nie poniosła strat i to się udało, bo w kasie pozostało nam 200.000,00 zł z odszkodowania.
Drodzy Państwo kończąc informuje także, że na koniec roku zadłużenie będzie wynosiło
ok. 7.680.000,00 zł co stanowi ok. 34 % budżetu gminy.
W tym roku jeszcze odbędzie się spotkanie dla pięciu par, które obchodzą Złote Gody z okazji
50 lecia pożycia małżeńskiego.
Na sam koniec dziękuję moim wszystkim współpracownikom z systematyczną pracę urzędniczą
oraz wszystkim Mieszkańcom za wyrozumiałość, Radnym za wspólne, mądre decyzje.
Serdecznie dziękuję.

Pozdrawiam wszystkich
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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2 mln zł pozyskanych na edukację oraz 4 mln zł
na potrzeby gminnych inwestycji
Projekt gminny „W kręgu nauki” otrzymał
dofinansowanie w ramach PROW „Aktywne Pomorze”.
Dzięki niemu skorzystają dzieci i nauczyciele z gminy
Sulęczyno. Doposażone zostaną również szkoły. Dzieci
będą mogły uczestniczyć w dodatkowych zajęciach
pozalekcyjnych i wycieczkach edukacyjnych w okresie
szkolnym i wakacyjnym. Nauczyciele będą rozwijać swoje
kompetencje poprzez szkolenia z kształtowania
umiejętności społecznych oraz programowania. Będą też
szkolenia z zakresu wykorzystania metod eksperymentu
i technik pamięci podczas pracy z uczniem. Pracownie
szkolne zostaną doposażone w sprzęt i pomoce
dydaktyczne. Realizacja projektu będzie kosztować prawie
1,5 mln zł. Kwota dofinansowania jakie uzyskała gmina
wynosi nie całe 1,4 mln zł.
„Radosna Akademia Przedszkolaka” to projekt
przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich
nauczycieli. W ramach projektu został utworzony oddział
przedszkolny w Borku Kamiennym z 25-ma miejscami.
Środki przeznaczono na przygotowanie nowej sali
lekcyjnej z pełnym wyposażeniem oraz zatrudnienie
nauczycieli. Dzieci uczęszczające do przedszkoli będą
mogły wziąć udział w dodatkowych zajęciach,
a nauczyciele w ramach tego zadania mogą podjąć się
studiów podyplomowych. Całkowity koszt projektu
to 742 tys. zł, a dofinansowanie wynosi 630 tys. zł.

Wójt wśród uczniów ZS Sulęczyno, którzy również
skorzystają z projektu „W kręgu nauki”

Przedszkole w Borku Kamiennym

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
W ramach partnerskiego projektu trzech samorządów gmina Sulęczyno otrzyma około 1,3 mln zł
dofinansowania na termomodernizację szkoły w Podjazach i remizy OSP w Mściszewicach. Pierwsza inwestycja
w Podjazach obejmie zdjęcie istniejącego pokrycia dachowego, przebudowę całej więźby dachowej, wymianę
stolarki okiennej i ocieplenie ścian. Budynek będzie ogrzewany pompą ciepła. Całkowity koszt inwestycji
to ok. 1,3 mln zł, a dofinansowanie wyniesie około 900 tys. zł. W budynku Remizy OSP w Mściszewicach będzie
wykonana modernizacja wnętrz oraz ocieplenie budynku z zewnątrz. Całkowity koszt tych prac to
ok. 900 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie 368 tys. zł.

Strażnica OSP w Mściszewicach
będzie zmodernizowana i ocieplona

Rozbudowa bazy szkolnej

Szkoła w Podjazach – planowana jest wymiana
dachu i stolarki okiennej oraz ocieplenie.
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Jeszcze w tym roku ruszy inwestycja dotycząca
rozbudowy szkoły w Mściszewicach. Zadanie obejmowało
będzie przebudowę sal lekcyjnych oraz budowę kuchni ze
stołówką. Całkowity koszt inwestycji to około 2,3 mln zł.
W tym roku otrzymano pierwszą transzę dofinansowania
w wysokości 155 tys. zł. Posłuży ono na budowę ław
i fundamentów. Gmina zakłada, że w roku przyszłym jeszcze
Zespół Szkół w Mściszewicach – zyska więcej
raz wystąpi o dotację, tak aby ostatecznie była ona
powierzchni użytkowej i lekcyjnej
na poziomie 50%.
Inwestycja obejmuje również szkołę w Węsiorach. Do istniejącego budynku zostanie dobudowane nowe
skrzydło w którym znajdą się sale dla przedszkola, kuchnia ze stołówką i kilka sal na potrzeby podstawówki.
Do ogrzewania zostaną zamontowane pompy ciepła. W tym roku pozyskano pierwszą transzę dofinansowania
w wysokości 60 tys. zł. Inwestor przyjmuje podobny sposób finansowania inwestycji jak w Mściszewicach.
Budowa i remont sieci drogowej
W bieżącym roku Sulęczyno jako jeden z czterech beneficjentów
w powiecie kartuskim otrzymało dofinansowanie na poziomie 50 %
w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016 - 2019”. Droga Podjazy – Widna Góra obejmuje
budowę 1,3 km odcinka. W ramach realizacji zadania zostanie wykonane
odwodnienie drogi, oświetlenie, chodniki i zjazdy. Koszt zadania
to ok. 2,5 mln zł. – otrzymane dofinansowanie to 1,25 mln zł.
W roku bieżącym pozyskano również ponad 50 tys. zł. ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych, które zostały
przeznaczone na remont drogi w miejscowości Ogonki. Latem bieżącego
roku utwardzono płytami yombo nawierzchnię drogi w Borku
Kamiennym. Koszt inwestycji to ponad 155 tys. zł. z której kwota 59 tys. zł.
została dofinansowana przez Powiat Kartuski. W roku 2017 realizowana
będzie inwestycja która obejmie modernizację ulic Ks. Zapałowskiego
i Świętojańskiej. W planach jest położenie nawierzchni asfaltowej wraz
z chodnikami i zjazdami oraz odprowadzeniem wód deszczowych. Koszt
zadania to około 2 mln zł. Otrzymane dofinansowanie to 950 tys. zł.

Borek Kamienny remont drogi

Środki na gminną ochronę przeciwpożarową
Samorząd w bieżącym roku przeznaczył ponad 500 tys. zł. na zakup nowego samochodu bojowego dla
Sulęczyńskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Rozbudowa systemu kanalizacji
Międzygminna spółka komunalna prowadzi
systematyczne zadanie, które polega na podłączaniu
coraz to nowych odbiorców do gminnej sieci
wodnokanalizacyjnej. W roku bieżącym gmina
pozyskała 26 tys. zł, a w przyszłym 200 tys. zł.
środków na doprowadzenie wodociągu i kanalizacji
z Kłodna na Ostrów Mausz do Ośrodka „Mausz”.
Celem inwestycji jest dbałość o czyste jeziora, które
są największym skarbem gminy Sulęczyno.
Nowy wóz bojowy dla OSP w Sulęczynie
Artykuł opracowany przez Redakcje Kuriera Kaszubskiego
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Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: GOSPODAROWANIE
ODPADAMI INNYMI NIŻ KOMUNALNE.
CZĘŚĆ 2) – USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Tytuł zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU GMINY SULĘCZYNO – edycja 2016
CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:
W związku z obowiązkami wynikającymi z wieloletniego programu pn. „Program
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” Gmina Sulęczyno podjęła uchwałę Nr XXII/182/2009 Rady
Gminy Sulęczyno z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie uchwalania „Gminnego Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sulęczyno na lata 2009 – 2032”.
Główne cele programu to: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja
negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium gminy, likwidacja
szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Na terenie Gminy Sulęczyno zinwentaryzowane zostało około 1166 Mg azbestu stanowiących w 100% pokrycia
dachowe, których stopień pilności kształtuje się następująco:
- I stopień pilności – 80% / - II stopień pilności – 8%
/ - III stopień pilności – 12%
Władze Gminy Sulęczyno w trosce o poprawę warunków życia i ochronę zdrowia mieszkańców oraz turystów
przebywających na terenie gminy zrealizowały program pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Sulęczyno – edycja 2016”, polegający na dofinansowaniu demontażu, transportu oraz
unieszkodliwienia odpadów azbestowo cementowych pochodzących z nieruchomości znajdujących się na terenie
gminy.

REALIZACJA ZADANIA:
W 2016 roku w ramach zaplanowanego zadania na terenie Gminy Sulęczyno przeprowadzono 9 inwestycji,
polegających na utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest. Inwestycje miały miejsce w okresie od maja
do listopada 2016 roku. Łącznie utylizacji zostało poddanych 1129 m2 eternitu, który znajdował się na dachach
budynków mieszkalnych oraz gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Sulęczyno. Efekt ekologiczny
zadania został osiągnięty częściowo, utylizacji zostało poddanych 14,40 Mg odpadów zawierających azbest.

