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Egzemplarz bezpłatny

Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy,
Że każdy wszystko usłyszy:
I sanie w obłokach mknące
I gwiazdy na dach spadające,
A wszędzie to ufne czekanie ?
Czekajmy – dziś cud się stanie

Drodzy Mieszkańcy Gminy Sulęczyno
oraz przybywający Goście!
Niech Boże Narodzenie wypełni nasze serca życzliwością, siłą i odwagą,
niech stanie się źródłem wszystkiego co dobre i piękne.
Radosnych Świąt w gronie najbliższych, wypełnionych miłością, niosących spokój
i wytchnienie oraz wiele szczęścia w Nowym 2018 roku.
Życzą

Wójt Bernard Grucza
wraz z pracownikami Urzędu Gminy
oraz Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Gliniecki z Radnymi

Urząd Gminy Sulęczyno

www.suleczyno.pl
www.suleczyno.biuletyn.net
e-mail: info@bip.suleczyno.pl

Ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno
Tel. (58) 685 – 63 – 63
Fax. (58) 685 – 63 – 98
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ TELEFONÓW
CENTRALA
(58) 68-56-360
FAX
(58) 68-56-398
Sekretariat
(58) 68-56-363
Sekretarz
(58) 68-56-365
Skarbnik
(58) 68-56-372
Rada Gminy
(58) 68-56-390
Ewidencja Działalności
(58) 68-56-381
Gospodarczej/Kadry
Geodezja/Gospodarka
(58) 68-56-368
Nieruchomościami
Gospodarka Przestrzenna
(58) 68-56-393

Nr wewnętrzny
398
363
365
372
390
366
368
393

KASA

(58) 68-56-371

371

Księgowość Budżetowa

(58) 68-56-370

370

Księgowość Podatkowa
Oświata
Zarządzanie Kryzysowe/
Współpraca z organizacjami
pozarządowymi

(58) 68-56-373

373

(58) 68-56-367

367

(58) 68-56-376
(58) 68-56-377

376
377

(58) 68-56-366

381

(58) 68-56-395

395

Zamówienie Publiczne

(58) 68-56-394

394

Urząd Stanu Cywilnego/
Dowody osobiste

(58) 68-56-385

385

Wymiar Podatku
Gospodarka odpadami
komunalnymi
Ochrona środowiska
/Utrzymanie dróg
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Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie
ul. Zielona Droga 1
83-320 Sulęczyno
Tel. (58) 684 – 20 – 57
www.goksuleczyno.gdan.pl
e-mail. gok@goksuleczyno.gdan.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sulęczynie
ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno
Tel. (58) 684 – 32 – 31 (wew.380)
www.gops-suleczyno.pl
e-mail. gops@gops-suleczyno.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
w Sulęczynie
ul. Żeromskiego 12, 83-320 Sulęczyno
Tel. (58) 684 – 40 – 35
www.bibliotekasuleczyno.pl
e-mail. bibliotekasuleczyno@onet.pl
Klub Pracy i Kawiarenka Internetowa
w Sulęczynie
ul. Żeromskiego 12, 83-320 Sulęczyno
Tel. (58) 684 – 45 – 97
e-mail. klubpracy.suleczyno@wp.pl
Hala Sportowa
w Sulęczynie
ul. Szkolna 2, 83-320 Sulęczyno
Tel. (58) 684 – 45 – 52

