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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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Szanowni Państwo
Wydajemy

kolejną

gazetkę,

aby

poinformować

Państwa o pracach i zamierzeniach oraz wydarzeniach, które
odbyły się i, które będą miały miejsce w naszej gminie
Sulęczyno w najbliższych miesiącach lata.
W okresie zimowym odbyły się zebrania sołeckie, na
których złożyłem sprawozdania z prac za ubiegły rok oraz
przedłożyłem plany na rok bieżący. Zebrania te są także okazją
do

wymiany

poglądów,

przekazania

informacji

i merytorycznej dyskusji.
Duża część tych planów – przyjętych do realizacji przez Radę Gminy jest już w trakcie
realizacji, co przedstawia załączone poniżej sprawozdanie z wykorzystania środków unijnych
w okresie 2014 – 2020 roku.
Tematem wzbudzającym wiele emocji i niepewności było dostosowanie sieci szkół
podstawowych do nowego ustroju szkolnego. Po przeanalizowaniu

istniejącej sieci szkół

podstawowych postanowiliśmy utrzymać pełne szkoły podstawowe ośmioklasowe w terenie, o ile
się nie zmienią zasady dofinansowania rządowego. Obecnie czekamy na pozytywną decyzję Pana
Wojewody na temat dofinansowania budowy przedszkola w Węsiorach – etap II oraz
dofinansowania rozbudowy Zespołu Szkół w Mściszewicach – etap II.
Będzie także przebudowa ulic: Leśnej, Świętojańskiej, Zapałowskiego oraz części
ul. Gowida i Stolemów w Sulęczynie.
Ponadto będą realizowane zadania na terenie naszej gminy przez Powiat Kartuski, o które
się zwracałem do Pani Starosty. Rada Powiatu przyjęła w budżecie na rok bieżący do realizacji
około 1 km przebudowy szosy wraz z chodnikiem z Sulęczyna w kierunku Kistowo – Gowidlino
oraz drugi odcinek tejże szosy z Kistowa w kierunku do Sulęczyna. Dodatkowo będzie budowany
chodnik (dalszy ciąg) z Sulęczyna w kierunku Podjaz do krzyżówki – Żakowo. Wykonujemy dużo
pomniejszych zadań, o których nie będę się rozpisywał, ale są one niezbędne dla funkcjonowania
życia naszych mieszkańcom.
Kończąc bardzo dziękuję wszystkim i każdemu z osobna za współpracę i pracę na rzecz
naszej lokalnej społeczności – gminy Sulęczyno. Oddaję w Państwa ręce kolejne wydane
biuletynu informacyjnego i zachęcam do współpracy.
Bernard Grucza – Wójt Gminy Sulęczyno
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Sprawozdanie wykorzystania środków unijnych
w okresie programowania 2014-2020
Gmina Sulęczyno w 2016 roku zakończyła z ogromnym sukcesem wykorzystanie
środków unijnych edycji 2007 – 2013. Zajęliśmy II miejsce w powiecie kartuskim,
VII miejsce w województwie pomorskim i jesteśmy w pierwszej setce gmin, które
pozyskały najwięcej funduszy unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Gmin w Polsce jest ok. 2,5 tys.

A jak to wygląda obecnie ?

W roku bieżącym realizujemy następujące programy:
- „Radosna Akademia Przedszkolaka”
- całkowita wartość projektu wynosi
w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie
- „W kręgu nauki”
całkowita wartość projektu:
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie
- „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Mściszewicach”
- całkowita wartość projektu wynosi
w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w kwocie
- „Termomodernizacja budynku szkoły w Podjazach”
- całkowita wartość projektu wynosi
w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w kwocie
- „Remont drogi Podjazy – Widna Góra”
- całkowita wartość projektu wynosi
w tym: dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie
Przystępujemy do przetargu na:
- „Przebudowa ul. Leśnej, Świętojańskiej, Zapałowskiego oraz części
ul. Gowida, Stolemów w Sulęczynie ”
planowany koszt inwestycji:
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie
Czekamy na rozpatrzenie złożonych
realizować w roku bieżącym:

741.775,20 zł
630.508,92 zł
1.458.750,43 zł
1.239.937,87 zł
791.269,00 zł
368.686,00 zł
969.844,50 zł
586.274,00 zł
1.842.862,79 zł
921.431,40 zł

1.506.193,86zł
956.006,00 zł

wniosków o dofinansowanie projektów, które będziemy

- „Budowa przedszkola w Węsiorach – II etap”
- całkowita wartość prac
w tym: planowane dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie
- „Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
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1.028.321,89 zł
514.160,96 zł

w Mściszewicach”
- całkowita wartość prac wynosi
w tym: planowane dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie
- „Budowa sieci wodociągowej Kłodno – Ostrów Mausz”
- całkowita wartość inwestycji wynosi
w tym: planowane dofinansowanie Miasta Gdańsk w kwocie