INFORMACJA O WARUNKACH UZYSKANIA DOFINANSOWANIA WYNIKAJĄCYCH
Z PROGRAMU PRIORYTETOWEGO NFOŚIGW
Warunki dofinansowania udzielanego przez WFOŚiGW z udziałem środków FOŚiGW
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

udzielając dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, WFOŚiGW działa we własnym imieniu na rzecz
NFOŚiGW;
kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100 % jego kosztów kwalifikowanych, w tym do 50 % kosztów
kwalifikowanych, ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, w formie dotacji;
kwota dofinansowania udzielanego ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach realizacji umowy
udostepnienia środków nie może przekroczyć iloczynu 400 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w
Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest;
minimalne łączne zaangażowanie środków WFOŚiGW w realizacje niniejszego programu priorytetowego stanowi 35%
kosztów kwalifikowanych;
przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów
zawierających azbest;.
przedsięwzięcie zlokalizowane na terenie gminy posiadającej program usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest i jest z nim zgodne;
przy określaniu intensywności dofinansowania uwzględnia się przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej;

w przypadku dofinansowania przekazywanego za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego, zasady
pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznych odbiorców korzyści. Podmiotem udzielającym
pomocy ostatecznemu odbiorcy, zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej
udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest w takiej sytuacji dotowana
jednostka samorządu terytorialnego.

FINANSOWANIE INWESTYCJI
Łączny koszt zrealizowanych zadań wyniósł 23 048,79 z czego 10 602,59 zł stanowi koszt kwalifikowany. Zgodnie
z umową dotacji nr WFOŚ/D/III-37/220/2016/AZBEST-2016 zawartą pomiędzy Gminą Sulęczyno
a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Gmina Sulęczyno otrzymała
dotację w wysokości 9 009,80 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych. Powyższa dotacja została
udostępniona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Pozostała kwota tj. 14 038,99 zł stanowiła środki własne
inwestorów.
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Stypendia Wójta Gminy Sulęczyno
W dniu 6 grudnia
2016 roku odbyło się
uroczyste
wręczenie
stypendiów Wójta Gminy
Sulęczyno.
Wśród
stypendystów
znaleźli
się: Nikola Fafińska,
Nikola Hinc, Maciej
Smentoch,
Katarzyna
Stencel, Daria Stencel,
Dominika Gawin, Izabela Milkowska, Marta Stencel, Antonina Łukaszczyk, Robert Jereczek, Wiktor
Miszk, Zuzanna Malek, Michał Jereczek, Weronika Kankowska, Mateusz Las, Weronika Mejna, Paulina
Spychalska, Julia Bronk, Faustyna Kamińska, Anna Klasa, Jacek Mielewczyk, Agnieszka Gliniecka,
Marianna Łukaszczyk, Anna Malek, Wiktoria Theus, Agata Żeleźnik, Julia Rompa, Dawid Łukowcz,
Alicja Butowska, Paulina Butowska, Kinga Cichosz, Stanisław Jakubowski, Honorata Gostkowska,
Aleksandra Jutrzenka - Trzebiatowska, Dorian Zielonka, Sebastian Malotka - Trzebiatowski, Aleksandra
Breza, Wiktoria Kropidłowska, Adam Styp - Rekowski, Mariusz Bronk.

Tabela z datami wypłat świadczeń rodzinnych i 500+
na pierwsze półrocze 2017 roku
DATA WYPŁAT WEDŁUG NAZWISK
ZASIŁKI RODZINNE I 500+

MIESIĄC
2017 r.

A-G

H-N

O-Ż

STYCZEŃ

24 styczeń

25 styczeń

26 styczeń

LUTY

21 luty

22 luty

23 luty

MARZEC

22 marzec

23 marzec

27 marzec

KWIECIEŃ

21 kwiecień

24 kwiecień

26 kwiecień

MAJ

23 maj

24 maj

25 maj

CZERWIEC

21 czerwiec

22 czerwiec

23 czerwiec

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sulęczynie informuje,
że od stycznia 2017 r. wzrasta
kwota świadczenia pielęgnacyjnego
z kwoty 1300 zł na kwotę1406 zł
w wyniku wprowadzonej
waloryzacji świadczeń. Wysokości
pozostałych świadczeń
wypłacanych z tut. ośrodka nie
ulegają zmianie

Przypomnienie dla Rolników – AKCYZA!
Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2017 roku część pieniędzy wydanych na olej napędowy
używany do produkcji rolnej powinien: - w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. złożyć
odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Sulęczyno wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu
oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.
Drugi termin składania wniosków: - w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.
złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Sulęczyno wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach rocznego
limitu zwrotu podatku określonego na 2017 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.
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400 – lecie Kościoła w Sulęczynie
W niedziele 22 maja 2016 roku w dniu
odpustu Świętej Trójcy
odbyły się główne
uroczystości jubileuszu 400 – lecia powstania
pierwszego kościoła w Sulęczynie. Uroczystej Mszy
Świętej przewodniczył Ks. Biskup Diecezji
pelplińskiej Ryszard Kasyna. Podczas Mszy Świętej
Ks. Biskup dokonał konsekracji ołtarza i poświęcił
mury kościoła, po czy odczytał i przekazał na ręce
Ks. Proboszcza Andrzeja Karlińskiego dekret
potwierdzający ważność i autentyczność tego
wielkiego dla nas wydarzenia. Jubileuszowa Msza
Święta odpustowa zgromadziła wielu zacnych gości
z terenu naszej gminy oraz bezpośrednio związanych
z gminą Sulęczyno.

Podczas Mszy Świętej poświęcona została także tablica pamiątkowa ufundowana przez Parafian
z inicjatywy Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział Sulęczyno upamiętniająca Reinholda Heidensteina
pierwszego fundatora kościoła w Sulęczynie.
W niedzielne popołudnie, 22 maja, odbył się także koncert pn. „Śpiewający Jubileusz” podczas którego
można było posłuchać pieśni religijnych, kaszubskich itp. pod przewodnictwem pani Aleksandry Kucharskiej –
Szefler. W ramach obchodów 400-lecia Kościoła w Sulęczynie odbyły się jeszcze jeden koncert a mianowicie
w niedzielę 26 czerwca mogliśmy posłuchać koncertu organowego podczas którego wystąpił pan Patryk Podwojski
– organista Archikatedry w Gdańsku Oliwie wspólnie z Martyną Gezela. Zabrzmiały najpiękniejsze arie oraz pieśni
z towarzyszeniem organów takich kompozytorów jak: J.S.Bach, G.Giordani, F.Durante, F.MendelssohnBartholdy, G.Faure czy H.Seroka.
Z okazji obchodów 400-lecie kościoła został wydany biuletyn
informacyjny, który każdy z Parafian mógł zabrać z kościoła podczas
uroczystości jubileuszowych. W biuletynie znalazły się m. in.
najważniejsze informacje związane z naszym Kościołem – Parafią,
krótka historia kościoła, porządek odprawiania Mszy Świętych oraz
kilka zdjęć prezentujących wygląd naszego kościoła. Z okazji
jubileuszy w roku bieżącym została wydania książka autorstwa
Ks. dr Bogusława Głodowskiego pt. „400 lat Parafii Świętej Trójcy w
Sulęczynie”. W książce tej można znaleźć bardzo szczegółowo
opisane dzieje naszego kościoła – parafii od początku istnienia do dnia
dzisiejszego. Powyższe wydanie można zakupić w biurze
parafialnym.
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Fot. Krzysztof Pasternacki