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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Drodzy Mieszkańcy i Goście
Naszej Gminy!
Zbliżają się kolejne Święta Bożego Narodzenia, a z nimi mija już
2017 rok.
W dalszej części gazetki zdajemy Państwu relację z sierpniowej
nawałnicy, która wyrządziła wiele szkód na terenie naszego województwa,
a w tym i w naszej gminie. Skutki tej klęski żywiołowej będą dla nas
Mieszkańców, a w szczególności poszkodowanych odczuwalne na pewno
przez kilka, kilkanaście lat.
Opisujemy także, jakie najważniejsze zadania udało nam się wykonać przy pomocy pozyskanych
środkach z dofinansowań zewnętrznych, jak i własnych.
Nie udało nam się pomimo przyznanych środków z rezerwy budżetu państwa podjąć II etapu
rozbudowy Zespołu Szkół w Mściszewicach oraz budowy przedszkola przy Szkole Podstawowej
w Węsiorach. Podpisanie umowy o dofinansowanie z Wojewodą w sprawie udzielenia dotacji na
dofinansowanie w/w inwestycji nastąpiło zbyt późno, a w związku z tym faktyczna realizacja zadania
mogłaby nastąpić w najlepszym przypadku od około 20 października – do końca roku bieżącego
na kwotę ok. 5 mln zł.
Należy zaznaczyć, że zgodnie z specyfiką i procesem technologicznym dla tego rodzaju robót
budowlanych realizacja inwestycji w okresie 2 miesięcy, o wartości ok. 5 mln zł jest niemożliwa. Okres
miesięcy listopada i grudnia jest również czasem niesprzyjającym dla realizacji inwestycji ze względu
na mogące wystąpić niesprzyjające warunki atmosferyczne.
W związku z powyższym nie podjąłem ryzyka rozpoczęcia całej procedury. Wystąpiłem natomiast
do Pana Wojewody z prośbą o przedłużenie terminu na wykorzystanie tych środków do końca wiosny
roku przyszłego, motywując taką decyzję także faktem nawałnicy. Pan Wojewoda przychylił się do
mojej prośby i wystąpił do Ministra Finansów o przychylność w tej sprawie. Teraz czekamy na decyzję
rządową w w/w temacie.
Szanowni Państwo na razie mamy bardzo dużo pracy z usuwaniem skutków nawałnicy o czym
piszemy w dalszej części gazetki oraz z rozliczeniami dofinansowań zadań, jak i środków na pomoc
klęskową.
Dziękuję bardzo Wszystkim za wszelką pomoc w różnych sprawach, za dobre słowa pocieszenia
i zrozumienie powagi sytuacji w nawałnicy sierpniowej.
Dziękuję serdecznie współpracownikom, sołtysom, radnym z Panem Przewodniczącym na czele.
Bardzo dziękuję za pracę w pocie czoła wszystkim strażakom z Panem Komendantem Gminnym
i Komendantem Powiatowym w usuwaniu skutków nawałnicy, gdy Sulęczyno było odcięte od świata
bez prądu, bez telefonów stacjonarnych i komórkowych. Dziękuję Policji oraz służbie zdrowia z Panem
kierownikiem Ośrodka Zdrowia na czele, za bycie w stanie gotowości niesienia pomocy w razie
potrzeby.
Kończąc pragnę dodać, że planami działań na rok 2018 podzielę się z państwem na zebraniach
wiejskich oraz w przyszłym wydaniu gazetki.
Z poważaniem
Bernard Grucza – Wójt Gminy Sulęczyno
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Sierpniowa nawałnica w Gminie Sulęczyno …..
W nocy z 11/12 sierpnia br. przez naszą Gminę przeszła nawałnica. Po otrzymaniu sygnału o pierwszych
zniszczeniach, w ciągu paru minut 6 zastępów OSP wyjechało, aby usuwać powalone drzewa z dróg. Następnie
otrzymano informację, iż w miejscowości Kłodno trzeba natychmiast udzielić pomocy osobom, które zostały
przygniecione w domku. Powiadomiona została Komenda PSP. W tym czasie strażacy przekazali także informację
Wójtowi, że wszystkie drogi są nieprzejezdne. Przystąpiono do usuwania skutków nawałnicy, a jeden zastęp starał
się dotrzeć do poszkodowanych w Kłodnie. Ze względu na nieprzejezdność drogi, strażacy zdecydowali się dotrzeć
do poszkodowanych przez jezioro i łódką przetransportować na drugi brzeg do drogi wojewódzkiej. Następnie
samochodem osoby te zostały przetransportowane do strażnicy OSP w Sulęczynie.
W tym samym czasie z kierunku Kartuz próbowało dotrzeć do
Sulęczyna 5 jednostek PSP i 5 jednostek OSP oraz karetki
pogotowia. Ze względu na zalegające na drogach kłody drzew,
dojechały one po 4,5 godz., po czym zabrano poszkodowane osoby
do szpitala. Ponadto ok. 30 bardzo wystraszonym osobom, które
w tym czasie przejeżdżały przez Sulęczyno udzielono schronienia
w strażnicy OSP i poczęstowano ciepłym napojem.
Pozostałe jednostki udzielały pomocy poszkodowanym
i pracowały przy udrażnianiu dróg. Stale przybywały do nas kolejne
jednostki OSP, aby pomagać. Akcja była bardzo utrudniona, gdyż
niemal natychmiast, z powodu uszkodzonych linii energetycznych
nie było prądu, nie działały telefony stacjonarne i komórkowe.
Rano 12.08.2017 r. Wójt Gminy zwołał sztab kryzysowy, który koordynował pracę wszystkich służb
zaangażowanych w akcję usuwania skutków nawałnicy, aż do odwołania.
Uszkodzeniu uległo 70 budynków mieszkalnych. Ich właścicielom wypłacono zasiłki ze środków
pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na łączną kwotę 335.350 zł. Wsparcie otrzymało także
42 właścicieli budynków inwentarskich, wypłacono im kwotę 484.038,00 zł.
Niestety część właścicieli, która zgłosiła uszkodzenia w budynkach mieszkalnych, lub inwentarskich
otrzymała decyzje odmowne. Przyczyną nie zakwalifikowania się do wypłaty zasiłków były, m.in. uszkodzenia
budynku oszacowane na poziomie poniżej 5 procent, nieuregulowane sytuacje własnościowe, nieużytkowanie
budynków na stałe, wykorzystywanie obiektów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą itp.
Poza środkami z rezerwy celowej budżetu państwa mieszkańcom, którzy ponieśli straty, wypłacono również
pomoc ze środków przekazanych gminie Sulęczyno przez inne samorządy (gminy, powiaty, urzędy
marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, instytucje i osoby prywatne) na łączną kwotę 565.000 zł.
Ogółem poszkodowanym wypłacono – 1.384.388,00 zł.
Ogromne straty nawałnica wyrządziła w lasach. Szacunkowa uszkodzona powierzchnia lasów prywatnych,
wynikająca z wydanych decyzji Starosty Kartuskiego w przedmiocie wykonania na gruntach leśnych określonych
zadań z zakresu gospodarki leśnej (na dzień 07.12 br.) wynosi 491,85 ha (po wydaniu 222 decyzji
na 272 zgłoszenia). Straty w lasach państwowych szacowane są na ok. 2000 ha.
Ponadto Komisja ds. oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej w Gminie Sulęczyno podsumowała straty w gospodarstwach rolnych:
Liczba gospodarstw rolnych dotkniętych klęską - 93,
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Budynki gospodarcze 85 szt. – 844 886,00 zł
Powierzchnia dotknięta klęską
(głównie położone zboża) – 225,51 ha
Wielkość strat w uprawach rolnych 297 390,58 zł
Wielkość strat w zwierzętach zaliczanych
do środków obrotowych (3 szt. owiec) – 510,35 zł
Inne środki trwałe (maszyny, urządzenia,
ciągniki, samochody) - 28 400,00 zł
Łącznie oszacowane straty
w gospodarstwach rolnych – 1.171.186,93 zł
Protokoły oszacowania strat w gospodarstwach rolnych lub
działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku nawałnicy z dnia
11-12.08.2017 zostały przekazane poszkodowanym w celu złożenia
w ARiMR, która udziela pomocy zgodnie z „Programem pomocy dla
rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody
w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej
spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub
deszczu nawalnego”, stanowiący załącznik do uchwały
nr 129/2017 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r.
Gmina
Sulęczyno
poniosła
także
ogromne
straty
w infrastrukturze komunalnej. Poważnemu uszkodzeniu uległo
ok. 43 km dróg gminnych, ogrodzenia szkół w Podjazach i Borku
Kamiennym, dach hali sportowej w Sulęczynie, dach Biblioteki
Publicznej i Szkoły Podstawowej w Sulęczynie, skarpa przy
ul. Ekologicznej, podest widokowy przy ul. Al. Zwycięstwa
w Sulęczynie oraz tablice przy ścieżce przyrodniczej w Sulęczynie na
łączną kwotę ok. 4.5 mln zł.
W związku z powyższym, Wójt zwrócił się o dotację celową
na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem
i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej
do Wojewody Pomorskiego, na kwotę 2.201.985,68 zł (naprawa
zgodnie z wytycznymi może objąć jedynie szkody oszacowane
powyżej 50 tys. zł.).
Dzięki wpłatom otrzymanym od osób fizycznych i/lub
podmiotów prawnych, na wyodrębniony rachunek bankowy pn.
„Pomoc po nawałnicy” wpłynęło 49.000 zł. Środki te zostały
przeznaczone na remont zniszczonego podczas nawałnicy podestu
widokowego w Sulęczynie oraz zakup przyczepy do celów usuwania
skutków nawałnicy.
Ponadto Gmina Sulęczyno do tej pory rozdysponowała wśród
poszkodowanych mieszkańców następujące materiały budowlane:
plandeki, 25 t cementu, 168 płyt kartonowo - gipsowych, pustaki dla
5 rodzin – 960 szt., lampy oświetleniowe, farby białe i kolorowe,
łopaty, taczki, ubrania robocze. Pośredniczyła także w uzyskaniu
pomocy w postaci materiałów budowlanych od lokalnych firm do
remontu najbardziej uszkodzonych budynków.
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Poszkodowane rodziny otrzymały także żywność i chemię gospodarstwa domowego - 90 rodzin, którą
otrzymaliśmy w ramach zbiórek organizowanych przez różne instytucje oraz wyprawki szkolne dla 85 uczniów.
Ze środków otrzymanych od innych samorządów na naprawę dróg gminnych zakupiono 17.000 szt. płyt
jumbo – 745.110,00 zł oraz pospółkę kamienną za ok. 50.000 zł.
Ponadto w ramach własnych środków naprawiono drogę gminną Podjazy - Widna Góra – 114.536,39 zł
Naprawiono dach hali sportowej w Sulęczynie – 85.000,00 zł
Rozstrzygnięto przetargi na naprawę ogrodzeń przy szkołach podstawowych w Borku Kamiennym oraz
Podjazach – 76.000 zł.
Podane powyżej kwoty nie uwzględniają wielu poniesionych przez gminę kosztów związanych z usuwaniem
skutków nawałnicy, m.in. pracy sprzętu ciężkiego, kosztów akcji naszych Ochotniczych Straży Pożarnych,
jak i przybyłych z innych gmin oraz Państwowej Straży Pożarnej z Kartuz, itp.
Niestety w związku z zaawansowaną akcją wywożenia drzew z lasów drogi gminne, wewnętrzne oraz
powiatowe ulegają dalszym uszkodzeniom, co generować będzie dalsze koszty związane z naprawami.
W działania pomocowe na terenie gminy Sulęczyno zaangażowało się dużo osób prywatnych, firm
posiadających niezbędny sprzęt, Ochotnicze Straże Pożarne z: Gniewu, Tczewa, Kościana oraz Kobierzyc. Nadal
jedną z głównych trudności, na którą napotykają poszkodowani mieszkańcy gminy przy usuwaniu skutków
sierpniowej nawałnicy jest problem z dostępnością ekip pilarzy do usuwania wiatrołomów w lasach. Usuwanie
skutków nawałnicy może potrwać jeszcze kilka lat.