3.966.270,68 zł
1.978.113,83 zł
200.000,00 zł
200.000,00 zł

W roku bieżącym całkowity koszt „inwestycji” dofinansowanych z różnych źródeł wynosi
12.505.288,35 zł, w tym pozyskane środki z zewnątrz 7.395.118,98 zł. Jest to swoisty rekord.
Tak dużego budżetu „inwestycyjnego” jeszcze w Gminie Sulęczyno w jej historii nie było.
Co w planach aplikacji o środki unijne na lata 2018 – 2020
- budowa instalacji przeróbki osadów ściekowych na nawóz przy oczyszczalni ścieków
w Sierakowicach i Sulęczynie,
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy,
- zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej „Kajakiem przez
Pomorze”,
- budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyno,
- budowa ciągu spacerowo – wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii wraz z modernizacją części
ul. Brzozowej w Sulęczynie,
- budowa dróg Borowiec – Klukowa Huta, w miejscowościach: Żakowo i Węsiory Nowe Osiedle,
- OZE dla kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji.
Projekty są na ukończeniu. Wnioski składamy na bieżąco w ramach ogłaszanych konkursów.
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Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację
zadań publicznych Gminy Sulęczyno
W marcu rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Sulęczyno przez podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego w 2017 roku. Wpłynęło 16 ofert, natomiast dofinansowanie uzyskało
11 zadań z zakresów:
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Wartość projektów rozpatrzonych pozytywnie oszacowano na kwotę 245.921,50 zł,
organizacje aplikowały w nich o 94.100,00 zł. Przyznano dofinansowanie w kwocie 80.500,00 zł.
W ramach zadania pt.: „Można inaczej” Stowarzyszenie
Rozwoju Sołectwa Mściszewice podjęło się organizacji pikniku
integracyjnego dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych z terenu
gmin Sulęczyno, Stężyca i Sierakowice. Osoby niepełnosprawne i zdrowe
będą miały możliwość przedstawienia swoich marzeń w kontekście,
jak można sobie nawzajem pomóc, jakie mają oczekiwania, a szczególnie pokazania, że „można
inaczej”. Będą mogli zaprezentować się intelektualnie i artystycznie poprzez wzięcie udziału
w zabawach i konkursach zakończonych drobnymi nagrodami. Piknik będzie poprzedzony
warsztatami edukacyjno – wychowawczymi w Zespole Szkół w Mściszewicach, OREW-ie
w Pierszczewie oraz ORW w Szklanej. Zadanie to otrzymało dofinansowanie w kwocie 3.200,00 zł.
z budżetu gminy Sulęczyno.
Kolejnym projektem Stowarzyszenia, jest zadanie „Szachy w szkole”, w ramach którego
przeprowadzone zostaną zajęcia z nauki gry w szachy dla 60 uczestników, połączone z zabawami
edukacyjnymi dla mieszkańców powiatu kartuskiego – uczniów z trzech szkół, każdej z innej gminy, tj.
Sulęczyno, Stężyca i Sierakowice, zakończone „Otwartym Międzyszkolnym Turniejem Szachowym”, dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kartuskiego. Miejscem realizacji projektu będzie Zespół
Szkół w Mściszewicach. W okresie letnich wakacji uczestnikom tego zadania zostanie zaproponowana
nauka gry w szachy – jako narzędzie stymulujące rozwój intelektualny i emocjonalny w formie
zabawy na świeżym powietrzu, z wykorzystaniem gminnego placu rekreacyjno-edukacyjnego, przy
boiskach szkolnych i placu zabaw w Mściszewicach. W czasie zajęć będą oferowane zimne i ciepłe
napoje. Zadanie otrzymało z budżetu Gminy Sulęczyno wsparcie w kwocie 1.700,00 zł.
Ponadto w/wym. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w kwocie 3.200,00 zł na zadanie
pt.: „Biegi po raz VII”, w ramach którego zostaną zorganizowane oraz przeprowadzone Biegi
Papieskie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i dla dorosłych z powiatu kartuskiego na
terenie Zespołu Szkół w Mściszewicach. Po zawodach zostanie wykonana prezentacja multimedialna,
która zostanie pokazana i omówiona przez poszczególnych pedagogów we wszystkich szkołach, które
wezmą udział w imprezie sportowej. Szkołę reprezentuje 1 zawodnik określonej kategorii wiekowej,
dziewczęta i chłopcy osobno dla każdej z klas oraz dorośli w
dystansie na 3 km. Łączna liczba uczestników ww. biegów to
około 250 biegaczy. Pomysł zorganizowania biegu pojawił się
po nadaniu imienia Jana Pawła II Zespołowi Szkół w
Mściszewicach, z którym Stowarzyszenie utrzymuje ścisłą
współpracę i wspiera się nawzajem w podejmowanych celach.
Rywalizujące ze sobą szkoły, jednoczą się wokół jednej
wielkiej myśli – myśli Papieskiej, o zdrowe współzawodnictwo,
wydobycie z człowieka tego, co najlepsze, a jednocześnie
czego niejednokrotnie brak: zgody, przyjaźni i solidarności.
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Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Mściszewiczanki” pozyskało 3.750,00 zł wsparcia na
zadanie pt. „Maluch na drodze”, które zakłada przeprowadzenie 4 spotkań z dziećmi klas „0”
w szkołach gminy Sulęczyno w ramach zawartego partnerstwa z Komendą Powiatową Policji
w Kartuzach. Spotkania będą realizowane przy pomocy materiałów edukacyjnych „AUTOCHODZIK”,
które pozwolą w formie zabawy przekazać młodym uczestnikom ruchu drogowego zasady
bezpieczeństwa. Projekt zakłada włączenie jednej grupy do ogólnopolskiego programu, w ramach
którego otrzyma ona dostęp do panelu szkoleniowego oraz możliwość uczestnictwa i rywalizacji
w zdobywaniu wiedzy z innymi grupami uczestniczącymi w programie na terenie Polski.
Kolejnym projektem Stowarzyszenia jest: „Kultura dla Seniora”, który został skierowany do
40 osób 55+ z gminy Sulęczyno aktywnie działających w ramach istniejących organizacji, lub innych
form stowarzyszeń – Rad Sołeckich, Parafialnych itp. W ramach
projektu przewidziano zorganizowanie „Spotkań z Kulturą”
(ciekawymi osobami z dziedziny kultury) i wyjazdy do instytucji
kultury (teatru, kina, filharmonii). Działania te pozwolą
m.in. wielu osobom starszym odnaleźć własną wartość,
uaktywniając je podczas udziału w wydarzeniach kulturalnych,
niedostępnych na terenie Gminy. Kwota dofinansowania
w/wym. zadania wynosi 6.100,00 zł.
Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Węsiorach
pozyskało 2.900,00 zł na zadania pt.: „Festyn na rozpoczęcie
lata w Węsiorach”, które obejmuje zorganizowanie festynu na
rozpoczęcie lata w miejscowości Węsiory. W programie
zaplanowano: tradycyjne ognisko z kiełbaskami, poczęstunek
w formie stoiska promującego tradycyjną kuchnię kaszubską
oraz wieczorną biesiadę.
Fundacja „Aby chciało się chcieć” w ramach wsparcia w kwocie 8.500,00
zł podjęła się stworzenia cyklu krótkometrażowych filmów dokumentalnych
zamkniętych w jeden pełnometrażowy dokument (60 min.), pt.: „Żywioły 2”.
Film będzie opowiadał o współczesnych mieszkańcach Kaszub, którzy czerpią
radość oraz siłę życia z realizacji swoich pasji. Wszystkie zdjęcia zostaną
wykonane na terenie Kaszub, a głównie gminy Sulęczyno. Do filmów zostanie
stworzona specjalna ścieżka dźwiękowa. Celem filmu jest wzmocnienie
przekonania o pozytywnym oddziaływaniu posiadania pasji wśród widzów
filmu oraz wzmocnienie tożsamości etnicznej Kaszubów.
Ponadto dzięki wsparciu kwotą 26.000,00 zł Fundacja
zorganizuje:
„Koncert
Inauguracyjny
i
Kameralny
XV
Międzynarodowego
Festiwalu
Akordeonowego
w Sulęczynie”. Festiwal jest jednym z najważniejszych wydarzeń
kulturalnych na Kaszubach i bez wątpienia największą tego typu
imprezą w Polsce. Propaguje akordeon, jako instrument
koncertowy oraz muzykę akordeonową na wysokim poziomie
artystycznym. Impreza w znaczący sposób przyczynia się
do promocji i rozpoznawalności Gminy Sulęczyno. Tradycją
festiwalu są koncert inauguracyjny, który odbywa się zawsze
w sulęczyńskim kościele oraz koncert kameralny, mający miejsce w miejscowej Restauracji Maraska.
Rangę koncertu inauguracyjnego oraz doniosły charakter podnosi orkiestra kameralna, która co roku
towarzyszy soliście lub zespołowi. Wykonywane są dzieła muzyki klasycznej, filmowej, klezmerskiej,
tango, jazz oraz szeroko rozumiana muzyka rozrywkowa, pasująca charakterem do wnętrza świątyni.
Z kolei koncert kameralny to zazwyczaj wydarzenie związane z jazzem i muzyką rozrywkową.
Festiwal wpisał się na stałe w krajobraz kulturalny gminy. Jest doceniany zarówno przez jej
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mieszkańców, jak i licznych melomanów, którzy przybywają do Sulęczyna z Kaszub i z całej Polski
specjalnie na Festiwal. Ze względu na niekomercyjność i dostępność wydarzenia, jest ono dla wielu
słuchaczy jedyną okazją do wysłuchania znanych artystów z Polski i całego świata. Środki
przeznaczone na organizację imprezy przekładają się m.in. na utrzymanie wysokiego poziomu
artystycznego oraz zaproszenie uznanych zespołów i solistów z różnych krajów. Daje to większą
i bardziej długofalową siłę oddziaływania skutków Festiwalu. Impreza ceniona jest także przez
artystów i środowisko akordeonowe w całej Europie.
Kolejną wielką imprezą, która odbędzie się
w Sulęczynie, będzie XXII Międzynarodowy
Festiwal Jazzowy „Jazz w Lesie”. Organizatorem
Festiwalu
jest
Stowarzyszenie
Muzyków
Jazzowych, któremu przyznano dotację w kwocie
20.000,00 zł. Organizowany jest on od 1996 roku,
a corocznie przyciąga co najmniej 2000 widzów.
Głównym założeniem koncepcji XXII Festiwalu
„Jazz
w
Lesie”
jest
kontynuacja
idei
popularyzatorskich
opartych
na
dużej
komunikatywności przekazu i skierowanych do
szerokiego, zróżnicowanego grona odbiorców
z udziałem najwybitniejszych wykonawców i twórców muzyki jazzowej z Polski i zagranicy. Na ten
rok zaplanowano koncerty festiwalowe m.in. takich wykonawców, jak: Grażyna Łobaszewska
z AJAGORE, Nigel Kennedy „From Bach to Komeda & My World”, Leszek Kułakowski - 40-lecie pracy
twórczej. W lutym 2013 roku organizatorzy festiwalu odebrali zaszczytne wyróżnienie „Superperła
Kaszub” za „Wieloletnią realizację atrakcyjnego wydarzenia kulturalnego promującego region
w kraju i za granicą”.
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe „SzansaStart Gdańsk”, dzięki otrzymanemu wsparciu w kwocie 2.200,00
zł zorganizuje „Kaszubski Piknik Sportowy, czyli promocję
sportu poprzez promowanie postaw sportowców sprawnych i
niepełnosprawnych oraz promocję dyscyplin sportowych
dostępnych dla wszystkich w kontekście igrzysk olimpijskich”.
Będzie to jednodniowa impreza społeczności lokalnej oraz gości przyjezdnych ze sportowcami
i działaczami sportowymi. Spotkanie będzie miało charakter rekreacyjno-sportowy. Zostaną na nim
przybliżone sylwetki sportowców sprawnych i tych z niepełnosprawnością oraz medalistów Igrzysk
Olimpijskich w Rio de Janerio. Podczas pikniku jego uczestnicy zapoznają się z wieloma dyscyplinami
sportowymi: pokaz tenisa stołowego, w tym mecze z uczestnikami Igrzysk Paraolimpijskich, zawody
gry na ergometrze, pokazy łucznicze, próby wyciskania ciężarów leżąc, pokazy tańca fitness –
zorganizowane przez mistrzynię świata w tej konkurencji, gry i zabawy rekreacyjne, pokazy i gra
w boccia, zawody w siatkówce plażowej. Ponadto przewidziano pokazy filmów, wystawy fotografii
oraz Quiz o tematyce sportowej. Prezentację dyscyplin poprowadzą wybitni olimpijczycy,
paraolimpijczycy oraz wielu sportowców.
Ponadto Bractwu Przygody Almanak przyznano dotację w kwocie 2.950,00 zł na zadanie
„Jesienny Tułacz 2017 – Nocny Rajd na Orientację”. Tułacz skierowany jest głównie do grup
uczestników (do 5 os.), które za pomocą mapy i kompasu muszą w lesie odnaleźć punkty kontrolne
i pokonać wyznaczoną przez organizatorów wcześniej przygotowaną trasę. Formuła rajdu wymusza
na grupie sprawną współpracę i tym samym integrację. Celem imprezy jest m.in. praktyczne
potwierdzenie umiejętności uczestników w posługiwaniu się mapą i kompasem. Zawodnicy będą mieli
do wyboru jedną trasę rowerową o długości 50 km lub jedną z pięciu tras pieszych: TPK 5 km i 15 km
(dla rodzin), 25 km, 30 km lub 50 km. Przewidywana liczba uczestników to 150 osób.
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Przypomnienie - Segregacja Odpadów

Uprzejmie przypominamy o obowiązującej segregacji odpadów komunalnych na terenie
Gminy Sulęczyno w związku z obowiązkiem osiągnięcia przez Gminę odpowiednich
poziomów recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz odpadów
budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
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APEL
do hodowców trzody chlewnej
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii
Szanowni Państwo!
ASF, czyli afrykański pomór świń – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla
gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzenienia się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też
człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:
- nie kupujcie świń z niewidomego pochodzenia,
- utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
- stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
- wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekującym przed wjazdami i wyjazdami
z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary
administracyjne.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie
informuje, że ……..
WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA
DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc
październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek
wraz z dokumentami w okresie od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r., ustalenie
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc
październik 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017 r.

WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA
DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
na nowy okres są przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek
wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia
31 października 2017 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek
wraz z dokumentami w okresie od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc
październik 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017 r.

WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA
DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od 1 września 2017 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży
wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2017 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2017 r. następuje do dnia 30 listopada
2017 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży
wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 01 października 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.,
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc
listopad 2017 r. następuje do dnia 31 grudnia 2017 r.
Podstawą ustalenia prawa do świadczeń uzależnionych od dochodów, będą dokumenty
potwierdzające wysokość dochodów za 2016 r. - PITY za 2016 r. W przypadku kwoty otrzymanej na
podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(czyli w ramach zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej), wypłaconej przez Urząd
Skarbowy w 2016 r. należy również przedstawić PITY za 2015 r.
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Jubileusze w Gminie Sulęczyno
W ostatnich dnia roku 2016 w „Karczmie na Stromej” w Sulęczynie odbyły się coroczne
uroczystości jubileuszowe z okazji 50 – lecia i 60 – lecia pożycia małżeńskiego. W roku 2016
małżeńskie jubileusze świętowało osiem par z terenu gminy Sulęczyno. Uroczystość odbyła się
z udziałem Wójta Gminy Sulęczyno Bernarda Grucza, Wice – Przewodniczącego Rady Gminy
Sulęczyno Bogdana Malek, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Bogumiły Paszylk
oraz Ks. prof. dr hab. Wojciecha Cichosz.
Uroczystość rozpoczęła się od życzeń i gratulacji, które przekazała jubilatom Pani Bogumiła
Paszylk – Kierownik USC. Życzyła wszystkim długich i pogodnych lat życia w zdrowiu. Następnie
Wójt Gminy Sulęczyno odznaczył pary z 50 – letnim stażem małżeńskim medalami „Za długoletnie
pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, zaś pary
z 60-letnim stażem małżeńskim zostały obdarowane pamiątkowymi dyplomami. Wszystkie pary
obecne na uroczystości otrzymały pamiątkowe dyplom, kwiaty i okolicznościowe upominki. Jubilatom
przygrywał zespół muzyczny And-Daro z Kościerzyny.