100 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie
W sobotę 22 października 2016 roku odbyły się
uroczyste obchody 100-lecia działalności Ochotniczej
Straży Pożarnej w Sulęczynie. Obchody rozpoczęły się
uroczystą Mszą Świętą w kościele pw. Świętej Trójcy
w Sulęczynie w której wzięli udział strażacy,
zaproszeni gości oraz mieszkańcy. Mszy Świętej
przewodniczył ks. Ryszard Różycki przy współudziale
księży bezpośrednio związanych z gminą Sulęczyno.
Po nabożeństwie wszyscy przeszli przed
strażnicę OSP, gdzie została odsłonięta tablica
pamiątkowa. Odsłonięcia tablicy dokonała jedna
z najstarszych mieszkanek gminy Sulęczyno pani Anna
Drywa, która w tym roku obchodzi swoje setne
urodziny, Wójt Gminy Sulęczyno Bernard Grucza oraz
Kacper Roda.
Następnie
wszyscy
przeszli
na
plac
uroczystości przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Sulęczynie. Uroczystości na placu rozpoczął prezes
dh Robert Roda, który przywitał wszystkich obecnych
oraz przedstawił krótką historię jednostki. Wójt Gminy
Sulęczyno odczytał list gratulacyjny z okazji jubileuszu
oraz przekazał jednostce nowy samochód ratowniczo gaśniczy marki Iveco. Przedstawiciele firmy Kapeo
przekazali jednostce lekki samochód do ratownictwa
technicznego marki Ford. Samochody zostały
poświęcone przez ks. Kanonika Andrzeja Karlińskiego.
Sobotnie uroczystości były znakomitą okazją do
podziękowania druhom za ich wierną służbę.
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Wyróżnieni oraz odznaczeni zostali następujący strażacy:
Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza
uhonorowani zostali: dh Andrzej Roda
i dh Kazimierz Gawin.
ZŁOTY Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
otrzymali:
dh
Remigiusz
Kostrzewski
i dh Wacław Kozieniec.
SREBRNY Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
otrzymali: dh Marek Węsierski, dh Jolanta Lass,
dh Marek Walczak, dh Bernard Grucza - Wójt,
dh Wojciech Labuda, dh Andrzej Potrac.
BRĄZOWY Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
otrzymali: dh Tadeusz Wilma, dh Kamil Sylka,
dh Paweł Gawin, dh Mariusz Sominka, dh Anna
Piechowska, dh Błażej Bielawa, dh Andrzej
Piechowski, dh Arkadiusz Wiczkowski, dh Marcin
Klinkosz, dh Łukasz Zasada, dh Sławomir Bronk,
dh Krzysztof Dułak, dh Edmund Domaszk,
dh Arkadiusz Gawin, dh Szymon Trzebiatowski.
Odznakę „WZOROWY STRAŻAK” otrzymali:
dh Tomasz Hinca, dh Katarzyna Gawin, dh Marta
Gawin, dh Barbara Kłopocka, dh Magdalena
Sylka, dh Marcin Kreft, dh Radosław Driwa,
dh Anna Jasińska, dh Andrzej Kreft, dh Weronika
Pałubicka.
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Setne urodziny
– Anny Drywa z Żakowa
W ostatnim czasie obchodziliśmy setne urodziny pani
Anny Drywa, mieszkanki Gminy Sulęczyno. Anna Drywa
urodziła się 7 grudnia 1916 roku w Jasieniu. Podczas okupacji
niemieckiej, była gospodynią domową w rodzinie niemieckiej.
W czasie wojny poznała miłość swojego życia - Bernarda.
Para wzięła ślub 4 lipca 1943 roku. Małżonkowie w 1960
roku kupili gospodarstwo rolne w Boguszewie (obecnie
nazwą urzędową tej miejscowości jest Żakowo) w gminie
Sulęczyno. Anna i Bernard wychowali dwójkę dzieci.
Jubilatka wraz z mężem przeżyła szczęśliwie prawie dwie
dekady, niestety w wieku 46 lat została wdową. Po śmierci
małżonka, który jak często podkreślała, był miłością jej życia
i tym "jedynym", nie chciała ponownie wychodzić za mąż.
Sama zajęła się prowadzeniem ich wspólnego gospodarstwa.
Bardzo to lubiła, bo zawsze była osobą bardzo pracowitą.
Jeszcze kilkanaście lat temu uwielbiała troszczyć się o grządki
w przydomowym warzywniaku. Gospodarstwo przekazała
córce i jej mężowi. Dostojna seniorka zawsze lubiła aktywnie
spędzać czas. W wieku ponad 70 lat można było ją zobaczyć
na rowerze.
Życiową dewizą jubilatki jest "kochać Boga i ludzi".
Jak podkreślają bliscy, dopóki dopisywało jej zdrowie zawsze
można było liczyć na jej wsparcie. Pomocną dłoń wyciągała
często i chętnie, a co najważniejsze dawało jej to satysfakcję
i poczucie, że jest potrzebna.
Pani Anna doczekała się dziewięciorga wnuków,
dwadzieściorga prawnuków i ośmiorga praprawnuków.
Przelana na nich miłość matki i babci, dziś obficie do niej
wraca w trosce i opiece, którą nad nią sprawują najbliżsi.
W środę 7 grudnia 2016 roku, w setne urodziny pani
Anny w jej domostwie zebrała się liczna rodzina, przyjaciele,
przybył także Wójt Gminy Bernard Grucza, Przewodniczący
Rady Gminy Kazimierz Gliniecki, Z-ca kierownica USC
Teresa Błaszkowska, Kierownik GOPS Ewa Kulaszewicz
z licznymi prezentami i gratulacjami. Wszyscy życzyli jej
kolejnych, długich lat życia w zdrowiu i z uśmiechem na
twarzy. Wspólne świętowanie rozpoczęło się od mszy świętej,
którą odprawił proboszcz parafii w Sulęczynie.
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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 poniżej przedstawiamy krótką relację z najważniejszych
wydarzeń z życia gminy w ostatnim czasie ….

44 Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki
Studenckiej BAZUNA 2016
W dniach 1 – 3 lipca 2016 roku na scenie plenerowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie odbyła się już po raz
drugi w Sulęczynie – 44 edycja Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu Piosenki Studenckiej BAZUNA 2016, któremu
towarzyszył Sulęczyński Jarmark Sobótkowy. Przegląd ma charakter ogólnopolski i biorą w nim udział wykonawcy z całego
kraju. W tym roku w konkursie wzięło udział 30 wykonawców. Każdy na scenie przedstawił dwa utwory.
WYNIKI PRZEGLADU:
Grupa Trzymająca Ster – Samotność
Cztery Pory Miłowania – Nocą w sadzie i Jesienne kocham
Rado Barłowski – Złoty kurz
Namotane –A my jak dzieci
Zbigniew Rolniczak – Bieszczadzkie cienie i Ballada domowo jesienna
Oreada i Paduchy – Południca
Monika Kowalczyk – Tu i Na własność
Zagrali i Poszli – O skrzypku Janie, co nie chciał pieniędzy i A gdy będzie ze mną źle
Zuzanna – Papierosy i serce i Czasu i Wody
Sprzedawcy Dymu – Szklane paciorki i Erotyk o przestrodze
Kapela z Przypadku – Bieszczadzka szanta i Tam
Dwaj Macieje – Szczęśliwy dzień i Dla młodego wędrowca
Bractwo Wiecznego Natchnienia – Wciąż tak samo
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Piosenka U źródeł Sanu, wyk. Bractwo Wiecznego
Natchnienia, jest laureatką nagrody specjalnej klubu FIFY,
za walory turystyczne. Najlepszym wykonawcą przeglądu BAZUNY
2016 został zespół Oreada i Paduchy. Najlepszą interpretacją
przeglądu została Werbowaja doszczeczka w wykonaniu zespołu
Oreada i Paduchy.
Nagrodę specjalną im. Jacka i Janka Stefańskich otrzymał
zespól Cztery Pory Miłowania, w tej kategorii wyróżniono także
Zuzannę oraz Monikę Kowalczyk. Nagrodę specjalną zespołu Coryna
za inspiracje ludowe otrzymał Katarzyna Biesaga z grupy Oreada
i Paduchy. Dwie równorzędne nagrody im. Józefa Kanieckiego dla
indywidualności muzycznych otrzymały Monika Kowalczyk oraz
Zuzanna.
Nominację do tegorocznego Studenckiego Festiwalu Piosenki
w Krakowie otrzymali Zbigniew Rolniczak i Łukasz Nowak.
Nominację do lubelskiego Przeglądu Piosenki Poetyckiej „Strojnie
w Biel – Zima z Bazuną” otrzymał zespół Dlaczego Nie oraz
Aleksander Sagaidarov. Nagrodę publiczności uzyskał zespół
Rewers.

Kolejna jubileuszowa 45 edycja
BAZYNY odbędzie się na przełomie
czerwca i lipca 2017 roku
w PRZYWIDZU.