Wójt Gminy Sulęczyno
Bernard Grucza
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INWESTYCJE realizowane w ostatnim czasie
na terenie Gminy Sulęczyno …..

Gmina Sulęczyno w partnerstwie z Gmina Stężyca (LIDER), Gminą Chmielno
oraz Gminą Linia zrealizowała projekt pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna
obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej”
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 10.2 Efektywność
energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowane z EFRR.
Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej.
Na terenie gminy Sulęczyno projektem zostały objęte dwa budynki: szkoły podstawowej w Podjazach
oraz remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściszewicach.
Projekt obejmował ocieplenie elewacji zewnętrznych, wymianę elementów stolarki okiennej i drzwiowej,
wymianę pokrycia dachowego, wymianę instalacji grzewczych, montaż pomp ciepła.

Wartość projektu: 1,5 mln zł. w tym
dofinansowanie: 800 tys. zł.
Ponadto ze środków własnych gmina wykonała
przebudowa budynku remizy OSP
w Mściszewicach, która obejmowała m.in. klatkę
schodową, garaż, toalety, schody zewnętrzne
oraz zagospodarowanie
terenu wokół budynku.
Wartość inwestycji: 240 tys. zł.

Gmina Sulęczyno zrealizowała inwestycję
pn. „Budowa Drogi Gminnej Nr 166015g
Podjazy – Widna Góra (Etap II i III)”
Zadanie to uzyskało dofinansowanie na rok 2017 ze środków budżetu państwa w ramach programu
wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.
W ramach tej inwestycji dokonano zmiany utwardzenia nawierzchni z szutrowej na bitumiczną
na odcinku ok. 1 km. Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców w terenie
zabudowanym wykonano chodnik o długości ok. 200 m. Wykonano również kanalizację deszczową
wraz z montażem separatora dla zachowania czystości wód.