Złote Jubileusze świętowali:

Diamentowe Jubileusze świętowali:

- Anna i Zygmunt Cichosz z Węsior

- Teresa i Jan Stenka z Kistowa

- Irena i Marian Heron z Węsior

- Urszula i Stanisław Treder ze Mściszewic

- Teresa i Wacław Myszk z Węsior

- Stefania i Jan Konkel z Widnej Góry

- Barbara i Leon Treder ze Mściszewic
- Danuta i Henryk Uzdrowcy z Sulęczyna

Strona
12

Pary obchodzące jubileusze …….

Anna i Zygmunt Cichosz

Teresa i Jan Stenka

Danuta i Henryk Uzdrowscy

Teresa i Wacław Myszk

Barbara i Leon Treder

Urszula i Stanisław Treder

Irena i Marian Heron
Strona
13

Z ŻYCIA GMINY…………

KULTURA – SPORT – OŚWIATA itp.
najważniejsze wydarzenia
Ostatnie wydanie gazetki gminnej „Nowinë z Gminë Sëlëczëno” miało miejsce przed Świętami Bożego Narodzenia
2016 roku poniżej przedstawiamy krótką relację z najważniejszych wydarzeń z życia gminy z pierwszej połowy 2017 roku

Koncerty Kolęd ….
Rok 2017 rozpoczęliśmy w akcencie świątecznym
zapraszając mieszkańców gminy na dwa koncerty kolęd.
W święto Trzech Króli w Kościele - Parafii Św. Trójcy
w Sulęczynie, a w niedzielę 15 stycznia w Kościele – Parafii
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Mściszewicach.
Można było wysłuchać kolęd polskich i kaszubskich oraz
pastorałek w wykonaniu Magdaleny Szmudy – Sycz
i Pawła Nowak.

Ferie Zimowe
Ferie zimowe to czas, kiedy można poznać wielu nowych ludzi i przeżyć mnóstwo niezapomnianych
przygód. Tak właśnie wolny czas spędziły dzieci z gminy Sulęczyno, które skorzystały z programu zajęć jaki
zaproponował GOK Sulęczyno. Plan zajęć był bardzo urozmaicony, dla każdego coś ciekawego. Tym razem dużo
podróżowaliśmy do okolicznych miejscowości i tak byliśmy: na kręglach w Kistonie, w Muzeum Akordeonu
i Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie, gdzie oprowadzał nas Pan Paweł Nowak. Nie lada atrakcją okazała się
wycieczka do „Koszałkowa” w Szymbarku, gdzie w malowniczej zimowej scenerii dzieci szusowały na oponach
(z górki na pazurki). W czwartek 26 stycznia udaliśmy się do Kina „Remus” w Kościerzynie, gdzie obejrzeliśmy
bajkę pt. „Balerina”. Ferie zakończyliśmy balem przebierańców z konkursami i zabawami, w czasie których
zjedliśmy pyszną pizzę. Na zakończenie zajęć wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach organizowanych przez
GOK otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Dodatkowo podczas ferii odbyły się trzy spektakle
teatralne w wykonaniu Studia Teatralnego Krak-Art. z Krakowa. W Sulęczynie można było obejrzeć spektakl
pt. „Złota Rybka”, w Węsiorach pt. „Zaczarowany Młynek”, a w Mściszewicach” pt. „Królowa Śniegu”. Zajęcia
w czasie pierwszego tygodnia ferii zimowych odbywały się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulęczynie.
W zajęciach wzięły udział dzieci w wieku 6-11 lat, które codziennie wykonywały różne artystyczno – plastyczne
prace. Zajęcia zakończone były zawsze poczęstunkiem.
Należy też wspomnieć, iż w pierwszym tygodniu ferii zimowych tj. dnia 18 stycznia 2017 roku w Zespole
Szkół w Mściszewicach odbył się Turniej Szachowy o tytuł Mistrza Gminy Sulęczyno, w którym łącznie udział
wzięło osiemnastu zawodników, którzy rozegrali 7 rund po 15 minut. Zwycięzcami poszczególnych kategorii byli:
Kategoria Juniorzy – Bielawa Bartłomiej
Uczestnicy turnieju otrzymali statuetki, dyplomy oraz drobne upominki.
Kategoria Młodzicy – Kujda Kamil
Turniej zorganizowany był przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie
i Zespół Szkół w Mściszewicach a przeprowadził go Pan Zdzisław Pelowski.
Kategoria Dziewczęta – Smentoch Michalina
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„Dzień Kobiet” w Sulęczynie i w Węsiorach
W dniu 8
marca w Gminnym Ośrodku Kultury
w Sulęczynie odbyło się comiesięczne spotkanie „Klubu
Seniora”, które połączone było z obchodami „Dnia Kobiet”.
W spotkaniu udział wzięły Panie z „Sulęczyńskiego Klubu
Seniora” oraz gościnnie członkinie Koła Gospodyń Wiejskich
„Mściszewiczanki” ze Mściszewic. Życzenia wszystkim
obecnym złożył Wójt Gminy Sulęczyno Bernard Grucza oraz
Dyrektor GOK-u Zbigniew Zarzycki, panowie rozdali także
paniom po kwiatku z okazji ich święta. W spotkaniu uczestniczył
także Pan Dzielnicowy Daniel Kotłowski, który ostrzegł panie
przed różnego rodzaju oszustwami, które miały miejsce
w ostatnim czasie w powiecie kartuskim oraz rozdał wszystkim
obecnym ulotki informacyjne. W miłej atmosferze, przy
rozmowach upłynęło paniom środowe popołudnie.
Drugie spotkanie z okazji „Dnia Kobiet” odbyło się
w Szkole Podstawowej w Węsiorach w sobotę 11 marca.
W spotkaniu wzięły udział głównie mieszkanki Węsior oraz
zaproszeni goście Pan Bogdan Malek - wiceprzewodniczący
Rady Gminy Sulęczyno oraz Pan Zbigniew Zarzycki – Dyrektor
GOK Sulęczyno. Sobotnie spotkanie upłynęło paniom
w miłej atmosferze wspólnych rozmów, a w części artystycznej
spotkania wystąpiły Panie ze Stowarzyszenia „Kaszubianki”
z Kamienicy Szlacheckiej, które zaprezentowały bardzo
urozmaicony program artystyczny.

Kurs Księgowości
Od grudnia do końca marca 2017 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie odbywał
się kurs dla kobiet pn. „MOJA MAMA IDZIE
DO PRACY”. Projekt był realizowany przez Fundację
Edukacji i Działań Społecznych w partnerstwie
ze Stowarzyszeniem EDUQ i Pracodawcy Pomorza
a skierowany był do kobiet w wieku od 18 do 40 roku
życia zamieszkujących powiat kartuski, nieaktywnych
zawodowo lub bezrobotnych oraz chętnych do
podjęcia zatrudnienia. Celem projektu było
podniesienie kwalifikacji i ułatwienie kobietom
podjęcie pracy na stanowisku: pomocy księgowej,
fakturzystki czy osoby obsługującej dokumentację
finansową firmy.
Podsumowanie projektu oraz rozdanie certyfikatów ukończenia kursu odbyło się w budynku GOK-u
w Sulęczynie. Na spotkaniu obecni byli Wicemarszałek Krzysztof Trawicki, Wójt Gminy Sulęczyno Bernard
Grucza oraz Pani Dyrektor PCPR w Kartuzach Gabriela Gołata oraz Pan Grzegorz Mikiciuk, którzy wręczyli
dyplomy i drobne upominki uczestniczkom kursu. Przy kawie i poczęstunku w atmosferze rozmów i planów na
przyszłość zakończyło się ostatnie już spotkanie w ramach zajęć z księgowości.
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Akcja „Sadzenia Lasu”
W sobotę 29 kwietnia 2017 roku
Nadleśnictwo Lipusz zorganizowało
akcję „Sadzimy 1000 drzew na minutę”.
Sadzenie odbyło się na terenie lasów
Nadleśnictwa Lipusz w Leśnictwie
Zdunowice w miejscowości Kłodno.
W akcji licznie udział wzięli uczniowie
Gimnazjum w Mściszewicach i w
Sulęczynie,
członkowie
Zrzeszenia
Kaszubsko – Pomorskiego Oddział
Sulęczyno oraz mieszkańcy gminy
Sulęczyno. Po krótkim instruktarzu
przeprowadzonym przez miejscowych
leśniczych, każdy mógł spróbować
swoich sił i posadzić sosny. Można było
także obejrzeć pokaz sadzenia drzewek
mechanicznie. Po sadzeniu lasu każdy
mógł posilić się kiełbaskami z grilla oraz
drożdżówką przygotowaną przez KGW
„Mściszewiczanki”, a także ogrzać się
przy ognisku.
Na zakończenie akcji wszyscy
uczestnicy zabrali ze sobą sadzonki sosny
czarnej,
aby
móc
posadzić
ją
w wybranym przez siebie miejscu.