XIV Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy
W niedzielę - 24 lipca 2016 r. - koncertem inauguracyjnym
w Kościele Św. Trójcy w Sulęczynie rozpoczął się
XIV Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy w Sulęczynie.
Podczas koncertu wystąpili muzycy Orkiestry Kameralnej Progres
pod dyrekcją Szymona Morusa oraz soliści –Magdalena Chmielecka
(sopran), Natalia Walewska (skrzypce) oraz Paweł A. Nowak
(akordeon).
W czwartek 28 lipca 2016 roku w Restauracji „MARASKA”
w Sulęczynie odbył się drugi koncert akordeonowy. Koncert był
zatytułowany „Le cafe parisien” który był połączeniem musette,
muzyki Django Reinharta i znanych tematów francuskiego pop.
Podczas koncertu wystąpili Paweł A. Nowak - akordeon, Dario
Alberti – gitara, Maciej Sadowski – kontrabas, Tomasz Koper –
perkusja oraz Daria Zaradkiewicz – śpiew.
W sobotę 30 lipca 2016 roku odbył się koncert finałowy
XIV Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego w Sulęczynie.
Mimo deszczowej aury publiczność dopisała. Koncert rozpoczął się
od powitania publiczności przez Tomasza Olszewskiego – prezentera
Radia Gdańsk, który już od kilku lat prowadzi koncerty plenerowe .
Następnie na scenie pojawił się Paweł A. Nowak – główny
organizator festiwalu, który przywitał wszystkich obecnych oraz
podziękował Wójtowi Gminy Sulęczyno Bernardowi Grucza
i Staroście Powiatu Kartuskiego Janinie Kwiecień za przychylność
i pomoc finansową przy organizacji festiwalu, wręczając im
symboliczne
kwiaty.
Podziękował
także
wszystkim
współorganizatorom festiwalu oraz osobom zaangażowanym w jego
organizację.
Koncert rozpoczął zespół z Ukrainy Galia Folk Band
następnie Hamburg Tango Quintet. Potężną dawkę energii
publiczności w postaci starych ludowych kompozycji ubranych
w nowoczesne, rockowo – elektroniczne aranżacje inspirowane,
nierzadko metalowymi brzmieniami przekazała grupa ze śląska –
Krzikopa. Koncert zakończył jeden z najpopularniejszych w Polsce
akordeonistów - Marcin Wyrostek z zespołem w projekcie „Tango
Corazon”. Podczas koncertu plenerowego można było obejrzeć
wystawę akordeonów z kolekcji Pawła A. Nowaka.
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Zajęcia wakacyjne ……
W ciągu minionych wakacji Gminny Ośrodek
Kultury w Sulęczynie przygotował bogatą ofertę zajęć
wakacyjnych. Przygodę wakacyjną rozpoczęliśmy
w drugim tygodniu lipca. Harmonogram zajęć był
urozmaicony, można było w czym wybierać, oczywiście
zajęcia były uzależnione od pogody, która często płatała
nam figle. Program zajęć obejmował zajęcia artystyczne,
konkursy, konkurencje sportowe, gry i zabawy, spotkania
z ciekawymi ludźmi, wycieczki, kalambury, wyjazd do
kina i do ZOO w Tuchlinie, warsztat survivalowy, mini
kurs języka hiszpańskiego, rajd rowerowy oraz pieczenie
chleba.
Nasze wakacyjne zajęcia zakończyliśmy przy
GOK-u ogniskiem i kiełbaskami. Dzieci otrzymały
pamiątkowe dyplomy i upominki. Wszystkim
uczestnikom dziękujemy za udział w zajęciach,
wspaniałą przygodę i wasz uśmiech.
Wszystkim zaproszonym gościom serdecznie
dziękujemy za ciekawe i barwne przeprowadzenie zajęć,
za przekazaną wiedzę, optymizm i serdeczny uśmiech.

Zapraszamy na kolejne spotkanie
z przygodą w czasie ferii zimowych
23-27.01.2017 rok,
czeka nas bogaty i ciekawy program zajęć.
Więcej informacji już wkrótce na stronie
www.goksuleczyno.gdan.pl
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Zawody Strażackie – Festyn Gminny w Sulęczynie
W dniu 14 sierpnia 2016 r. na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie odbyły się Gminne
Zawody Sportowo – Pożarnicze, które połączone były z Festynem Gminnym. W czasie zawodów rywalizowało
dziesięć zespołów o tytuł najsprawniejszej strażackiej drużyny w gminie Sulęczyno tj. z Kistowa, Mściszewic
i Sulęczyna. W strażackich zmaganiach wzięło udział dziesięć drużyn, w tym trzy członków czynnych i dwie
żeńskie. Ponadto zarówno w sztafecie, jak i ćwiczeniu bojowym swoje umiejętności zaprezentowali członkowie
najmłodszej strażackiej drużyny OSP Sulęczyno. W trakcie
zawodów dzieci mogły skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni
a wszyscy goście zjeść strażacką grochówkę, bądź kiełbaski.
Obejrzeć można było pokaz gaszenia pożaru za pomocą konnej
sikawki strażackiej, czy ratownictwa technicznego z udziałem
grupy pozoracyjnej i druhów z OSP Sulęczyno. Ponadto na scenie
plenerowej GOK-u zaprezentowały się Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich „Mściszewiczanki” ze skeczem „Pani ze wsi – Pani
z miasta”, po którym odbyła się biesiada kaszubska i pokaz
fajerwerków.

Wyniki Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych:
Członkowie czynni – sztafeta:
I miejsce - OSP Mściszewice
II miejsce - OSP Kistowo
III miejsce - OSP Sulęczyno
Członkowie czynni - ćwiczenie bojowe:
I miejsce - OSP Kistowo
II miejsce - OSP Sulęczyno
III miejsce - OSP Mściszewice

Członkowie czynni - klasyfikacja końcowa:
I miejsce - OSP Kistowo
II miejsce - OSP Mściszewice
III miejsce - OSP Sulęczyno
Członkowie czynni - ćwiczenie alarmowo-bojowe:
I miejsce - OSP Mściszewice
II miejsce - OSP Sulęczyno

MDP Męska 12-15 lat - sztafeta:
I miejsce - OSP Sulęczyno
II miejsce - OSP Mściszewice

MDP Żeńska - 15-18 lat:
I miejsce - OSP Kistowo

MDP Męska 12-15 lat - ćwiczenie bojowe:
I miejsce - OSP Sulęczyno
II miejsce - OSP Mściszewice

Drużyna żeńska - sztafeta:
I miejsce - OSP Sulęczyno
II miejsce - OSP Kistowo

MDP Męska 12-15 lat - klasyfikacja końcowa:
I miejsce - OSP Sulęczyno
II miejsce - OSP Mściszewice

Drużyna żeńska - ćwiczenie bojowe:
I miejsce - OSP Sulęczyno
II miejsce - OSP Kistowo

MDP Męska 15-18 lat:
I miejsce - OSP Kistowo

Drużyna żeńska - klasyfikacja końcowa:
I miejsce - OSP Sulęczyno
II miejsce - OSP Kistowo

MDP Żeńska 12-15 lat:
I miejsce - OSP Sulęczyno
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Dożynki w Mściszewicach
Dnia 15 sierpnia 2016 roku Mszą Świętą Odpustową w kościele pod WNMP w Mściszewicach rozpoczęły
się Dożynki Parafialno – Sołeckie. Po uroczystej Mszy Świętej wszyscy przeszli w barwnym korowodzie, przy
asyście Orkiestry Mściszewice, na plac przy plebanii, gdzie rozpoczęło się świętowanie. Uroczystości Dożynkowe
rozpoczęła Pani Sołtys Maria Stencel wspólnie w Wójtem Gminy Sulęczyno Bernardem Gruczą zapraszając na
scenę gości wśród którym była m. in. Pani Starosta Powiatu Kartuskiego Janina Kwiecień, Pani Skarbnik Powiatu
Kartuskiego Zofia Walkowiak, Pan Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno Kazimierz Gliniecki, księża
okolicznych parafii oraz księżą związani z Parafią w Mściszewicach. Po uroczystych przywitaniach miało miejsce
otwarcie dożynek – przekazanie chleba dożynkowego przez Starostów Dożynek – Wójtowi, który następnie
podzielił chleb wśród obecnych na dożynkach.
W dalszej części dożynek miał miejsce pokaz
koszenia zboża i pracy dawnym sprzętem
rolniczym Pana Jacka Wolskiego. Następnie
odbyły się konkursy w ramach turnieju sołectw
pomiędzy : Sołectwem Mściszewice i Sołectwem
Łosienice. Dodatkowo można było skorzystać
z darmowych zjeżdżalni i atrakcji dla
najmłodszych oraz m. in. zjeść dożynkową
grochówkę.

Koncert Pieśni Patriotycznych
Dnia 15 sierpnia 2016 roku na scenie plenerowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie odbył się koncert
pieśni patriotycznych w wykonaniu muzyków i teatrów
toruńskich: Grażyna Rutkowska – Kusa : alt, recytacja,
Magdalena Cysewska : sopran, Krzysztof Zaremba :
fortepian, tenor i Michał Hajduczenia – śpiew, kontrabas
oraz dobór tekstów. Podczas koncertu można było usłyszeć
takie pieśni patriotyczne jak: Bogurodzica, Biały Krzyż,
Zwycięży Orzeł Biały, Wojenko – Wojenko i wiele innych.

Dożynki Gminno – Parafialne w Borku Kamiennym
i Dożynki Powiatu Kartuskiego w Przodkowie
W niedzielę 28 sierpnia 2016 roku odbyły się
Dożynki Gminno – Parafialne, które w tym roku miały
miejsce w sołectwie Kistowo, a dokładnie na placu przy
Szkole Podstawowej w Borku Kamiennym. Dożynki
rozpoczęły się dziękczynną Mszą Świętą odprawianą przez
księży Parafii Św. Trójcy w Sulęczynie tj. ks. Kanonika
Andrzeja Karlińskiego i ks. Daniela Kreft oraz ks. Marka
Labuddę proboszcza Parafii w Mściszewicach. Po Mszy
Świętej miało miejsce uroczyste otwarcie dożynek przez
Wójta Gminy Sulęczyno Bernarda Gruczę i Sołtysa
Sołectwa Borek Bogdana Malek. Następnie starostowie
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dożynek przekazali chleb dożynkowy Wójtowi Gminy, który
podzielił go wśród obecnych na dożynkach.
W kolejnej części imprezy miały miejsce występy:
Zespołu „Motylki”, uczniów Szkoły Podstawowej w Borku
Kamiennym - spektakl pt. „Telewizjô na Kaszebach” oraz
Scholi Św. Anny działającej przy GOK-u w Sulęczynie.
W trakcie dożynek można było wziąć udział w konkursach
dożynkowych, skorzystać z darmowych zjeżdżalni
i przejazdów konikami zjeść pyszną dożynkową grochówkę
i wyroby Koła Gospodyń Wiejskich z Węsior. Do późnych
godzin nocnych trwała biesiada z zespołem Twist Band.