Całkowita wartość inwestycji: 2.007.453,90 zł.
Wartość udzielonej dotacji stanowi 50% wartości inwestycji tj. 1.003.726,00 zł.
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Zakończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulic Leśnej,
Świętojańskiej, Ks. Zapałowskiego oraz części ulic Gowida
i Stolemów w Sulęczynie”.
Inwestycja ta byłą współfinansowana ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach projektu
pn. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Wykonano
ok. 900 m. nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami na posesje oraz
wybudowano odcinek chodnika dla pieszych. Na w/w zadanie otrzymano
dofinansowanie 50 %, całość kosztowała 1.123.678,80 zł.

Gmina Sulęczyno (LIDER) w partnerstwie z Gminą Sierakowice, Gminą Parchowo,
Gminą Kołczygłowy, Gminą Tuchomie, Gminą Czarna Dąbrówka oraz z przedsiębiorcą
„KAJAKI” Tomasz Rolbiecki z Soszycy pozyskała środki na realizację projektu:
„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Górnej Słupi”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 8. Konwersja, Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa
Głównym celem projektu jest:



budowa i modernizacja: pól biwakowych i stanic kajakowych oraz
punktów etapowych, miejsca wodowania i wyjmowania kajaków,
przeniosek przy przeszkodach na szlakach kajakowych,
stworzenie kompleksowego oznakowania szlaków kajakowych oraz
podjazdów do przystani.

W ramach w. wym. projektu Gmina Sulęczyno planuje realizację następujących zadań inwestycyjnych:





„Przystań kajakowa nad jeziorem Węgorzyno - Budowa pomostu, małej architektury wraz
z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i rekreacji na działkach nr 381, 3181/13, 3181/15 i 178/3
w obrębie Sulęczyno” (za promenadą – w stronę Bukowej Góry),
„Przystań kajakowa Centrum - Budowa pomostu, małej architektury wraz z przygotowaniem miejsca
do wypoczynku i rekreacji na działkach nr 333, 279 i 294 w Sulęczynie”,
„Przenoska przed jeziorem Węgorzyno - Budowa małej architektury wraz z przygotowaniem miejsca
do wypoczynku i rekreacji na działkach nr 139/4, 139/91 w Żakowie”,
posadowienie oznakowania drogowego i wodnego.

Wartość całego projektu w partnerstwie wynosi 3,7 mln zł, (razem dla w/w gmin i przedsiębiorcy)
dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych.
Wartość zadań inwestycyjnych Gminy Sulęczyno - 900 tys. zł. (w tym 85% dofinansowania).
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Gmina Sulęczyno realizuje projekt pn. „Radosna Akademia Przedszkolaka”
dofinansowany z Europejskiego Funduszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie
3.1 Edukacja przedszkolna, przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
Celem projektu jest upowszechnienie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej
w ośrodkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Sulęczyno.
W ramach projektu utworzono 42 nowe miejsca wychowania przedszkolnego,
a dzieci uczęszczające do przedszkoli biorą udział w dodatkowych zajęciach ukierunkowanych
na rozwój kompetencji kluczowych (m.in. w zajęciach z języka angielskiego, zajęciach naukowotechniczno-konstrukcyjnych, w wyjazdach do teatru, instytucji edukacyjnych).
Natomiast dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych realizują od września 2017 roku
zajęcia logopedyczne, z gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, wczesnego wspomagania rozwoju.
W ramach projektu czterech nauczycieli realizuje doskonalenie zawodowe dla nauczycieli.
Zostali skierowani na studia podyplomowe z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej,
arteterapii, oligofrenopedagogika.
Ogólna wartość projektu: 741.775,20 zł. w tym dofinansowanie 630.508,92 zł.
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Zmiany zasad segregacji odpadów komunalnych
od 1 stycznia 2018 roku!
W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, którego celem jest ujednolicenie systemu segregacji
odpadów komunalnych na terenie całego kraju, z dniem 1 stycznia 2018 roku zostanie wprowadzony
na terenie Gminy Sulęczyno nowy system segregacji odpadów z podziałem na pięć frakcji. Szczegółowy
sposób segregacji przedstawia niżej zamieszczona tabela:
TWORZYWA SZTUCZNE, METAL (worek żółty)
WRZUCAMY:
kartoniki, butelki po mleku, napojach i sokach,
opakowania plastikowe po żywności (np. kubki po jogurtach)
plastikowe i metalowe zakrętki
plastikowe naczynia jednorazowe
folie, woreczki i torebki z tworzyw sztucznych
puszki aluminiowe i stalowe
folia aluminiowa
naczynia aluminiowe i stalowe (np. miski, garnki)
puste butelki plastikowe po napojach

NIE WRZUCAMY:
styropianu, tworzyw piankowych, wykładzin,
dywanów, styropianowych naczyń jednorazowych,
butelek i pojemników
z zawartością, elektro śmieci i baterii, kalki, tapet,
celofanu, tekstyliów, ubrań, szmatek, ściereczek,
opakowań po środkach chemicznych i ochrony roślin

ZANIM WRZUCISZ ! - opróżnij i zgnieć, aby zmniejszyć objętość
Częstotliwość odbioru – 1 x na miesiąc
PAPIER (worek niebieski)
WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

gazety, zeszyty, książki, czasopisma, torby oraz opakowania
papierowe i tekturowe (czyste), tekturę oraz pudełka z
tektury, koperty, ścinki drukarskie

brudnych papierowych ręczników i chusteczek,
odpadów higienicznych( np. wacików, pieluch, podpasek),
papieru zatłuszczonego lub silnie zabrudzonego, papieru
lakierowanego lub foliowego, tapet, kalek technicznych