III Spotkanie
„Koła Kultury Iberyjskiej”
W piątkowy wieczór 12 maja 2017 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie odbyło się trzecie
spotkanie koła kultury iberyjskiej. W spotkaniu wzięli udział
głównie uczniowie kursu nauki języka hiszpańskiego oraz
zaproszeni gości wśród których byli m. in. Wójt Gminny
Sulęczyno Bernard Grucza, Prezes ZK-P Oddział Sulęczyno
Jan Gruchała, członkowie Sulęczyńskiego „Klubu Seniora”
oraz mieszkańcy. Podczas spotkania można było wysłuchać
prezentacji regionu Hiszpanii jaką jest Andaluzja
w wykonaniu Miguel’a Angel Cruzado oraz koncertu muzyki
hiszpańskiej w wykonaniu gitarzysty Mikołaja Dudkiewicza.
Aby poczuć się jak w Hiszpanii uczniowie zajęć wraz
z Miguelem przygotowali potrawy andaluzyjskie, których
wszyscy mogli spróbować. Inicjatorem spotkań Koła Kultury
Iberyjskiej oraz nauki języka hiszpańskiego w naszej
miejscowości jest Pani Susana Alegre Raso.
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Spotkania w Bibliotece
W czwartek 18 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulęczynie odbyło się spotkanie dla mieszkańców
z Edmundem Lewańczykiem. Pan Edmund jest kompozytorem, gawędziarzem i propagatorem kultury kaszubskiej
z 60-letnim stażem pracy artystycznej, jest także laureatem nagrody Perła Kaszub oraz laureatem brązowego
medalu zasłużony kulturze Gloria Artis. Podczas spotkania obecni mogli posłuchać żartów oraz muzyki
w wykonaniu zaproszonego gościa. W piosenkach Edmunda Lewańczyka pragnie odkrywa Kaszuby od nowa
wracając do przeszłości, poprzez muzykę podejmuje próbę zatrzymania w pamięci i czasie tego, co już minęło lub
właśnie bezpowrotnie mija.

Dodatkowo należy wspomnieć, iż pozytywnym przejawem kulturalnej działalności sulęczyńskiej biblioteki
są trwające już od jakiegoś czasu tzw. „Spotkania z Muzyką” . Uczestnicy spotkań spotykają się co miesiąc
by wspólnie spędzić popołudnie przy wspólnych rozmowach oraz śpiewach.

Spotkania „Klubu Seniora”
W ostatnim czasie kontynuowane były
spotkania „Klubu Seniora” działającego przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie. Zawsze
w pierwszy poniedziałek miesiąca odbywa się
spotkanie, które ma na celu miłe spędzenie czasu,
a także ustalenie najbliższych działań w udziałem
„seniorów”. I tak dwa razy w miesiącu odbywają
się wyjazdy na Basen do Bytowa, które
finansowane były m. in. przez Gminną Komisję
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Sulęczynie oraz Gminny Ośrodek Kultury
w Sulęczynie. Następnie miał miejsce także wyjazd
do Kina „Remus” w Kościerzynie, gdzie spora
grupa osób obejrzała film pt. „Po prostu przyjaźń”.
W ostatnim czasie rozpoczął się cykl spotkań
Dyskusyjnego Klubu Filmowego, który realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kartuzach. W Sulęczynie można było obejrzeć film pt. „Moje córki krowy”. Kolejny film z tego cyklu to film
pt. „Mój Biegun”, który będzie można obejrzeć w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie w najbliższym czasie.
Serdecznie zapraszamy.

Turniej Gry w „BAŚKĘ”
w Sulęczynie – XIV sezon
Już czternasty rok kontynuowane są w Sulęczynie
rozgrywki Turnieju Kaszubskiej Gry w „Baśkę”. Każdy
sezon rozgrywkowy składa się z dziewięciu lub dziesięciu
turniejów, które zazwyczaj odbywają się od lutego do
listopada. Gracze przez cały rok zbierają punkty
w comiesięcznych rozgrywkach, po czym w listopadzie
odbywa się podsumowanie całorocznych rozgrywek. Turniej
od samego początku organizowany jest przez nieformalną
grupę: Kazimierza Gawin, Henrykę i Piotra Stencel
i Alfonsa Kożyczkowskiego przy współudziale Gminnego
Ośrodka Kultury w Sulęczynie.
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Na zdjęciach obok
Finaliści IV etapu
XIV sezonu
rozgrywkowego
(maj 2017)

W obecnym roku rozgrywki rozpoczęły się w lutym i tak zwycięzcami kolejnych rozgrywek byli:
I ETAP – 26 luty:
I miejsce – PŁOTKA Piotr (524 pkt)
II miejsce – ZŁOCH Stanisław (400 pkt)
Dalsze rozgrywki w 2017 roku
III miejsce – GAŃSKI Stanisław (284 pkt)
planowane są
II ETAP – 26 marzec:
w
następujących
terminach:
I miejsce – GRZENIA Teresa (310 pkt)
II miejsce – CHOSZCZ Franciszek (304 pkt)
V etap – 18 czerwiec
III miejsce – BŁASZKOWSKI Ignacy (288 pkt)
VI etap – 23 lipiec
III ETAP – 23 kwiecień:
VII etap – 20 sierpień
I miejsce – WICHERT Stanisław (328 pkt)
VIII etap – 24 wrzesień
II miejsce – JAŻDŻEWSKI Jan (232 pkt)
IX etap – 29 październik
III miejsce – PALICKI Bogdan (174 pkt)
X etap – 19 listopad
IV ETAP – 21 maj:
Rozgrywki odbywają się zawsze
I miejsce – KLINKOSZ Henryk (654 pkt)
o godz. 15:00
II miejsce – BŁASZKOWSKI Kazimierz (400 pkt)
w Sali na parterze Gminnego Ośrodka
III miejsce - GRZENIA Piotr (282 pkt)
Kultury w Sulęczynie, ul. Zielona Droga 1.
KLASYFIKACJA PO CZTERECH ETAPACH :
Dodatkowo na dzień 8 października
I miejsce – WICHERT Stanisław (38 pkt)
w Szkole Podstawowej w Sulęczynie
II miejsce – KLINKOSZ Henryk (32 pkt)
planowana jest trzecia edycja rozgrywek
III miejsce – BŁASZKOWSKI Ignacy (28 pkt)
Super Pucharu Polski.
IV miejsce – CHOSZCZ Franciszek (28 pkt)
V miejsce – GAŃSKI Stanisław (24 pkt)

Rozgrywki sportowe
W ostatnim czasie odbywały się w Sulęczynie trzy
turnieje sportowe na szczeblu powiatowym.
W dniu 28 lutego 2017 roku na Hali Sportowej
w Sulęczynie odbyła się XVIII Powiatowa Gimnazjada
w piłkę ręczną dziewcząt, w której rozgrywkach udział
wzięły drużyny z następujących gimnazjów: Szymbark,
Goręczyno, Gowidlino, Banino i Sulęczyno. W rozgrywkach
pierwsze miejsce zajęło Goręczyno, na drugim miejscu
uplasowali się gospodarze – Sulęczyno, trzecie miejsce
zajęło Banino, czwarte wywalczył Szymbark a piąte
Gowidlino.
W dniu 27 kwietnia 2017 roku na Stadionie
Sportowym w Sulęczynie odbyły się Powiatowe Igrzyska
Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Nożnej Chłopców Szkół
Podstawowych. W rozgrywkach udział wzięło dziewięć
drużyn ze szkół w: Sulęczynie, Mściszewic, Kartuz,
Chmielna, Stężycy, Somonina, Sierakowic, Przodkowa
i Leźna. Zespoły zostały rozlosowane na dwie grupy
w których rozegrały spotkania systemem „każdy z każdym”.
Następnie do półfinałów awansowały dwa najlepsze zespoły z każdej grupy.
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Zwycięskie zespoły rywalizowały w finale o pierwsze a pokonane o trzecie miejsce w turnieju.
Klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco: I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kartuzach, II miejsce
- Szkoła Podstawowa w Stężycy, III miejsce – Szkoła Podstawowa w Przodkowie i IV miejsce – Szkoła
Podstawowa w Leźnie.
W dniu10 maja 2017 roku na Boisku
Sportowym „Orlik” w Sulęczynie mimo
deszczowej pogody odbyły się rozgrywki
XVIII Powiatowej Gimnazjady w Piłkę
Nożną Dziewcząt, w której udział wzięły
drużyny
z
następujących
gimnazjów:
Sulęczyno, Żukowo, Gowidlino, Goręczyno,
Szymbark i Miechucino. W rozgrywkach
czołowe miejsca zajęły drużyny z Sulęczyna,
Szymbarku i Miechucino. Dziewczyny
z Sulęczyna w dniu 12 maja wzięły udział
w rozgrywkach wojewódzkich – gdzie
wywalczyły drugie miejsce.
W każdym z w/w turniejów uczestnicy
otrzymali puchary, medale oraz pamiątkowe dyplomy. Turnieje organizowane są przez nauczycieli ZS Sulęczyno,
którzy są również animatorami sportu na „Orliku” Krzysztofa Baske i Grzegorza Stefańskiego a finansowane były
przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie.

Zajęcia dodatkowe ……
Gminny Ośrodek Kultury informuje, iż z końcem maja i czerwca kończy się
kolejny okres zajęć odbywających się w GOK-u. Pragniemy przypomnieć, iż za
pośrednictwem naszego ośrodka odbywają się następujące zajęcia:
- zajęcia artystyczno – środowiskowe dla dorosłych (od października do końca maja)
- zajęcia artystyczno – plastyczne dla dzieci (od października do końca maj)
- zajęcia nauki gry na gitarze (od października do końca maja)
- zajęcia nauki gry w szachy (od października do końca maja)
- próby i występy Zespołu „Motylki (od października do końca czerwca)
- próby i występu Scholi Św. Anny (od października do końca czerwca)
- zajęcia zumba – fitness (od października do końca maja)
- zajęcia aportowe na „Orliku” (od marca do końca listopada)
- płatne zajęcia nauki języka angielskiego (od października do końca czerwca)
- płatne zajęcia nauki języka hiszpańskiego (od października do końca czerwca)
W/w zajęcia kontynuowane będą od początku października – szczegółową
informacje o zajęciach organizowanych w GOK-u będzie można znaleźć
na stronie internetowej: www.goksuleczyno.gdan.pl
W czasie wakacji w dniach od 3-14 lipca
2017 roku Gminny Ośrodek Kultury
w Sulęczynie organizuje zajęcia wakacyjne
dla dzieci z gminy Sulęczyno,
na które serdecznie zapraszamy!
Liczba miejsc ograniczona!