Podczas Dożynek Gminno – Parafialnych w Borku Kamiennym podsumowano etap gminny konkursu
„Piękna Wieś Pomorska 2016”. Wyniki przedstawiały się następująco:
Kategoria wieś: I miejsce – Wieś WĘSIORY
Kategoria: zagroda rolnicza
I miejsce – Pan Zygmunt Olszewski (Mściszewice)
II miejsce – Państwo Katarzyna i Łukasz Lendowscy (Węsiory)
III miejsce – Pan Dariusz Wolski (Mściszewice)
III miejsce – Państwo Teresa i Jan Sawiccy (Węsiory)
Wyróżnienia – Pan Wojciech Karczewski (Amalka), Pani Bożena Brzeska
(Golica), Państwo Dorota i Stanisław Choszcz (Widna Góra), Pan Tomasz
Jereczek (Podjazy), Państwo Helena i Andrzej Sylka (Zdunowice). Na etapie
powiatowym wyróżnienie otrzymało sołectwo Węsiory oraz Państwo Joanna
i Zygmunt Olszewscy ze Mściszewic.
Pani Sołtys Sołectwa Węsiory wraz z Radą Sołecką pragną serdecznie
podziękować za nagrodę w konkursie „Piękna Wieś”, ufundowaną przez
Gminę Sulęczyno, którą był namiot biesiadny. Podziękowania kierują także do
Powiatu Kartuskiego, gdzie wieś Węsiory otrzymała wyróżnienie w w/w
konkursie - nagrodę w kwocie 400 zł., która została przeznaczona na kwiaty,
które upiększają miejscowość.
Dodatkowe podziękowania należą się
sponsorom, którzy aktywnie włączyli się w inicjatywę zakupu wyposażenia do namiotu biesiadnego tj. ośmiu
zestawów ław i stołów oraz dwóch termosów. Sponsorami wyposażenia namiotów byli: Firma „Wroński”, Firma
Budowlana Państwa Ewy i Sławomira Patelczyk, Firma Celbud ze Mściszewic, Firma Kapeo, Pan Michał
Chmurzyński, Pan Marian Cichosz, Pan Kazimierz
Myszk, Pan Daniel Błonk, Pan Eugeniusz Hinc,
Państwo Justyna i Eugeniusz Wolscy oraz dwaj
anonimowi darczyńcy.
W niedzielę 4 września 2016 roku
w Przodkowie odbyły się Dożynki Powiatu
Kartuskiego, gdzie Gmina Sulęczyno miała swoje
stoisko. Dożynki rozpoczęły się Mszą dziękczynną
w Kościele św. Andrzeja, po której wszyscy
w barwnym korowodzie przeszli na stadion gminny.
Tam, po przywitaniu gości otwarto powiatowe
dożynki, a symbolem tego było przekazanie przez
starostów dożynek bochna chleba gospodarzom
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Janinie Kwiecień Staroście Kartuskiemu i Andrzejowi Wyrzykowskiemu Wójtowi Gminy Przodkowo. Podczas
dożynek miały miejsce różne konkursy i występy artystyczne, rozstrzygnięty został etap powiatowy konkursu
„Piękna Wieś”, gdzie Sołectwo Węsiory otrzymało wyróżnienie w kategorii wieś, zaś w kategorii zagroda
rolnicza z naszej gminy wyróżnienie otrzymał Pan Zygmunt Olszewski ze Mściszewic. Rozstrzygnięto konkurs
na najpiękniejszy wieniec w którym pierwsze miejsce zajęła gmina Kartuzy, drugie miejsce miał wieniec gminy
Sierakowice a trzecie z gminy Przodkowo. W konkursie na najlepszy kołacz dożynkowy pierwsze miejsce zajęła
gmina Przodkowo, drugie – Żukowo, trzecie – Kartuzy. Na dożynki powiatowe wieniec oraz kołacz
reprezentujący nasza gminę został przygotowany przez Sołectwo Borek.

Dzień Seniora
Wójt Gminy Sulęczyno wraz
z
Gminnym
Ośrodkiem
Pomocy
Społecznej w Sulęczynie zorganizowali
w dniu 28 września 2016 roku coroczne
obchody „Dnia Seniora”, które odbyły się
w Ośrodku Mausz. W uroczystościach
udział wzięło ok. 200 osób – seniorów
z naszej gminy.
Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło
się uroczystą Mszą Świętą odprawioną
przez proboszczów gminnych parafii
z Sulęczyna i Mściszewic. Wszystkich
zebranych powitali organizatorzy: Wójt Gminy Sulęczyno – Bernard Grucza, Kierownik GOPS-u – Ewa
Kulaszewicz i Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno – Kazimierz Gliniecki, złożyli Seniorom życzenia długich
lat życia w zdrowiu, szczęściu i radości oraz pociechy z wnuków i prawnuków. Po uroczystym obiedzie, przy
kawie i wspólnych rozmowach upłynęło seniorom środowe popołudnie. Czas obecnym umilał występ dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Borku Kamiennym pt. „Wywiad Radio Kaszëbë”, przygotowany przez panią Dyrektor
SP w Borku Kamiennym Teresę Hinca. Dalsza część spotkania upłynęła w atmosferze wspomnień, refleksji
i zabawy inspirowanej przez Stowarzyszenie KGW „Mściszewiczanki”. Nie zabrakło gratulacji, życzeń, a także
zabawy tanecznej przy Zespole And – Daro z Kościerzyny.
Organizatorzy bardzo dziękują Wszystkim Seniorom za tak liczne przybycie na tę uroczystość i już dziś
zapraszają wszystkich za rok, bo to dla Was Kochani nasi Mieszkańcy organizujemy te spotkania, abyście się
mogli spotkać razem i podzielić swoimi sprawami nawzajem. Pozdrawiamy jeszcze raz bardzo gorąco i serdecznie.
Materiał opracowany przez GOPS Sulęczyno

Konkurs Czytelniczy „Méster Bëlnégó Czëtaniô”
W środę 12 października 2016 roku w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie odbyły się, po raz
pierwszy w gminie Sulęczyno, gminne eliminacje konkursu czytelniczego „Méster Bëlnégo Czëtaniô”, czyli
„Mistrz czytania po kaszubsku”. Uczestnicy walczyli o najlepsze miejsca w trzech kategoriach wiekowych, łącznie
w konkursie wzięło udział 28 uczestników z czterech szkół znajdujących się na terenie gminy Sulęczyno
(Mściszewice, Podjazy, Sulęczyno i Węsiory). Uczestników konkursu oceniała komisja w składzie: Gruchała Jan
(Prezes ZK-P O/Sulęczyno) oraz Krefta Janina i Stenka Katarzyna.
Wyniki etapu gminnego konkursu
czytelniczego w poszczególnych kategoriach:
Kategoria: Klasy I-III Szkół Podstawowych:
I miejsce – Stefańska Otylia (Węsiory)
II miejsce – Patelczyk Zuzanna (Węsiory)
III miejsce – Lipkowska Wiktoria (Podjazy)
W tej kategorii wzięli udział także: Jank Agata
(Sulęczyno), Gawin Paulina (Sulęczyno), Jereczek
Julian (Podjazy), Gruchała Weronika (Podjazy).

Kategoria: Klasy IV-VI Szkól Podstawowych:
I miejsce – Pałubicka Monika (Mściszewice)
II miejsce – Smentoch Maciej (Sulęczyno)
III miejsce – Breza Jonasz (Podjazy) i Łojko
Kamila (Węsiory)
W tej kategorii wzięli udział także: Krefta Szymon (Sulęczyno), Gostkowska Dominika (Węsiory), Jereczek Karolina
(Węsiory), Lis Damian (Węsiory), Konkol Magdalena (Mściszewice), Mejna Marcin (Mściszewice), Choszcz Izabela
(Podjazy), Hinca Paweł (Podjazy), Labuda Dawid (Podjazy), Jereczek Robert (Podjazy).
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Kategoria: Klasy I-III Gimnazjum:
I miejsce – Węsierski Tomasz (Mściszewice)
II miejsce – Bronk Agnieszka (Sulęczyno)
III miejsce – Zarach Kornelia (Sulęczyno) i Pela Karolina (Sulęczyno)
W tej kategorii wzięli udział także: Malek Jan (Sulęczyno), Mejna Marek (Mściszewice) i Birr Stanisław (Mściszewice).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz symboliczne upominki. Organizatorem
konkursu była Szkoła Podstawowa w Węsiorach: Pani Klaudia Jereczek – Dyrektor SP Węsiory i Pani Magdalena
Wika Czarnowska – nauczyciel języka kaszubskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie. Osoby, które
zajęły dwa pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wzięły udział w eliminacjach powiatowych
w/w konkursu, które odbyły się 16 listopada w Kartuskim Centrum Kultury. Wśród naszych uczestników,
w eliminacjach powiatowych w kategorii klas I-III SP – trzecie miejsce zajęła Otylia Stefańska (Węsiory)
oraz w kategorii klas IV – VI SP – drugie miejsce zajęła Monika Stefańska (Mściszewice).