Częstotliwość odbioru – 1 x na kwartał
SZKŁO (worek zielony)
WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

puste szklane słoiki, puste szklane butelki po napojach,
sokach, przecierach, alkoholu – bez nakrętek
puste szklane opakowania po kosmetykach oraz żywności

ceramiki porcelanowej, luster, szyb okiennych, szyba
samochodowych, szklanych opakowań farmaceutycznych
i chemicznych z zawartością, żarówek, świetlówek,
kineskopów, ekranów, lamp, opakowań po lekarstwach,
nakrętek, kapsli

Częstotliwość odbioru – 1x na kwartał
ODPADY BIODEGRADOWALNE (worek brązowy)
WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

kuchenne odpady ulegające biodegradacji (np. resztki
jedzenia pochodzenia roślinnego, fusy po kawie, herbacie,
obierki i resztki warzyw i owoców), części roślinne (np.
kwiaty doniczkowe i cięte), opadłe liście i skoszoną trawę

odchodów zwierzęcych, pozostałości z upraw pól i sadów
gałęzi wyciętych drzew i konarów, odpadów kuchennych
typu kości, mięso, roślin porażonych chorobami
bakteryjnymi, wirusowymi ziemi, kamieni, popiołu

Częstotliwość odbioru – 1 x na miesiąc od maja do września, umożliwia się wywóz właścicielom
nieruchomości w własnym zakresie do PSZOK
ODPADY ZMIESZANE
WRZUCAMY:
NIE WRZUCAMY:
odpady, których nie da się wysegregować, w tym: odpady
higieniczne (np. waciki, pampersy, podpaski), papier
zatłuszczony lub silnie zabrudzony, papierosy, niedopałki
papierosów, ceramikę, porcelanę, szkła żaroodporne
witraże, doniczki, lustra, zmiotki (śmieci), popiół (zimny)

lodu, śniegu, odpadów segregowanych, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych, styropianu, opon, wykładzin,
dywanów, plastikowych mebli ogrodowych, opakowań po
środkach niebezpiecznych, szyb samochodowych, żarówek,
świetlówek, kineskopów, reflektorów, ekranów, lamp
telewizyjnych, przeterminowanych leków, zużytych baterii
i akumulatorów

Uwaga !!! Prowadząc segregację odpadów komunalnych zawsze pozostają odpady, których nie można
wysegregować. To czego nie wysegregujesz wrzucaj do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.
Częstotliwość odbiory – 1x na miesiąc
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PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są wyłącznie
frakcje zebrane w sposób selektywny.
Frakcje zebrane w sposób selektywny:
- szkło okienne,
- papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale
- popiół,
- przeterminowane leki i chemikalia,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
-zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
-zużyte opony (8 sztuk rocznie z gospodarstwa
domowego)
- gruz budowlany (do 3 m3 rocznie z gospodarstwa
domowego)
- odpady biodegradowalne (odpady zielone, gleba
próchnicza itp.)

Niebezpieczne odpady powstające
w gospodarstwie domowym:
- resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do
konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,
-rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do
wywabiania plam i opakowania po nich,
- zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych
środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,
-środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,
-zużyte baterie i akumulatory,
- zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje,
-lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
w tym świetlówki, termometry, przełączniki

Dni otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
- w miesiącach: styczeń / luty / marzec / listopad / grudzień
w każdy PIĄTEK i SOBOTĘ w godz. 900 - 1600
- w miesiącach kwiecień / maj / czerwiec / lipiec / sierpień / wrzesień / październik
w każdy PIĄTEK i SOBOTĘ w godz. 1000 - 1800
Jednocześnie przypomina się, że spalanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach
może odbywać się w instalacjach do tego przeznaczonych co oznacza zakaz palenia odpadów
komunalnych w piecach domowych czy ogniskach.

Nowe terminy płatności za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2018 r. !
Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
ustalono w dniach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych wnoszą opłaty bez wezwania,
dokonując wpłaty w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy
bądź u inkasenta (sołtysa).
Wpłat można dokonywać również częściowo np.:
co miesiąc ale wtedy tylko w kasie Urzędu Gminy
bądź przelewem na rachunek bankowy.

Nazwa odbiorcy – Urząd Gminy w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno
Nazwa banku – Bank Spółdzielczy w Sierakowicach oddz. Sulęczyno
41 8324 0001 0041 1981 2000 0010
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2018 będą dostępne na stronie internetowej
Gminy Sulęczyno – www.suleczyno.pl oraz zostaną dostarczone każdemu właścicielowi nieruchomości
przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych na terenie naszej gminy.
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KONKURS „Piękna Wieś”
W roku 2017 odbyła się 24 edycja konkursu Piękna Wieś
Pomorska 2017. Konkurs odbywa się na poziomie gminnym,
powiatowym i wojewódzkim w kategorii „wieś” i „zagroda”. Komisje
oceniając „zagrody” biorą pod uwagę głównie : stan techniczny,
sanitarny, ład i porządek posesji oraz jej wpływ na środowisko
przyrodnicze. Pielęgnowanie tradycji przez harmonijne wpisanie
zabudowy w otaczający krajobraz i dbanie o rodzime gatunki roślin.
Zaś przy ocenie „wsi” były brane następujące kryteria: ogólny wygląd
wsi, dbałość o stan środowiska przyrodniczego i kultywowanie
dziedzictwa kulturowego, formy aktywizacji i zaangażowanie
mieszkańców wsi. Poniżej przestawiamy wyniki konkursu na
poszczególnych etapach.
Etap gminny zakończył się w czerwcu, gdzie dnia
7 czerwca 2017 roku komisja gminna wyłoniła zwycięzców. Najlepsze
miejsca w poszczególnych kategoriach zajęli:
WIEŚ : Węsiory
ZAGRODY ROLNICZE :
I miejsce – Halina i Grzegorz Bieliccy z Podjaz
II miejsce – Wanda Kulaszewicz ze Mściszewic
III miejsce – Dorota i Stanisław Choszcz z Widnej Góry
III miejsce – Katarzyna i Łukasz Lendowscy z Węsior
W konkursie udział brali także: Dariusz Wolski ze Mściszewic, Jolanta
i Grzegorz Choszcz z Widnej Góry oraz Danuta i Józef Malek z Borku.