Należy też wspomnieć, iż w Sulęczynie działa Juniorska Szkółka
Piłkarska, której inicjatorem jest Gminny Klub Sportowy „Słupia”
Sulęczyno, której zajęcia odbywają się raz w tygodniu. W zajęciach
uczestniczą młodzi sportowcy uczęszczający do szkoły podstawowej
oraz gimnazjum. Sportowcy trenują pod okiem doświadczonego
nauczyciela i trenera Michała Woźniak. Zajęcia juniorskiej szkółki
piłkarskiej odbywają się także w Mściszewicach przy Klubie
Sportowym w Mściszewicach. Zajęcia odbywają się dwa razy
w tygodniu i prowadzone są przez Adama Zaworskiego. Młodzi
sportowcy chętnie przychodzą na zajęcia i być może w przyszłości
będą grać w seniorskich drużynach.
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Z życia Scholi Św. Anny ……
W okresie bożonarodzeniowym można było
wysłuchać występów Scholi Św. Anny z repertuarem
świątecznym
podczas
spotkania
opłatkowego
zorganizowanego przez Zrzeszenie Kaszubsko –
Pomorskie Oddział Sulęczyno. Grupa z repertuarem
świątecznym
wystąpiła
również
na
spotkaniu
opłatkowym
ZK-P,
w
Parafii
Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny w Mściszewicach oraz
w Parafii Najświętszej Marii Panny Matki Miłosierdzia
w Klukowej Hucie.
Grupa aktywnie uczestniczy w życiu parafii angażując się w oprawę muzyczną Mszy Świętej w każdym
okresie liturgicznym oraz w pierwsze piątki miesiąca podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu.
W marcu grupa wokalna –Schola Św. Anny brała udział w XV Pomorskim Festiwalu Piosenki Kaszubskiej
„Kaszëbsczé Spiewë”, który odbył się Luzinie. Wspaniała atmosfera festiwalu dopisywała wszystkim od jury po
obsługę stołówki. Zgromadzonych uczestników i zacnych gości powitał Pan Dyrektor Dariusz Rompca oraz Wójt
gminy Luzino Jarosław Wejer. Konkurs poprowadziła Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im.
Lecha Bądkowskiego w Luzinie Pani Katarzyna Kankowska – Filipiak. Jury w składzie: Witosława Frankowska –
przewodnicząca, Weronika Korthals, Piotr Jędrzejczak, Mieczysław Bistroń oraz Tomasz Fopke wykonało ciężką
pracę, ponieważ uczestniczy konkursu byli przygotowani znakomicie. Schola Św. Anny uzyskała bardzo wysokie
noty, które prezentują się następująco:
Kategoria I – SOLISTA:
II miejsce zajęła MAJA GAWIN
Kategoria III – ZESPÓŁ WOKALNO – INSTRUMENTALNY:
I miejsce zajęła grupa GOK SULĘCZYNO w składzie: Oliwia Kobiela,
Zofia Hapka, Mikołaj Gawin i Maciej Smentoch.
Kategoria IV – ZESPÓŁ WOKALNO – INSTRUMENTALNY:
II miejsce zajęła grupa GOK SULĘCZYNO
w składzie: Agnieszka Gliniecka, Karolina Pela, Weronika Driwa,
Michalina Smentoch, Faustyna Marszałkowska i Izabela Gawin.
Kategoria V – ZESPÓŁ WOKALNO – INSTRUMENTALNY:
I miejsce zajęła grupa GOK SULĘCZYNO w składzie: Dominika Gawin i Daria Baske.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy podium, podziękowania kierujemy również do Pani Edyty
Gawin i Pana Marka Piankowskiego za tak świetne przygotowanie grupy do występów. Chętne dzieci i młodzież,
które kochają śpiew zapraszamy do spróbowania swoich sił na estradzie. Próby scholi odbywają się w każdy piątek
o godz. 17:30 w sali na parterze Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie.
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Informacje z OSP
W dniu 20 marca 2017 roku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie odbyły się eliminacje
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom” . Przewodniczącym
komisji sędziowskiej był st. bryg. Edmund Kwidziński – Komendant Powiatowy PSP w Kartuzach.
W turnieju udział wzięli uczniowie reprezentujący wszystkie szkoły z terenu gminy Sulęczyno.
W poszczególnych kategoriach wiekowych następujące miejsca zajęli:
I grupa wiekowa 10 – 13 lat:
I miejsce – Hinca Paweł (SP Podjazy)
II miejsce – Dera Agata (ZS Mściszewice)
III miejsce – Jereczek Robert (SP Podjazy)
IV miejsce – Mrozewski Piotr (ZS Mściszewice)
V miejsce – Łukaszczyk Andrzej (SP Podjazy)
II grupa wiekowa 14-16 lat:
I miejsce – Łukaszczyk Marianna (ZS Sulęczyno)
II miejsce – Zaworska Alicja (ZS Mściszewice)
III miejsce – Weta Kamil (ZS Mściszewice)
IV miejsce – Bronk Julia (ZS Mściszewice)
III grupa wiekowa 17-19 lat:
I miejsce – Zaworska Klaudia (OSP Mściszewice)
II miejsce – Mielewczyk Jacek (OSP Mściszewice)
III miejsce – Wierzba Piotr (OSP Mściszewice)
IV miejsce – Mielewczyk Maria (OSP Mściszewice)
W dniu 7 kwietnia w Kartuzach odbyły się eliminacje powiatowe w/w konkursu, gdzie w kategorii
wiekowej 14 -16 lat pierwsze miejsce zajęła Alicja Zaworska z ZS Mściszewic, a trzecie miejsce zajęła Marianna
Łukaszczyk z ZS Sulęczyno. W kategorii wiekowej 17 - 19 lat drugie miejsce zajęła Klaudia Zaworska z OPS
Mściszewice.

Ćwiczenia strażaków
z naszej gminy
Tradycyjnie, jak co roku, w długi majowy weekend
odbyły
się
ćwiczenia
zgrywające
jednostek
z gminy Sulęczyno. W ćwiczeniach wzięły udział jednostki
OSP Sulęczyno, OSP Kistowo i OSP Mściszewice. Tegoroczne
ćwiczenia odbyły się w miejscowości Kołodzieje. Tematem
ćwiczeń były zagadnienia związane z taktyką działań
gaśniczych. Scenariusz ćwiczeń przewidywał trzy epizody: pożar zabudować gospodarskich (działania związane
z natarciem na ognisko – pożar i obrona sąsiednich zabudowań), zdarzenie medyczne z dużą ilością osób
poszkodowanych (w tym ranni ratownicy) oraz zlokalizowanie i chłodzenie butli z gazem niebezpiecznym jakim
jest acetylen.

Dzień Strażaka
W dni 4 maja obchodzony jest na całym świecie Dzień Strażaka. Również strażacy z terenu gminy
Sulęczyno uroczyście obchodzili ten szczególny dzień. Obchody rozpoczęto od uroczystej Mszy Świętej
w Sulęczyńskim Kościele w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin. Następnie wszyscy mieszkańcy naszej
miejscowości mogli obserwować strażaków podczas przemarszu ulicami Sulęczyna. Przed strażnicą OSP
w Sulęczynie odbył się uroczysty apel z okazji święta strażaków. Po zakończeniu części oficjalnej, strażacy oraz
ich rodziny udali się na skromny poczęstunek do strażnicy OSP.
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Najważniejsze informacje o wydarzeniach
odbywających się w szkołach………
Szkoła Podstawowa w Sulęczynie
Dnia 7 marca odbył się II Międzyszkolny Konkurs
Czytelniczy „Czytam Lektury”, który zorganizowany został przez
nauczycieli klas I-III Szkoły Podstawowej w Sulęczynie. Konkurs
ten współfinansowany był przez Zespół Szkół w Sulęczynie oraz
Radę Rodziców, Gminną Bibliotekę Publiczną w Sulęczynie oraz
Bank Spółdzielczy Sierakowice oddział Sulęczyno. Uczestnicy
konkursu musieli wykazać się znajomością książek takich jak:
„Dzieci z Bullerbyn”, „Pięciopsiaczki”, „Puc, Bursztyn i goście”,
„Rzepka”, „Paweł i Gaweł” i „Słoń Trąbalski”. Miejsca, na których
uklasyfikowali się najlepsi zawodnicy biorący udział w konkursie:
I miejsce – Wiktoria Duma (SP w Szymbarku)
II miejsce – Amelia Zalewska (ZS w Sulęczynie)
III miejsce - Maja Tarasiewicz (ZS w Sulęczynie).
W Pierwszy Dzień Wiosny, czyli 21 marca, najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Sulęczynie
z okrzykami i śpiewem na ustach, w kolorowym pochodzie udali się nad rzekę Słupię, by jak co roku pożegnać
zimę, a powitać wiosnę. Kolorowy korowód rozświetlił i ubarwił okolicę. Marzanna odpłynęła, a wraz z nią zima.
Jednak w naszej szkole podczas Pierwszego Dnia Wiosny nie tylko żegnano zimę i witano wiosnę. Był to także
dzień, podczas którego promowano zdrowe odżywianie. Z tej okazji uczniowie klas O-III przygotowali posiłki
z warzyw i owoców, m. in. zdrowe kanapki oraz owocowe szaszłyki. Dodatkowo uczniowie wykonali plakaty
reklamujące zdrową żywność i układali hasła zachęcające do spożywania posiłków, które wzmacniają naszą
odporność i kondycję fizyczną.
W dniach 26 – 28 kwietnia uczniowie klas
I – IV Szkoły Podstawowej w Sulęczynie wzięli
udział w akcji „Wielkie sprzątanie brzegów jezior
kaszubskich”, która to została zorganizowana
w ramach obchodów „Dnia Ziemi” przez Lokalną
Grupę Rybacka „Kaszuby” i Kaszubską Fundację
Nasza Chëcz. Głównym zamierzeniem akcji było
wzmacnianie Świadomości ekologicznej uczniów
oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne,
edukacja z zakresu poszanowania zasobów
naturalnych,
zwłaszcza
wody,
surowców
naturalnych
i
lasów.
Podczas
trwania
przedsięwzięcia
dzieci
wyposażone
zostały
w rękawice ochronne i worki na nieczystości,
następnie wybierały się na spacer nad wybrane
tereny przyjeziorne i przyrzeczne w trakcie których
zbierano śmieci. Udział w akcji uświadomił uczniom
potrzebę dbania o środowisko naturalne, podniósł
świadomość ekologiczną oraz ukazanie problem,
jakim jest porzucenie śmieci w miejscach do tego
nie przeznaczonych.