Kabaret pt. „W czasie deszczu
dzieci się nudzą”
W niedzielę 13 listopada 2016 roku w sali Ochotniczej
Staży Pożarnej w Sulęczynie można było obejrzeć program
kabaretowo – rozrywkowy pod tytułem „W czasie deszczu
dzieci się nudzą”. Kabaret składał się ze znanych dialogów
i scenek łączących popularne piosenki z „Kabaretu Starszych
Panów” – wiązanka zgubnych uczuć opisanych słowem
i pieśnią przez Jeremiego Przyborę z muzyką Jerzego
Wasowskiego. Usłyszeliśmy takie utwory jak „Rodzina”, Addio pomidory”, „Drobne ogłoszenia” czy „Przeklnę
Cię” w wykonaniu dobrze znanych sulęczyńskiej publiczności artystów Doroty Lulki, Pawła A. Nowaka i Macieja
Sadowskiego.
Współorganizatorami koncertu byli: Gmina Sulęczyno – Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie, Gminna
Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział Sulęczyno
oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęczynie.

I rocznica istnienia Koła Gospodyń
Wiejskich w Węsiorach
W sobotę 19 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej
w Węsiorach odbyła się uroczystość z okazji I rocznicy istnienia
Koła Gospodyń Wiejskich w Węsiorach. W sobotnie popołudnie
w szkole spotkali się członkowie koła wraz z zaproszonymi
gośćmi wśród których byli m. in. Wójt Gminy Sulęczyno
Bernard Grucza, Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno
Kazimierz
Gliniecki,
Dyrektor
GOK
Sulęczyno
Zbigniew Zarzycki, delegacja z sąsiedniego koła tj. członkinie
Koła Gospodyń Wiejskich „Mściszewiczanki”. Poczęstunek na
spotkanie został przygotowany przez członkinie koła. Podczas spotkania miały miejsce okolicznościowe
przemówienia oraz symboliczne podziękowania za pomoc w
aktywnej działalności koła. Wszyscy wspólnie w miłej atmosferze
spędzili to listopadowe popołudnie.
Należy wspomnieć, że KGW z Węsior w tym roku
aktywnie organizowało wydarzenia kulturalne na terenie sołectwa
Węsiory m. in. ze środków pozyskanych z Gminy Sulęczyno
zorganizowały „Sobótki”, na których bawiła się spora liczba
mieszkańców.
Koło wykonywało także zabezpieczenie
gastronomiczne na Dożynkach Gminno – Parafialnych, które
odbyły się pod koniec sierpnia w Borku Kamiennym.
W ostatnim czasie realizowali projekt pn. „Bezpieczny człowiek naszą wspólną inicjatywą”. Projekt zrealizowany
został dzięki środkom pozyskanym w konkursie dla organizacji pozarządowych organizowanym przez Gminę
Sulęczyno. Adresatami projektu byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Węsiorach, którzy uczyli się jak
bezpiecznie poruszać na drodze. Uczniowie za udział w konkursach dot. bezpieczeństwa na drodze otrzymali
odblaskowe misie, bryloczki i latarki, zaś pozostali uczestnicy zajęć odblaskowe kamizelki dzięki, którym będą
bardziej widoczni na drodze.
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XIII sezon Turnieju Kaszubskiej Gry w „Baśkę” w Sulęczynie
Od lutego do listopada w Sulęczynie, raz w miesiącu, odbywały się rozgrywki Turnieju Kaszubskiej Gry
w „Baśkę” w Sulęczynie. Turniej w Sulęczynie odbywa się już od trzynastu lat, nieprzerwalnie prowadzony jest
przez Kazimierza Gawin, Alfonsa Kożyczkowskiego oraz Henrykę i Piotra Stencel. Organizatorów finansowo
wspiera Wójt Gminy Sulęczyno Bernard Grucza, Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczyno oraz lokalni sponsorzy.
W niedzielę 27 listopada 2016 roku odbyły się ostatnie – X rozgrywki XIII sezonu Turnieju Gry w „Baśkę”
o puchar Wójta Gminy Sulęczyno, w tym etapie następujące miejsca zajęli: pierwsze – Choszcz Franciszek (228
pkt), drugie – Choszcz Gerard (218 pkt), trzecie – Jeszke Maria (218 pkt), czwarte – Stefański Marian (200 pkt)
i piąte Ratajczak Franciszek (184 pkt).
Po rozgrywkach dziesiątego etapu miało miejsce podsumowanie całorocznych zmagań.
Ogólna klasyfikacja piętnastu najlepszych graczy przedstawia się następująco:
I miejsce – Klinkosz Henryk (77 pkt)
II miejsce – Ratajczak Franciszek (76 pkt)
III miejsce – Błaszkowski Kazimierz (66 pkt)
IV miejsce – Jażdżewski Jan (66 pkt)
V miejsce – Grzenia Piotr (55 pkt)
VI miejsce – Bielicki Marian (53 pkt)
VII miejsce – Stenka Stanisław (53 pkt)
VIII miejsce – Choszcz Franciszek (48 pkt)
IX miejsce – Smentoch Stanisław (48 pkt)
X miejsce – Bladowski Michał (46 pkt)
XI miejsce – Gański Stanisław (44 pkt)
XII miejsce – Jeszke Maria (35 pkt)
XIII miejsce – Skwierawski Marek (35 pkt)
XIV miejsce – Choszcz Gerard (34 pkt)
XV miejsce – Labuda Kazimierz (32 pkt).
W/w zwycięscy całorocznych rozgrywek otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary oraz drobne
nagrody rzeczowe. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na kolejne rozgrywki – inaugurację
XIV sezonu zapraszamy w drugiej połowie lutego 2017 roku.

Spotkania Koła Kultury Iberyjskiej
W Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie od
października 2015 roku odbywają się zajęcia z nauki języka
hiszpańskiego prowadzone przez rodowitą Hiszpankę Susanę
Alee Raso. Susana wraz z uczestnikami kursu założyła Koło
Kultury Iberyjskiej w ramach, którego co jakiś czas odbywają
się specjalne spotkania kulturalne.
I spotkanie odbyło się
23 czerwca bieżącego roku w GOK-u w Sulęczynie. Wśród
zaproszonych gości pojawił się Wójt Gminy Sulęczyno pan
Bernard Grucza, radny pan Kazimierz Gawin, seniorki
z Klubu Seniora, KGW Mściszewiczanki, oraz miłośnicy
języka hiszpańskiego. Spotkanie rozpoczęło się od gotowania potrawy hiszpańskiej „PAELLA” przez kucharza
hiszpańskiego Francisco Jose Sanchez Bernal i uczestniczki kursu hiszpańskiego. W kuchni aż wrzało, choć
powiedzenie mówi „gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść” potrawa długo wyczekiwana udała się znakomicie.
W przerwie między gotowaniem odbyła się prezentacja Walencji miasta położonego w środkowowschodniej Hiszpanii, nad Morzem Śródziemnym. Miasto jest stolicą prowincji i wspólnoty autonomicznej o
tej samej nazwie. Trzecie co do wielkości miasto Hiszpanii, po Madrycie i Barcelonie, z liczbą mieszkańców
wynoszącą 800 tysięcy wewnątrz centrum administracyjnego. Francisco opowiadał o klimacie, rolnictwie,
uprawach i kulturze. W następnej części spotkania rozdano dyplomy dla uczestników kursu, oraz dla Klubu
Seniora, KGW Mściszewiczanki i znakomitego gościa i kucharza Francisco. Około godziny 20.00 nastąpiła
degustacja potraw: Śledzika w pierzynie przygotowanego przez Klub Seniora, rosołu z lanymi kluseczkami oraz
Paelli. Było miło, przyjemnie i bardzo smacznie.
W dniu 2 grudnia 2016 w godzinach popołudniowych w Sali GOK w Sulęczynie odbyło się II spotkanie
kulturlne. Tym razem było po nazwą „Spotkanie Literacko-Muzyczno-Gastronomiczne”, na którym
przenieśliśmy się w czasy książki Miguela de Cervantesa „ Don Kichot z Manczy”. W programie spotkania
posłuchać można było wykładu dr Wojciecha Charchalisa tłumacza ostatniej wersji na polski słynnej powieści
Cervantesa „Don Quijote de la Mancha”( Przemyślny szlachcic Don Kichot z Manczy), oraz zakupić książkę
z autografem tłumacza. Odbył się również koncert zespołu Liarman, który zaprezentował utwory z czasów
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Carvantesa i nie tylko. Zespół tworzą wokalistka Susana Alegre Raso, gitarzysta Łukasz Gaszler oraz flecistka
Lidia Małyszek. Po koncercie odbyła się degustacja hiszpańskich potraw z La Mancha. Wszystkim
zgromadzonym gościom serdecznie dziękujemy za przybycie było zjawiskowo, przyjemnie.