Etap powiatowy został podsumowany podczas Dożynek Powiatowych,
które odbyły się dnia 3 września 2017 roku w Stężycy, gdzie Sołectwo
Węsiory zajęło pierwsze miejsce w kategorii wieś w Powiecie Kartuskim
(drugie miejsce – Garcz, gm. Chmielno i trzecie miejsce – Małkowo,
gm. Żukowo), a wyróżnienie otrzymali Państwo Halina i Grzegorz
Bieliccy z Podjaz.
Etap wojewódzki - W dniu 31 października 2017 roku w Sali im. Lecha
Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
odbyła się uroczysta gala podsumowania etapu wojewódzkiego w/w
konkursu. W etapie wojewódzkim rywalizowało trzynaście wsi. Wśród
nagrodzonych znalazło się sołectwo z terenu naszej gminy –
SOŁECTWO WĘSIORY w kategorii wieś otrzymało wyróżnienie
wraz z nagrodą Marszałka w kwocie 3 tys. zł.
Szeroką relację z poszczególnych etapów konkursu można znaleźć
na stronie internetowej GOK-u : www.goksuleczyno.gdan.pl
i z etapu wojewódzkiego na stronie pomorskie.eu.
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JUBILEUSZE w Gminie Sulęczyno
We wtorek, 24 października 2017 roku w „Karczmie na Stromej” odbyły się coroczne uroczystości
jubileuszowe w Gminie Sulęczyno. W roku bieżącym swoje Złote, Szmaragdowe, Diamentowe i Żelazne gody
obchodziło 18 par. Uroczystości odbyły się z udziałem Wójta Gminy Sulęczyno – Bernarda Grucza,
Przewodniczącego Rady Gminy Sulęczyno – Kazimierza Glinieckiego oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Bogumiły Paszylk. Jubilaci z pięćdziesięcioletnim stażem małżeńskim zostały odznaczone przez Wójta Gminy
Sulęczyno medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudę. Wszystkie pary obecne na uroczystościach otrzymały pamiątkowe dyplomy, kwiaty oraz
okolicznościowe upominki. Jubilatom przygrywał dobrze znany wszystkim zespół muzyczny pod przewodnictwem
Pana Andrzeja Potrac. Jeszcze raz Wszystkim Jubilatom życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności.
ZŁOTY jubileusz świętowali:

SZMARAGDOWY jubileusz świętowali:

- Maria i Eugeniusz Breza z Podjaz
- Urszula i Zygfryd Karcz z Sulęczyno
- Gertruda i Gerard Knol z Mściszewic
- Jadwiga i Kazimierz Korda z Żakowa
- Urszula i Zygmunt Kreft z Sulęczyna
- Urszula i Jan Miszk z Widnej Góry
- Anna i Franciszek Zwara z Czarlina

- Feliksa i Kazimierz Ataman z Sulęczyna
- Agnieszka i Władysław Król ze Mściszewic
- Barbara i Gerard Kulas z Sulęczyna
- Wiesława i Celestyn Nocuń z Borku
- Janina i Jan Pawelczyk z Borku Kamiennego
- Urszula i Władysław Wichert z Kistówka

DIAMENTOWY jubileusz świętowali:

ŻELAZNY jubileusz świętowali:

- Barbara i Józef Bielik ze Mściszewic
- Wanda i Leon Kropidłowscy ze Mściszewic
- Irmgarda i Zygfryd Stencel z Sulęczyna

- Gertruda i Edmund Gostkowscy z Węsior
- Zofia i Marian Mikołajczyk z Sulęczyno

Państwo Urszula i Zygfryd Karcz

Państwo Urszula i Jan Miszk

Państwo Urszula i Zygmunt Kreft

Państwo Jadwiga i Kazimierz Korda

Państwo Maria i Eugeniusz Breza
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Pan Franciszek Zwara

Państwo Feliksa i Kazimierz

Państwo Janina i Jan

Państwo Barbara i Gerard

Ataman

Pawelczyk

Kulas

Państwo Wanda i Leon Kropidłowscy wraz z synową

Państwo Irmgarda i Zygfryd Stencel

Państwo Barbara i Józef Bielik

Pani Gertruda Gostkowska wraz z córką

Państwo Urszula i Władysław Wichert

101 – urodziny mieszkanki Gminy Sulęczyno
W dniu 7 grudnia 2017 roku swoje sto pierwsze urodziny obchodziła Pani Anna Drywa, mieszkanka
sołectwa Żakowo - Bigusewo. Zacną jubilatkę w tym tak ważnym dla niej dniu odwiedzili: Wójt Gminy Sulęczyno
- Bernard Grucza i Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Gliniecki oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Bogumiła Paszylk. Jubilatka od przybyłych gości otrzymała pamiątkowy dyplom, bukiet kwiatów,
okolicznościowy upominek i życzenia wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia oraz kolejnych jubileuszy.
Przypominając historię życia najstarszej
mieszkanki gminy należy wspomnieć że Pani Anna
Drywa urodziła się 7 grudnia 1916 roku w Jasieniu.
Podczas okupacji niemieckiej, była gospodynią
domową w rodzinie niemieckiej. W roku 1943 wyszła
za mąż za Bernarda, a od 1960 roku mieszka
w sołectwie Żakowo. Pani Anna wraz z mężem
Bernardem wychowała dwójkę dzieci, w wieku 46 lat
została wdową. Gospodarstwo przekazała córce i jej
mężowi. Dostojna Jubilatka doczekała się pięcioro
wnuków, siedemnaścioro prawnuków i dziesięć
praprawnuków.
Szanownej Pani Annie Drywa jeszcze raz życzymy
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
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Z ŻYCIA GMINY…………