W dniu 28 kwietnia uczniowie klas I-III, w ramach realizowanego w Zespole Szkół w Sulęczynie projektu
„W kręgu nauki” wzięli udział w wycieczce do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. Pogoda dopisała i sił nie
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zabrakło, więc udało się obejść całe zoo i obejrzeć wszystkie
atrakcje. Największe emocje wzbudziły słonie, orangutany i tygrys
amurski.
Dnia 28 kwietnia uczniowie klas II a i II b Szkoły
Podstawowej w Sulęczynie spotkali się z leśniczym Leśnictwa
Sulęczyno – Mirosławem Milkowskim oraz podleśniczym –
Kamilem
Szarzyńskim.
Podczas
zajęć
dydaktyczno
–
przyrodniczych, które odbyły się w terenie, uczniowie zapoznali się
z pracą leśnika, przypomnieli i omówili podstawowe zasady
zachowania się w lesie, a także rozpoznawali gatunki drzew, roślin
i zwierząt żyjących w naszych lasach. Spotkanie było kontynuacją
obchodów Dnia Ziemi i Akcji Sprzątania Świata, dlatego też podczas
wędrówki po lesie uczniowie zbierali śmieci do przygotowanych przez leśniczych worków. Panowie leśniczy
pokazali uczniom wielu leśnych ciekawostek, a także cierpliwie i wyczerpująco odpowiadali na wszystkie pytania
stawiane im przez najmłodszych.

Szkoła Podstawowa w Podjazach
W dniu 1 marca w Szkole Podstawowej w Podjazach po raz siódmy miał miejsce apel z okazji
Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych przygotowany przez szkolną grupę teatralną pod kierunkiem
Pani Aleksandry Roda. W apelu udział wzięli Pan Bernard Grucza Wójt Gminy Sulęczyno, Pan Wiesław
Ulatowski sekretarz Gminy Sulęczyno, Pani Sołtys Sołectwa Podjazy Maria Labuda, Radni Rady Gminy
Sulęczyno Pan Stefan Matusiewicz i Pan Marek Konkol oraz uczniowie i nauczyciele miejscowej szkoły.
W dniu 15 marca w Szkole Podstawowej w Podjazach odbyły się elimanacje gminne Konkursu Prozy
i Poezji Polskiej. W eliminacjach gminnych udział wzięło dwudziestu czterech uczestników ze szkół z terenu
gminy Sulęczyno. Uczestników konkursów oceniała w następującym składzie: Pani Aleksandry Gliszczyńskiej,
Pani Regina Przyborowska – Wynimko oraz Pani Anna Sawicka. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników komisja
postanowiła przyznać następujące miejsca:
Kategoria : klasy I-III Szkół Podstawowych :
I miejsce – Lipkowska Wiktoria (SP Podjazy),
II miejsce – Dalecka Wiktoria (SP Borek Kamienny),
III miejsce – Patelczyk Zuzanna (SP Węsiory).

Kategoria : klasy IV – VI Szkół Podstawowych:
I miejsce – Jereczek Zuzanna (SP Podjazy),
II miejsce – Olszewska Aleksandra (SP Mściszewice),
III miejsce – Malek Zuzanna (SP Borek Kamienny).

W tej kategorii udział wzięli również: Borchardt Zofia SP
Mściszewice), Bulczak Faustyna (SP Borek Kamienny),
Kotłowski Marek (SP Podjazy), Kropidłowska Paulina (SP
Węsiory), Tarasiewicz Emilia (SP Sulęczyno), Zalewska
Amelia (SP Sulęczyno), Zblewska Oliwia (SP Mściszewice).

W tej kategorii udział wzięli również: Jereczek Robert (SP
Podjazy), Kujda Kami (SP Borek Kamienny), Łojko Kamila
(SP Węsiory), Smentoch Maciej (SP Sulęczyno), Wica
Angelika (SP Sulęczyno), Zwara Joanna (SP Węsiory),
Żalejko Aleksandra (SP Mściszewice).

Kategoria :
klasy I – III Gimnazjum:
I miejsce – Żeleźnik Agata
(Gimnazjum Sulęczyno),
II miejsce – Zarach Kornelia
(Gimnazjum Sulęczyno),
III miejsce – Wenta Kamil
(Gimnazjum Mściszewice),
IV miejsce – Las Mateusz
(Gimnazjum Mściszewice).
Wszyscy uczestnicy eliminacji
otrzymali
pamiątkowe
dyplomy
oraz
nagrody
książkowe.
Organizatorem
i gospodarzem konkursu jak co
roku była Szkoła Podstawowa
w Podjazach a fundatorem Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie. Laureaci dwóch pierwszych miejsc wzięli
udział w eliminacjach powiatowych w/w konkursu, które odbyły się 6 kwietnia 2017 roku w Kartuskim Centrum
Kultury. W powiatowych eliminacjach wzięło udział łącznie 37 uczestników z terenu naszej gminy było sześć osób
z w kategorii gimnazjum trzecie miejsce zajęła Kornelia Zarach z Gimnazjum w Sulęczynie a w kategorii klas IV –
VI Szkół Podstawowych wyróżnienie wywalczyła Zuzanna Jereczek ze Szkoły Podstawowej w Podjazach.
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W dniu 12 kwietnia uczniowie : Magdalena
Choszcz, Antonina Łukaszczyk, Paweł Hinca oraz
Andrzej Lukaszczyk zajęli pierwsze miejsce w Gminnym
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
organizowany m przez Zespół Szkół w Sulęczynie.
Zwycięscy reprezentowali naszą gminę w eliminacjach
powiatowych w Kartuzach, gdzie zajęli szóste miejsce.
Dnia 8 marca w Szkole Podstawowej
w Podjazach po raz drugi odbyło się spotkanie pań
z sołectwa Podjazy, by razem uczcić „Dzień Kobiet”.
Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia w wykonaniu
uczniów klasy IV i VI oraz występem muzycznym
„chóru”. Następnie uczniowie wcielili się w znanych
wokalistów prezentując swoje aktorskie talenty w „Mini
Playback Show”. Ostatnim punktem programy była
„Familiada”, która wzbudziła najwięcej pozytywnych
emocji. Po części artystycznej wszyscy uczestnicy zostali
zaproszeni na poczęstunek.
Dnia 25 kwietnia uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Podjazach : Andrzej Łukaszczyk i Robert
Jereczek w odpowiedzi na zaproszenie Katolickiego Gimnazjum w Kartuzach wzięli udział w V Powiatowym
Konkursie Języka Angielskiego. Robert Jereczek zajął zaszczytne drugie miejsce pokonując piętnastu
uczestników.
Dnia 24 kwietnia uczniowie Szkoły
Podstawowej w Podjazach : Piotr Malotka –
Trzebiatowski, Konrad Jażdżewski, Milena
Jażdżewska, Izabela Choszcz, Maciej Malotka –
Trzebiatowski i Marcin Wolski wraz z opiekunem
Panią Małgorzatą
Machola wzięli udział
w obchodach Światowego Dnia Ziemi
pt. „W kierunku natury” pod patronatem
Burmistrza Miasta Kościerzyny i Starosty Powiatu
Kościerskiego, które odbyły się w Kościerzynie.
Mai ekolodzy mieli okazję uczestniczyć w akcji
Dziennika Bałtyckiego pod hasłem: Drzewko za
makulaturę oraz w grach i zabawach zespołowych
Eko – rajd, układanie puzzli ekologicznych –
wykorzystania odnawialnych źródeł energii
i oszczędzanie energii, wody a także w konkursie
zręcznościowym – minimalizacja objętości
wytwarzanych odpadów. Każdy z uczestników
otrzymał
upominki
ufundowane
przez
organizatorów.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Podjazach, tak jak uczniowie Szkoły w Sulęczynie, wzięli udział
w „Wielkim Sprzątaniu Brzegów Jezior Kaszubskich”. Uczniowie klas I – III posprzątali fragment brzegu Jeziora
Gowidlińskiego w obrębie wsi Podjazy, zaś uczniowie klas IV – VI w kierunku wsi Gowidlino. W akcji
sprzątających wspierali pracownicy Nadleśnictwa Lipusz.
W dniu 23 maja po raz trzeci w Szkole Podstawowej w Podjazach odbył się Międzyszkolny Konkurs
Pieśni i Piosenki Patriotycznych pt. „Głosem Inki” pod patronatem Wójta Gminy Sulęczyno. Uczestników, ich
opiekunów oraz zaproszonych gości serdecznymi słowami powitała Pani Emilia Dyszer – Dyrektor SP Podjazy
oraz organizatorki przedsięwzięcia – Pani Aleksandra Roda i Pani Natalia Hebel. Szczególną uwagę organizatorów
zwrócił fakt przybycia tak wielu uczestników. W konkursie wzięli udział uczniowie z Sierakowic, Borzestowa,
Parchowa, Gowidlina, Sulęczyna, Podjaz, Kamienicy Królewskiej, Szopy, Tuchlina, Lisich Jam, Rokit oraz
Skrzeszewa Żukowskiego.
W odpowiedni klimat patriotycznego konkursu wprowadził gości występ koła teatralnego. Uczniowie pod
kierunkiem nauczycieli przygotowali inscenizację odwołującą się do epizodu z życia żołnierza Armii Krajowej –
Danuty Siedzikówny „Inki”. Sceny wywarły ogromne wrażenie. Mocne słowa, aranżacja, gra aktorów
wprowadziły w zadumę słuchaczy, a występ nagrodzono brawami na stojąco. Ten klimat udzielił się także
wychowawcom, którzy zgłosili swój udział w konkursie. Ich występy oceniono jury w składzie: Pani Agnieszka
Błaszkowska – przedstawiciel GOK Sulęczyno, Pan Marcin Latarski – nauczyciel muzyki, organista Parafii
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Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Gowidlinie oraz przewodniczący komisji Pan Andrzej
Potrac Radny Powiatu Kartuskiego, organista w Parafii Św. Trójcy w Sulęczynie.
Tak jak w poprzednich edycjach, tak i teraz uczniowie zaprezentowali bogaty i ciekawy repertuar. Występy
były na bardzo wysokim poziomie. Jury po burzliwych naradach wyłoniło zwycięzców:
W kategorii klas I-III SP:
I miejsce – Weronika Driwa (ZS Rokity)
II miejsce – Melania Mądra (SP Skrzeszewo Żukowskie)
III miejsce – Wiktoria Lipkowska (SP Podjazy)
Wyróżnienia: Natalia Błonk (SP Sierakowice) i Julia Labuda (ZS Szopa)
W kategorii klas IV – VI SP:
I miejsce – Aleksandra Grzenkowicz (SPSierakowice)
II miejsce – Antonina Łukaszczyk (SP Podjazy)
III miejsce – Amelia Maszota (ZS Kamienica Królewska)
Wyróżnienia: Oliwia Kobiela (ZS Sulęczyno), Aneta Mielewczyk (ZS Tuchlino),
Oliwia Okuniewska (SP Borzestowo).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a osoby, które zajęły najwyższe lokaty oraz wyróżnienia
– nagrody ufundowane przez Pana Bernarda Grucza – Wójta Gminy Sulęczyno, Gminny Ośrodek Kultury
w Sulęczynie, Pana Andrzeja Rodę – Komendanta gminnego ZOSP RP, Pana Roberta Rodę – Kapeo Polska
Sp z o.o., Pana Marka Konkla oraz Pana Stefana Matusiewicza- radnych Rady Gminy Sulęczyno.