Objazd „Świętych Mikołajów”
po Gminie Sulęczyno
W sobotę 3 grudnia 2016 roku, przez teren
całej gminy Sulęczyno przejechał orszak Świętych
Mikołajów rozdając wszystkim słodycze. Mikołaje
swój przejazd rozpoczęły od odwiedzenia Domu
Pomocy Społecznej w Sulęczynie, po czym
w eskorcie Policji odwiedzili po kolei prawie
wszystkie miejscowości na
terenie gminy.
Zakończenie odbyło się na placu przy Gimnazjum
w Sulęczynie, gdzie licznie zebrały się dzieci.
Objazd Mikołajów po terenie Gminy
Sulęczyno odbył się już po raz ósmy z inicjatywy
Pana Andrzeja Potrac – sulęczyńskiego organisty
i Radnego Rady Powiatu Kartuskiego, który wraz
z sołtysami, radnymi i kilkoma mieszkańcami gminy
kultywuje tę tradycję. W tym roku do części objazdu
dołączył także Wójt Gminy Sulęczyno Bernard
Grucza wraz z małżonką.
Sponsorami słodyczy był Wójt Gminy
Sulęczyno wraz Gminną Komisją ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury
w Sulęczynie oraz lokalni sponsorzy. Samochód do
przejazdu udostępnili Państwo Violetta i Piotr
Mrozowicz, świąteczną dekoracje samochodu
wykonał Piotr Szuta, kierowcą samochodu był
Mateusz Potrac. Nad bezpieczeństwem przejazdu
czuwała Sulęczyńska Policja, a teren na placu przy
Gimnazjum w Sulęczynie oświetliła OSP Sulęczyno.
„Sulęczyńscy Mikołaje” stwierdzili, że
kultywowanie tradycji przejazdu Mikołajów po
terenie gminy jest największym tego typu
wydarzeniem na Kaszubach dzięki któremu można
obdarować jak największą ilość osób.
Wójt Gminy Sulęczyno bardzo dziękuje Panu
Andrzejowi Potrac oraz Państwu Mrozwiczom i
wszystkim współorganizatorom „Sulęczyńskiego
Objazdu Mikołajów” za kultywowanie tak wspaniałej
inicjatywy.

Spotkanie z Św. Mikołajem w Węsiorach
Dnia 4 grudnia w Szkole Podstawowej w Węsiorach,
z inicjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Węsiory oraz
Radnych Marii Łukowicz i Zofii Jereczek, odbyło się uroczyste
spotkanie z Mikołajem. W spotkaniu uczestniczyli najmłodsi
mieszkańcy sołectwa Węsiory, którzy zostali obdarowani
słodkimi upominkami. Uczestnicy spotkania śpiewali kolędy oraz
recytowali wiersze w języku polskim i kaszubskim.
Sponsorami w/w upominków byli: Wójt Gminy
Sulęczyno wraz z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury
w Sulęczynie, Państwo Ewa i Sławomir Patelczyk, Pan Eugeniu
Hinc,
Pan
Stanisław
Mrozowicz,
Państwo
Justyna
i Eugeniusz Wolscy oraz Firma „Wroński”.
Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy!
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Spotkanie z Św. Mikołajem w Podjazach
W dniu 6 grudnia w Szkole Podstawowej w Podjazach,
z inicjatywy pani sołtys Marii Labuda i Radnego Rady Gminy
Sulęczyno Marka Konkel odbyło się uroczyste spotkanie
z Mikołajem. Wszystkie dzieci oraz pracownicy szkoły zostali
obdarowani słodkościami. Dzieci bardzo cieszyły się z wizyty
Mikołaja, a niecodzienni goście zostali mile przyjęci. Uczniowie
zaśpiewali kolędy i piosenki świąteczne. Mikołaj nie tylko
obdarował uczniów ale pojechał również w odwiedziny do
mieszkańców sołectwa Podjazy.
Sponsorami w/w upominków byli: pan Marek Konkel
Radny Rady Gminy Sulęczyno, pani sołtys Maria Labuda oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie.

Sukcesy „Scholi im. Św. Anny”
Schola istnieje od lutego 2016 roku członkami
są dzieci młodzież z terenu Gminy Sulęczyno.
W swym repertuarze posiada piosenki kaszubskie oraz
religijne. Próby scholii odbywają się każdy piątek
od godz. 17:30 w sali Gminnym Ośrodku Kultury
w Sulęczynie. Grupę prowadzi pani Edyta Gawin pod
patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie,
akompaniuje pan Marek Piankowski.
W ciągu minionego roku grupa dużo
pracowała, a na efekty tej pracy nie trzeba było długo
czekać.
Występowali na różnych konkursach
i zajmowali czołowe miejsca na podium.
Oto najważniejsze z nich ...
Na XIV Pomorskim Festiwalu Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë” grupa zajęła następujące
miejsca: w kategorii II solista wyróżnienie zdobyła Oliwia Kobiela, w kategorii III zespół wokalno-instrumentalny
III miejsce, oraz wyróżnienie w kategorii V zespół wokalno-instrumentalny.
W czerwcu na IX Wojewódzkim Konkursie Pieśni im. Jana Trepczyka, schola wywalczyła
I miejsce w kategorii klas IV –VI dla Dominiki i Mikołaja Gawin, oraz w kategorii klas II-III wyróżnienie
przyznano Oliwii Kobiela. Grupa Wokalna otrzymała również nagrodę specjalną im. Jana Trepczyka jaką jest
statuetka . W czasie wakacji sukces odniosła także na „Bazunie 2016”, wykonując piosenkę turystyczną.
W ostatnim czasie w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej odbył się
VI Powiatowy Festiwal Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë ú nas”, na który pojechała Schola Św. Anny.
W konkursie wzięło udział 11 solistów i 19 zespołów. Młodzi śpiewacy pokazali swoje możliwości w przeróżnym
repertuarze: od klasyki pieśni ludowej po zupełnie nowe aranżacje. Grupa Scholii Św. Anny zajęła wysokie
miejsca w poszczególnych kategoriach klasy IV-VI - II miejsce w składzie: Zofia Hapka, Oliwia Kobiela, Maciej
Smentoch, Mikołaj Gawin, gimnazjum zespoły III miejsce w składzie: Karolina Pela, Weronika Driwa, Izabela
Gawin, Agnieszka Gliniecka, Michalina Smentoch, Paula Jereczek oraz zespoły ponadgimnazjalne I miejsce
w składzie Daria Baske i Dominika Gawin.
Zespół
występuję
również w czasie festynów,
dożynek,
dnia dziecka jak
również w czasie liturgii oraz
przy
wspólnej
Adoracji
Najświętszego
Sakramentu
w pierwsze piątki miesiąca
w
kościele
parafialnym
Św. Trójcy w Sulęczynie.
Gratulujemy
wszystkich
sukcesów
i
wyśmienitych
głosów jakie są w grupie.
Niech rozwijają się talenty
i oby tak dalej nasza Schola
odnosiła sukcesy.
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Gmina Sulęczyno
pomagała Hospicjum
W październiku mieszkańców gminy
Sulęczyno
połączył
jeden
wspólny
cel.
W odpowiedzi na apel Pomorskiego Hospicjum dla
dzieci zorganizowali zbiórkę na potrzeby placówki.
Zaczęło się niewinnie – od opublikowania na portalu
społecznościowym, przez jedną z mieszkanek
Sulęczyna, postu hospicjum z prośbą o pomoc.
Pracownicy hospicjum poprosili wszystkich ludzi
dobrej woli o zbiórkę pieluch, środków czystości
oraz kosmetyków dla dzieci, ponieważ magazyny
placówki zaczęły świecić pustkami. Sytuacja była
wynikiem ogromnej ilości małych pacjentów, którzy
znajdowali się pod opieką hospicjum.
Dziś sytuacja wygląda zgoła odmiennie, bowiem wszystkie hospicyjne magazyny są już zapełnione, a to
także dzięki mieszkańcom gminy Sulęczyno. Zbiórkę materiałów oraz pieniędzy zorganizowano we wszystkich
szkołach z terenu Gminy Sulęczyno, w Urzędzie Gminy, w Kościele Parafialnym w Sulęczynie, w sklepie Państwa
Makurat oraz w Gminnym Ośrodku Kultury. Pomoc płynęła zewsząd i przerosła oczekiwania wszystkich.
Przynoszono pieluchy jednorazowe, chusteczki nawilżane, kosmetyki oraz środki pielęgnacyjne dla dzieci.
Niektóre placówki oraz osoby prywatne organizowały zbiórki pieniężne, za zebraną kwotę wspólnie dokonywały
potem zakupów.
Materiałów było tak dużo, że ostatecznie trzeba było przewieźć zebrane rzeczy do Sali Gminnego Ośrodka
Kultury. Załadowany po brzegi samochód transportowy Urzędu Gminy zawiózł wszystkie zebrane rzeczy do
siedziby hospicjum znajdującego się w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 30.
Wszystkim, którzy włączyli się do akcji należą się ogromne podziękowania!!!