KULTURA – SPORT – OŚWIATA itp.
najważniejsze wydarzenia
Ostatnie wydanie gazetki gminnej „Nowinë z Gminë Sëlëczëno” miało miejsce w czerwcu przed rozpoczęciem wakacji letnich
poniżej przedstawiamy krótką relację z najważniejszych wydarzeń z życia gminy z drugiej połowy 2017 roku

X Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka ….
W niedzielę 4 czerwca 2017 roku na scenie plenerowej GOK-u
w Sulęczynie odbył się jubileuszowy X Festyn z okazji Dnia Dziecka
oraz I Przegląd Piosenki Przedszkolnej. Festyn zorganizowany został
przez Parafialny Zespół CARITAS oraz Gminny Ośrodek Kultury
w Sulęczynie przy wsparciu lokalnych sponsorów. Wszystkich
zgromadzonych powitali ks. Kanonik Andrzej Karliński – Proboszcz
Parafii Św. Trójcy w Sulęczynie oraz Bernard Grucza – Wójt Gminy
Sulęczyno. Po krótkim przywitaniu miała miejsce część artystyczna,
w której odbyły się występy lokalnych małych artystów:





Zespołu Kaszubskiego „Motylki” pod opieką pani Grażyny
Korda i Elwiry Kreft przy akompaniamencie pana Piotra Złoch,
Przedszkolaki z Węsior oraz laureaci III Międzyszkolnego
Konkursu Piosenki Przedszkolnej pod opieką
pani Izy Koniecznej i pani Moniki Wolskiej,
uczniowie Szkoły Podstawowej w Podjazach
z przedstawieniem „Rzepka” pod opieką nauczycieli z tejże szkoły.

W ramach I Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej
znakomicie zaprezentowały się następujące grupy:





„Armia Jezusa” z Kościerzyny
„Skôrb Złoti Górë” z Brodnicy Górnej
„Cantus Angeli” z Wygody Łączyńskiej
Schola Św. Anny w Sulęczynie

Mimo deszczowej pogody występy przyciągnęły dużą rzeszę widzów, głównie mieszkańców Sulęczyna.
W trakcie festynu miały miejsce również konkursy organizowane przez Szkolny Oddział Caritasu, można było
wziąć udział w loterii fantowej, posilić się kiełbaskami z grilla oraz domowym ciastem i kawą. Strażacy
zaprezentowali uczestnikom festynu jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy.
Festyn poprowadził ks. Proboszcz Andrzej Karliński wspólnie z Agnieszką Błaszkowską pracownikiem
GOK-u, zaś nad nagłośnieniem czuwał pan Andrzej Potrac.
Wszystkim sponsorom oraz osobom bezpośrednio zaangażowanym w organizację festynu serdecznie
dziękujemy za pomoc.

Festyn dla niepełnosprawnych w Mściszewicach
W dniu 13.06.2016 r Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice w
ramach zadania publicznego pt. Można inaczej zorganizowało piknik dla osób
niepełnosprawnych i wszystkich tych którzy pragną być razem, wspólnie się
integrować i być nie tylko w dobrych chwilach, ale i wtedy jak trzeba również
pomóc. Piknik odbył się na terenie gospodarstwa państwa Lucyny i Sławomira
Keller w Mściszewicach-Bębny. Na piknik przyjechało około 80 wychowanków
– osób niepełnosprawnych i ich opiekunowie z trzech Ośrodków Rehabilitacyjno
Edukacyjno Wychowawczych (OREW) w Pierszczewie i Strzepczu, Ośrodka
Rewalidacyjno Wychowawczego (ORW) w Szklanej oraz 40 osobowa grupa
uczniów z Zespołu Szkół w Mściszewicach im. Jana Pawła II. W czasie pikniku
uczniowie z w/w ośrodków przedstawili różnego rodzaju teatrzyki
i przedstawienia połączone z wesołą wspólną zabawą taneczną, zaś uczniowie
z Zespołu Szkół w Mściszewicach umilili spotkanie śpiewem pod
przewodnictwem pana Edmunda Gall. Pedagodzy szkolni przeprowadzili
konkursy na wesoło, gdzie zwycięzcami okazały się osoby niepełnosprawne
w rywalizacji z uczniami Zespołu Szkół w Mściszewicach.
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Zaproszeni goście Wójt Gminy Sulęczyno Bernard Grucza, Alicja Cieślak i Natalia Litwin z Starostwa
Powiatu Kartuskiego, Renata Węsierska dyrektor miejscowej szkoły, Dyrektor GOK-u w Sulęczynie Zbigniew
Zarzycki oraz sołtys Mściszewic Maria Stencel wręczyli nagrody wszystkim uczestnikom oraz pamiątkowe
upominki z logo Gminy, Powiatu i Stowarzyszenia. Piknik odbył się w bardzo miłej atmosferze przy muzyce,
tańcach i nieco pochmurnej pogodzie, co w żaden sposób nikomu nie przeszkadzało się wspólnie bawić i radośnie
spędzić czas w miłej atmosferze.
Piknik mógł się odbyć dzięki finansowym grantom z Starostwa Powiatu Kartuskiego i Gminy Sulęczyno.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy się przyczynili do organizacji tego spotkania
integracyjnego, a szczególnie pedagogom Zespołu Szkół w Mściszewicach.