Szkoła Podstawowa
w Węsiorach
W dniu 7 kwietnia 2017 roku w Szkole
Podstawowej w Węsiorach odbyły się eliminacje
gminne Konkursu Recytatorskiego Literatury
Kaszubskiej „Rodnô Mówa” w którym udział
wzięło łącznie 25 uczestników ze szkół z terenu
gminy Sulęczyno Uczestników konkursu oceniała
komisja w składzie Pani Lucyna Brylowska,
Pani Janina Krefta i Pan Jan Gruchała.
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:
Kategoria : klasy „O” i Przedszkola :
I miejsce – Jereczek Agnieszka
(Przedszkole Borek Kamienny).
Kategoria : klasy I-III Szkół Podstawowych :
I miejsce – Stefańska Otylia (SP Węsiory),
II miejsce – Baske Pola (SP Sulęczyno),
III miejsce – Patelczyk Zuzanna (SP Węsiory).

Kategoria : klasy IV – VI Szkół Podstawowych:
I miejsce Jereczek Karolina (SP Węsiory),
II miejsce – Treder Dominika (SP Podjazy),
III miejsce – Malek Zuzanna (SP Borek Kamienny).

W tej kategorii udział wzięli również: Brylowski Dawid (ZS
Mściszewice), Gruchała Weronika (SP Podjazy), Jank
Natalia (ZS Mściszewice), Jereczek Agata (SP Węsiory),
Lipkowska Wiktoria (SP Podjazy), Stencel Patryk (ZS
Sulęczyno).

W tej kategorii udział wzięli również: Białk Wiktoria (ZS
Sulęczyno), Choszcz Izabela (SP Podjazy), Gawin Adriana
(SP Borek Kamienny), Krefta Szymon (SP Sulęczyno), Lis
Damian (SP Węsiory), Mrozewska Paulina (ZS
Mściszewice), Pałubicka Minika (ZS Mściszewice).
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Kategoria : klasy I – III Gimnazjum: I miejsce – Malek Jan (Gim. Sulęczyno),
II miejsce – Zarach Kornelia (Gim. Sulęczyno) / III miejsce – Węsierski Tomasz (Gim. Mściszewice).
Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Wszyscy obecni
na konkursie mogli także obejrzeć przedstawienie w języku kaszubskim w wykonaniu uczniów szkoły gdzie odbył
się konkurs. Organizatorem i gospodarzem konkursu jak co roku była Szkoła Podstawowa w Węsiorach
a fundatorem Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie. Laureaci dwóch pierwszych miejsc wzięli udział
w eliminacjach powiatowych w/w konkursu, które odbyły się 26 kwietnia 2017 roku w Kartuskim Centrum
Kultury. W powiatowych eliminacjach wzięło udział łącznie 57 uczestników z terenu naszej gminy było sześć osób
z których Jan Malek z Gimnazjum w Sulęczynie zajął drugie miejsce.

Szkoła Podstawowa
w Borku Kamiennym
W dniu 9 maja 2017 roku
w Publicznej Szkole Podstawowej w Borku
Kamiennym odbył się XV Powiatowy
Konkurs Biblijny, którego Gminny
Ośrodek Kultury był współorganizatorem.
W konkursie uczestniczyło trzynastu
uczniów klas szóstych z siedmiu szkół
podstawowych powiatu kartuskiego. Tym
razem uczestnicy konkursu zmagali się po
czterdzieści minut z testem obejmującym
Księgę Jozuego. Najlepsza okazała się
Zuzanna Malek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku Kamiennym. Tuż za nią drugie miejsce zdobył Paweł
Młyński z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gołubiu. Natomiast trzecie miejsce przypadło Robertowi Jereczek
ze Szkoły Podstawowej w Podjazach i Andżelice Płotka z Zespołu Kształcenia i Wychowywania
w Gołubiu. Wyróżnieni zostali: Maciej Smentoch z Zespołu Szkół w Sulęczynie i Marta Malek
z Publicznej
Szkoły Podstawowej w Borku Kamiennym. Zwycięscy otrzymali dyplomy
i nagrody książkowe, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.

Zespół Szkół
w Mściszewicach
W dniu 26 kwietnia w Zespole Szkół
w Mściszewicach odbył się IV Międzyszkolny
Konkurs Ortograficzny „O złote pióro Wójta Gminy
Sulęczyno”, który współorganizowany był przez
Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie. W konkursie
udział wzięli uczniowie ze szkół w : Gowidlinie,
Klukowej Hucie, Parchowie, Gołubiu, Sulęczynie,
Tuchlinie i Mściszewicach.
Głównymi celami konkursu było: rozwijanie zainteresowań ortograficznych u dzieci w młodszym wieku,
kształtowanie uzdolnień i umiejętności samodzielnej pracy uczniów, rozwijanie logicznego myślenia oraz
umiejętności czytania ze zrozumieniem, przestrzeganie poprawności ortograficznej w zakresie poznanych zasad
i opanowanego słownictwa oraz podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych na szczeblu nauczania
zintegrowanego. Złote pióro Wójta Gminy Sulęczyno zdobyła MICHALINA STENKA z Zespołu Szkół
i Wychowywania w Klukowej Hucie. Drugie miejsce zajęła Wiktoria Labuda ze Szkoły Podstawowej
w Gowidlinie a trzecie miejsce Paulina Węsierska z Zespołu Szkół i Wychowywania w Klukowie Hucie.

Przedszkola
W dniu 17 maja 2017 roku w Remizie OSP w Sulęczynie odbył się V Międzyprzedszkolny Konkurs
Piosenki Przedszkolnej zorganizowany przez nauczycielki Przedszkola Samorządowego w Węsiorach Izabelę
Konieczną i Monikę Wolską wspólnie z Panią Dyrektor Klaudią Jereczek. W konkursie wystąpili milusińscy ze
wszystkich przedszkolnych placówek Gminy Sulęczyno: Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęczynie,
przedszkoli ze Mściszewic, z Wesior, Borku Kamiennego, klas „O” z Zespołu Szkół z Sulęczyna i Podjaz.
Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: 3,4 – latków i 5,6 latków. Przedszkolaki wystąpiły
znakomicie i zebrały mnóstwo odblasków. Tym samym sprawiając jury trudność w wyborze finalistów konkursu.
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LAUREACI KONKURSU:
Kategoria : dzieci 3,4 letnie :
I miejsce – Liliana Kożyczkowska – przedszkole w Sulęczynie
II miejsce – Michalina Trzebiatowska – przedszkole w Sulęczynie
III miejsce – Fabian Zarach – przedszkole w Węsiorach
Wyróżnienie: Kinga Pobłocka i Antonina Czystkowska
z przedszkola w Węsiorach
Kategoria : dzieci 5,6 letnie:
I miejsce – Mateusz Choszcz – oddział „O” - Podjazy
II miejsce – Nikola Bronk – przedszkole w Węsiorach
III miejsce – Olga Theus – przedszkole w Sulęczynie
Wyróżnienie: Wiktoria Fafińska – przedszkole w Sulęczynie
W konkursie wystąpili także: Zblewska Maja, Kujda
Aleksandera, Lis Adam, Biernat Anna, Gawin Maja, Jasnoch Filip,
Lis Paulina, Klamrowska Lidia, Makurat Dominik, Kropidłowski
Mikołaj,
Stencel
Aleksandra,
Stenka
Julia
i Trzebiatowski Maciej.
Zwycięscy V Międzyprzedszkolnego Konkursu Piosenki
Przedszkolnej wystąpią także na Festynie Rodzinnym 4 czerwca
(ok. godz. 16:30) na scenie plenerowej przy GOK-u w Sulęczynie.
Ponadto organizatorzy serdecznie dziękują gościom za obecność
i pomoc w wyłonieniu zwycięzców: Panu Zbigniewowi
Zarzyckiemu – dyrektorowi GOK Sulęczyno, Panu Andrzejowi
Potrac – organiście z Parafii Św. Trójcy w Sulęczynie, Pani
Teresie Kozieniec - emerytowanej dyrektor Przedszkola
w Sulęczynie, Pani Marii Zwara – emerytowanej nauczycielce
SP w Sulęczynie oraz Pani Annie Kulas z Biblioteki Publicznej
w Sulęczynie.
Sponsorami
Konkursu
byli:
Gminna
Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek
Kultury w Sulęczynie, Hotel Kiston, Sklep Spożywczo –
Przemysłowy J. Pobłocka z Węsior oraz Bank Spółdzielczy
oddział w Sulęczynie.