Z życia Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego oddział Sulęczyno
Sulęczyński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w ostatnim czasie uczestniczył w wielu
wydarzeniach i uroczystościach odbywających się na terenie gminy Sulęczyno i nie tylko. Jednym z ważniejszych
wydarzeń ostatniego czasu było Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbyło się 9 października
2016 roku. Podczas zebrania zostały wybrane nowe władze oddziału na kadencję 2016 – 2019.
Na Prezesa oddziału wybrano Jana Gruchała. Wybrano także Zarząd Oddziału oraz Komisje Rewizyjną
i Delegatów na Zjazd delegatów.
Zarząd Oddziału, który ukonstytuował
się następująco:
V-ce Prezesi: Kreft Jerzy i Korda Ireneusz,
Skarbnik: Baske Bernadeta,
Sekretarz: Stenka Katarzyna,
Członkowie Zarządu: Bronk Włodzimierz, Krefta
Janina, Potrac Andrzej i Sominka Jan.
Komisja Rewizyjna: Dabrowski Brunon,
Borowska Danuta i Malek Józef.
Delegaci na Zjazd: Gruchała Jan, Korda Ireneusz,
Kreft Jerzy, Gruchała Janina, Bronk Włodzimierz
i Karcz Genowefa.
W ostatnim czasie oddział aktywnie działał organizując różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. Tydzień
po wyborach nowych władz oddziału tj. 16 października odbyło się spotkanie integracyjne członków i sympatyków
ZK-P. Spotkanie miało na celu integrację społeczeństwa oraz przedstawieniu obecnym na spotkaniu nowo
wybranego prezesa i zarządu oraz omówienie w skrócie planów na najbliższy czas. W miłej atmosferze, przy
ognisku, upłynęło obecnym październikowe popołudnie.
Następnie w sobotę 29 października wzięliśmy udział w uroczystościach związanych z obchodami 60-lecia ZK-P,
które odbyły się w Gdańsku. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w Bazylice Św. Mikołaja odprawioną przez ks.
prof. Jana Perszona. Dalsza część uroczystości odbyła się Europejskim Centrum Solidarności, gdzie odbyło się
oficjalne otwarcie obchodów przez Prezesa Łukasz Grzędzickiego, który także przedstawił najważniejsze działania
i osoby związane z życiem ZK-P, miały miejsce oficjalne przemówienia zaproszonych gości, wykład
prof. Cezarego Obrachta Prondzińskiego oraz występy zespołów folklorystycznych. Należy wspomnieć, iż podczas
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w/w uroczystości 150 członków ZK-P zostało uhonorowanych dyplomami z okazji 60-lecia ZK-P,
w podziękowaniu za społecznikowską pracę i zaangażowanie na rzecz realizacji idei ruchu kaszubsko –
pomorskiego, wśród wyróżnionych znaleźli się Janina Krefta i Ireneusz Korda z naszego oddziału.
W czwartek 24 listopada w Gminnym
Ośrodku Kultury w Sulęczynie odbyło się spotkanie
pt. „Pusta Noc w tradycji kaszubskiej”, którego
inicjatorami byli Łukasz Grzędzicki i Ireneusz Korda.
Spotkanie poprowadził Prezes Łukasz Grzędzicki,
który opowiedział krótko o powoli ginącej na
Kaszubach tradycji odprawiania pustych nocy po
czym zaprezentował film w którym ks. profesor Jan
Perszon omówił genezę oraz zwyczaje związane
z pustymi nocami na Kaszubach. Po filmie można było
zakupić „Śpiewnik Pieśni Pustej Nocy” niedawno
wydany przez Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie.
Podczas spotkania Prezes podziękował „Śpiewakom
z Sulęczyna”, którzy w 2013 roku śpiewali na pustej
nocy u śp. prof. Brunona Synaka. Wśród śpiewaków
byli: Jereczek Zygmunt, Kreft Jerzy, Potrac Andrzej,
Korda Ireneusz, Kreft Jerzy i Tadeusz, Gawin
Kazimierz, Pałubicki Piotr oraz Gawin Gerard,
w podziękowaniu otrzymali w/w śpiewniki.
W sobotę 26 listopada odbył się tzw. „marsz
andrzejkowy”. Około dwudziestoosobowa
grupa
członków i sympatyków ZK-P przeszła z kijkami
odcinek około ośmiu kilometrów trasa tzw. „wokół Sulęczyna” po czym wszyscy spotkali się w Sali GOK-u i przy
kiełbaskach z grilla i kaszubskimi wyrobami spędzili andrzejkowe popołudnie przy wspólnych rozmowach
i śpiewaniu wszystkim dobrze znanych piosenkach.
Na początku grudnia sześciu wcześniej wymienionych delegatów wzięło udział w XX Zjeździe Delegatów
Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, który odbył się w Gdańsku. Podczas zjazdu wybrano nowe władze ZK-P
Zarządu Głównego. Prezesem na kadencję 2016-2019 został prof. Edmund Wittbrodt. Wybrano także członków
Rady Naczelnej oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Z naszego oddziału na członka Rady Naczelnej
wybrano Ireneusza Korda, a do komisji rewizyjnej Włodzimierza Bronk.
Kolejnym wydarzeniem, którego inicjatorem już od kilku lat jest nasz oddział, było spotkanie opłatkowe,
które w tym roku odbyło się 18 grudnia w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie. Podczas spotkania
obecni podzielili się opłatkiem, złożyli sobie świąteczne życzenia, mogli obejrzeć występ uczniów ZS Sulęczyno
i Sulęczyńskiej Scholii w miłej świątecznej atmosferze przy dźwiękach kolęd spędzili niedzielne popołudnie.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
składamy Wszystkim członkom i sympatykom naszego partu,
a także całej społeczności gminnej, życzenia spokojnych,
zdrowych, ciepłych i rodzinnych świąt.
Na Nowy Rok życzymy, spełnienia marzeń i realizacji planów.
Niech Nowy Rok 2017 przyniesie zdrowie,

radość i zadowolenie z każdego przeżytego dnia.
Prezes ZK-P O/ Sulęczyno
Jan Gruchała wraz z Zarządem
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Informacja o zajęciach odbywających
się pod patronatem Gminnego Ośrodku
Kultury w Sulęczynie
Zajęcia bezpłatne:
- zajęcia artystyczno – plastyczne
dla dzieci (kontynuacja zajęć po feriach zimowych)
- zajęcia artystyczno – środowiskowe
dla dorosłych (kontynuacja zajęć w styczniu)
- zajęcia szkółki szachowej
(kontynuacja zajęć po feriach zimowych)

- zajęcia z nauki gry na gitarze
(kontynuacja zajęć po feriach zimowych)

- zajęcia zumba – fitness
(kontynuacja zajęć w styczniu)

- próby Scholi Św. Anny
(kontynuacja zajęć w styczniu)

- próby zespołu Motylki
(kontynuacja zajęć w styczniu)

- zajęcia Klubu Seniora
(kontynuacja zajęć w styczniu)

- zajęcia Juniorskiej Szkółki
Piłkarskiej działającej przy
GKS „Słupia” Sulęczyno
(kontynuacja zajęć w styczniu)

Ferie Zimowe 2017
Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w zajęciach które odbywać się będą podczas ferii
zimowych. W pierwszym tygodniu ferii tj. od 16 do 20 stycznia 2017 r. zapraszamy na
warsztaty arytstyczno – plastyczne dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Zajęcia odbywać się będą
w godzinach od 11:00 do 13:00 w Bibliotece w Sulęczynie.
W drugim tygodniu ferii tj. od 23 do 27 stycznia 2017 r.
zapraszamy na zajęcia, które odbywać się będą w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie.
Więcej informacji o szczegółowym programie zajęć w GOK-u będzie można znaleźć na naszej stronie
internetowej. Zapisy pod nr tel. 58 684 – 20 – 57.
Wszystkich już dziś zapraszamy na Spektakle Teatralne, które odbędą się 24 stycznia 2017 roku.
I spektakl pt. „ZŁOTA RYBKA” godz. 13:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie
II spektakl pt. „ZACZAROWANY MŁYNEK” – godz. 14:30 – Szkoła Podstawowa w Węsiorach
III spektakl pt. „KRÓLOWA ŚNIEGU” – godz. 16:00 – Zespół Szkół w Mściszewicach

Aktualną informację o wydarzeniach odbywających się na terenie naszej
gminy oraz o zajęciach odbywających się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Sulęczynie można na bieżąco śledzić
na naszej stronie internetowej www.goksuleczyno.gdan.pl
lub na naszym Fan page’u na Facebooku.
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