W przedszkolu dzieci stają się częścią społeczności. Tutaj uczą się przestrzegać zasad, aby w przyszłości
umieć kochać, szanować, pomagać i nie krzywdzić innych. Życie przedszkolne obfituje w różnego rodzaju
zwyczaje, uroczystości. Przygotowanie do uroczystości stwarza wiele okazji do wyzwalania różnej
aktywności dziecięcej, a jej przebieg to zawsze wielka przyjemność i radość.
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Kilka zdjęć z życia przedszkola:

13 stycznia – Przedszkolny Bal Karnowałowy

21 marca – dzieci topiły witały wiosnę

W toku takiego działania można
łatwiej niż w innych sytuacjach
wpływać na zaangażowanie
społeczne dzieci, wyzwalając
życzliwość dla innych, chęć
sprawiania przyjemności, oraz
radość z wspólnego działania.
Więcej informacji z życia Gminnego
Przedszkola Samorządowego
w Sulęczynie na
www.gpsuleczyno.szkolnastrona.pl
27 kwietnia – eliminacje do konkursu piosenki

19 kwietnia – szukanie zająca

Przedszkole w ZS Sulęczyno

Robienie Baranków z popcornu

Oglądanie własnych cieni

Eliminacje do konkursu piosenki

Szukanie zająca
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Bal Karnawałowy

Z życia Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego
oddział Sulęczyno
W pierwszej połowie roku Zrzeszenie Kaszubskie –
Pomorskie Oddział Sulęczyno zorganizowało dwie zabawy
taneczne. Pierwsza odbyła się z okazji zakończenia roku
w sylwestra w Sali Remisy OSP w Sulęczynie, zaś druga zabawa
karnawałowa odbyła się 18 lutego w Sali SMS Mrozowicz
w Sulęczynie. W/w zabawy cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem mieszkańców na każdej z nich bawiło
się po około 60 osób.
W pierwszej połowie lutego członkowie ZK-P
O/Sulęczyno, przy współudziale GOK-u w Sulęczynie pojechali na
wydarzenie Verba Sacra do Wejherowa, gdzie można było
usłyszeć czytanie Pisma Świętego przez Danutę Stenka. W marcu
nasi zrzeszeńcy z pocztem sztandarowym na czele uczestniczyli
w obchodach Dnia Jedności Kaszubów, które w tym roku odbyły
się w Chmielnie.
Następnie ZK-P Oddział Sulęczyno wspólnie z całym
społeczeństwem Drogę Krzyżową ulicami Sulęczyno z elementami
kaszubskimi. Tegoroczną Drogę Krzyżową współtworzyły
następujące grupy: Rodzina, Schola Św. Anny, Nauczyciele, Rada
Gminy, Mieszkańcy, Ministranci, Rada Parafialna, Caritas,
Rzemieślnicy, Róże Różańcowe, Grupa Betlejem, Sołtysi,
Strażacy, ZK-P – każda z powyższych grup niosła krzyż oraz
czytała rozważania Męki Pańskiej w języku kaszubskim.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz
aktywny udział w wydarzeniu tak ważnym dla całej naszej
społeczności.
W niedzielę 30 kwietnia wraz z trzydziestoosobową grupą rozpoczęliśmy kolejny sezon marszy po zdrowie
Nordic Walking. Grupa przeszła tzw. trasą „Wokół Sulęczyna” tj. od GOK-u, Ścieżką - Rynna Sulęczyńska,
ul. Brzozową i Ekologiczną w kierunku ośrodka kultury, gdzie uczestnicy miło spędzili popołudnie przy ognisku.
Kolejną inicjatywa ZK-P będzie kontynuowanie marszy po zdrowie w kolejnych miesiącach, a także
tradycyjnie na początku lipca będzie miał miejsce wyjazd autokarowy na coroczny ZJAZD KASZUBÓW, który
tym razem odbędzie się w Rumii dnia 1 lipca. Także już dziś zapraszamy na Mszę Świętą z liturgią kaszubską,
która planowana jest na 12 sierpnia o godz. 18:00 w Kościele Św. Trójcy w Sulęczynie.
Więcej informacji o działaniach Sulęczyńskiego Oddziału ZK-P można znaleźć na stronie internetowej
www.kaszubi.pl/o/suleczyno.

KALENDARZ IMPREZ – 2017
4 czerwiec od godz.15:30
X Festyn Rodzinny
pn. „Święto Rodziny”
połączony z I Przeglądem
Piosenki Chrześcijańskiej
w Sulęczynie
Miejsce: scena plenerowa GOK Sulęczyno
Organizator: Parafialny Zespół „Caritas”
i GOK Sulęczyno
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24 czerwca – Sobótka
– „Mini Bazuna”
Miejsce: scena plenerowa GOK Sulęczyno
Organizator: Gmina Sulęczyno i GOK Sulęczyno

Na Sobótkach – „Mini Bazunie” zaplanowane
są występy zespołów, które w latach
poprzednich występowały w Sulęczynie
na „BAZUNIE” wystąpi: Zespół „Słodki Całus
od Budy, Zespół Caryna a po występach
odbędzie się Sobótkowa Biesiada z zespołem.

13 czerwca – Festyn „Można
Inaczej” w Mściszewicach
Miejsce: Mściszewice gospodarstwo
Lucyny i Sławomira Keller
Organizator: Stowarzyszenie Rozwoju
Sołectwa Mściszewice

24 czerwca – Sobótki
w Podjazach
Miejsce: Podjazy
Organizator: Sołectwo Podjazy

9 lipca – Festyn z okazji
powitania lata w Węsiorach
Miejsce: Węsiory
Organizator: Koło Gospodyń Wiejskich
w Węsiorach

28 i 29 lipca – XXII Festiwal „Jazz w lesie”
Miejsce : Park Ośrodka „Leśny Dwór” w Sulęczynie
Organizator: Jacek Leszewski i Adam Czerwiński
Niewątpliwymi gwiazdami tegorocznej edycji będą:
- w piątek 28 lipca Grażyna Łobaszewska z zespołem Ajagore w koncercie
promującym jej najnowsza płytę „Sklejam się”. Grażyna Łobaszewska,
jedna z najwybitniejszych polskich piosenkarek powraca z nową,
jubileuszową płytą! Zupełnie nowe, zaskakujące brzmienie, energetyczne
aranżacje zespołu AJAGORE. Wspaniałe, dojrzałe teksty Justyny Holm, Jana
Wołka, Andrzeja Poniedzielskiego, Piotra Bukartyka. Oczywiście nie
zabraknie największych, niezapomnianych przebojów, które w odświeżonych
wersjach na nowo odzyskują blask. Przeżyjemy wspólnie z Grażyną jej 40lecie pracy artystycznej!
- w sobotę 29 lipca Nigel Kennedy „From Bach to Komeda& My World” w składzie: Nigel Kennedy – skrzypce; Paweł
Tomaszewski – fortepian, organy Hammonda; Tomasz Kupiec – kontrabas, gitara basowa; Adam Czerwiński- perkusja,
instrumenty perkusyjne. Najnowszy projekt wybitnego skrzypka w premierowym wykonaniu. Nowy zespół, nowa koncepcja.
Połączenie muzyki Bacha ze sztuką Krzysztofa Komedy. Wspaniały nowatorski koncept muzyki totalnej, ogarniający całe
spektrum.
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Poza tym w programie:
- Yarosh Organ Trio. TRIO perkusisty Przemysława Jarosza, który po wielu latach współpracy z czołowymi artystami
w Polsce, prezentuje własną muzykę. Do współpracy zaprosił Tomasza Pruchnickiego (saksofon) oraz Kajetana Galasa
(organy Hammonda), z
którymi zrejestrował debiutancki album z początkiem 2016 roku. Nowo powstały album trzech utytułowanych muzyków miał
swoją premierę jesienią 2016r. i od tamtej pory muzycy koncertują promując ich muzykę.
- Heavy Metal Sextet. Powstała 35 lat temu formacja z inicjatywy kontrabasisty Mariusza Bogdanowicza. Zespół koncertował
już w Sulęczynie w roku 2012. Zespół wykonuje kompozycje własne, zarówno te z dawnego repertuaru, jak i współczesne.
- Kent Sangster Obsessions Octet. Ich repertuar został opisany jako elegancka mieszanka klasyki, tanga I jazzu na
najwyższym poziomie. Kent Sangster (saxophone), Chris Andrew (piano), Jamie Cooper (drums), Jeff Johnson (bass), Joanna
Ciapka-Sangster (skrzypce), Neda Yamach (skrzypce), Rhonda Henshaw (altówka), Ronda Metszies (wiolonczela).

XV Międzynarodowy Festiwal
Akordeonowy
30 lipca - Koncert inaugurujący festiwal
Miejsce: Kościół w Sulęczynie

3 sierpnia – Koncert Kameralny
Miejsce: Restauracja „MARASKA” w Sulęczynie

5 sierpnia – Koncert Plenerowy
połączony z wystawą akordeonów
z kolekcji Pawła A. Nowaka
Miejsce: scena plenerowa GOK Sulęczyno
Tegoroczny XV Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy
w Sulęczynie, jak już napisano powyżej, odbędzie się
w dniach 30 lipca oraz 3 i 5 sierpnia 2017 roku.
Koncert inauguracyjny odbędzie się tradycyjnie w sulęczyńskim
kościele 30 lipca o godzinie 19:00 zaraz po Mszy Świętej. Na ten
wieczór planowana jest nie lada gratka dla melomanów. Będzie
można usłyszeć kilka części z inspirowanej tangiem „Misa a Buenos
Aires” Martina Palmeriego na chór, orkiestrę i solistów. Jak co roku
oprawę muzyczną inauguracyjnego koncertu zapewni Orkiestra
Kameralna Progress pod dyrekcją Szymona Morusa.
Koncert kameralny – 3 sierpnia o godzinie 19:00 odbędzie się
w Restauracji „Maraska” w Sulęczynie. Będzie to koncert jazzowy
podczas którego zaprezentuje się zespół na czele z wokalistką
Małgorzatą Szmudą – Sycz.
Koncert plenerowy – 5 sierpnia o godzinie 19:00 w amfiteatrze
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie rozpocznie się finał
jubileuszowego festiwalu. Gwiazdą tegorocznej edycji
będzie kwartet światowej sławy wybitnego akordeonisty Richarda
Galliano, który zaprezentuje program pt. „New Jazz musette”.
Będzie to polska premiera tego projektu! Podczas koncertu
plenerowego tradycyjnie będzie można obejrzeć wystawę
akordeonów z kolekcji Pawła A. Nowaka.
Więcej informacji o festiwalu można znaleźć
na stronie internetowej akordeony.net
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13 sierpnia – FESTYN GMINNY
połączony z Gminnymi Zawodami
w Sportach Pożarniczych
Miejsce : Sulęczyno
Organizator : Gmina Sulęczyno, ZOSP RP,

15 sierpnia - Dożynki Sołeckie w Mściszewicach
połączone z Odpustem Parafialnym
Miejsce: scena plenerowa w Mściszewicach
Organizator: Sołtys Sołectwa Mściszewice i Parafia Mściszewice

15 sierpnia - Koncert Pieśni
Patriotycznych
Miejsce: Scena plenerowa GOK Sulęczyno
Organizator: Gmina Sulęczyno
i GOK Sulęczyno

27 sierpnia - Dożynki Gminne
w ZDUNOWICACH
Miejsce: Zdunowice – okolice Chaty „Baryła”
Organizator: Gmina Sulęczyno i Sołectwo Zdunowice

Więcej informacji o wydarzeniach oraz relacje z wydarzeń
odbywających się na terenie Gminy Sulęczyno
można znaleźć na stronie internetowej
Gminnego Ośrodka Kultur w Sulęczynie – www.goksuleczyno.gdan.pl
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