Poświecenie Krzyża
W sobotę 8 lipca 2017 roku odbyło się poświęcenie odnowionego krzyża przy ul. Aleja Wojska Polskiego
(przy zjeździe do GOK-u). Poświęcenia krzyża dokonał ks. Kanonik Andrzej Karliński wspólnie z ks. Wojciechem
Glinieckim. Krzyż został odnowiony z inicjatywy Państwa Elżbiety i Kazimierza Gawin oraz Państwa Jadwigi
i śp. Benedykta Formela.

Wakacje w ośrodku kultury
W minionych wakacjach od 3 do 14 lipca odbyły się w Gminnym
Ośrodku Kultury w Sulęczynie zajęcia wakacyjne. Super przygodę
rozpoczęliśmy od zapoznania przez zabawę. Harmonogram zajęć dla
trzydziestu uczestników był bardzo urozmaicony, było w czym wybierać.
Program zajęć obejmował zajęcia artystyczne i taneczne, gry i zabawy,
kalambury, wyjazd do kina, przedstawienie teatralne „Królewna Śnieżka
i Siedmiu Krasnoludków”, spotkanie z animatorką czasu wolnego Bajeczną
Meridą. Byliśmy na pięciu wycieczkach w tym jednej rowerowej.
Płynęliśmy statkiem po jeziorze Ostrzyckim, graliśmy w Mini Golfa,
odwiedziliśmy trzy
muzea: Techniki Wojskowej Gryf, Saperskie
„Explosive” i Ceramiki Kaszubskiej Neclów w Chmielnie. Dzięki
uprzejmości pana Kazimierza Glinieckiego byliśmy w zaprzyjaźnionym
OSP Sulęczyno i zapoznaliśmy się z pracą naszych dzielnych strażaków.
W czasie pikniku nad jeziorem Węgorzyno o bezpieczeństwie nad wodą
opowiedział nam ratownik pan Błażej Konkol. Byliśmy w prawdziwej
pracowni artystycznej u państwa Sylwii i Czesława Birr w Mściszewicach,
dzieci zaciekawione nietypową wycieczką zadawały pytania i podziwiały
rzeźby, obrazy i miejsce pracy artystów. W Centrum Sportów Walki
w Kartuzach dzieci ćwiczyły pod okiem Reprezentanta Kadry Narodowej
Polski w Kickboxingu pana Patryka Zaborowskiego oraz zapoznały się
z technikami samoobrony. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział
w zajęciach, był to wspaniały czas.
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XV Międzynarodowy Festiwal
Akordeonowy w Sulęczynie
Już po raz piętnasty na przełomie lipca i sierpnia w Sulęczynie odbył
się XV Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy w Sulęczynie, którego
głównym organizatorem jest Paweł A. Nowak. Tegoroczna edycja festiwalu
tradycyjnie rozpoczęła się w Kościele pw. Świętej Trójcy w Sulęczynie w
ostatnią niedzielę lipca, gdzie można było usłyszeć Chór Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego pod dyrekcją Jerzego Szarafińskiego oraz
wszystkim dobrze znaną Orkiestrę Kameralną Progress pod dyrekcją
Szymona Morusa. Wystąpili także soliści: Magdalena Chmielecka – sopran,
Aleksandra Furmańska – fortepian, Paulina Dąbrowska – sopran orz Paweł
A. Nowak – akordeon.
Drugi koncert odbył się w czwartek 3 sierpnia w gościnnych progach
Restauracji „MARASKA”, podczas którego wystąpili Tomasz Olszewski w
projekcie „Jest pięknie” oraz Małgorzata Szmuda – Sycz z projektem „Jazz,
no jazz”. Na kontrabasie zagrał Maciej Sadowski na zmianę z Pawłem
Urbańskim, na perkusji Grzegorz Sycha, zaś na akordeonie Paweł
A. Nowak.
W sobotę 5 sierpnia odbył się koncert finałowy festiwalu. Koncert
rozpoczęła grupa z Białorusi – akordeonista Anatoly Taran wspólnie
z Hovhannes Avanesyan na perkusji i Alexandrem Efimov na gitarze
basowej. Następnie na scenie zaprezentowała się wspaniała grupa z Brazylii
na czele z akordeonistą Tiago Rossato, który wraz ze swoim zespołem po raz
pierwszy zaprezentował się w Polsce. Na zakończenie wieczoru wystąpił
mistrz akordeonu z Francji, po raz drugi w Sulęczynie – Richard Galliano
wspólnie ze swoim zespołem z projektem „New Jazz Mussette”. Publiczność
była zachwycona występami artystów. Wieczór zakończył się Jam Sassion
w sali ośrodka kultury w wykonaniu artystów z Brazylii oraz Grzegorza
Sycz i Pawła A. Nowak.

Dożynki Gminne i Powiatowe
Tegoroczne uroczystości dożynkowe ograniczone zostały do Mszy
Świętej Dziękczynnej za plony, która odbyła się niedzielę 27 sierpnia 2017
roku w Kościele pw. Św. Trójcy w Sulęczynie. Mszę Świętą sprawował
ks. kanonik Andrzej Karliński. Każde z sołectw przyniosło własnoręcznie
wykonane wieńce przygotowane z tegorocznych zbóż.
Tydzień później tj. 3 września odbyły się
dożynki powiatu
kartuskiego w Stężycy. Kolorowy korowód przeszedł na plac przy
Amfiteatrze, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył
ksiądz proboszcz Bogdan Lipski. Doceniony trud i pracę rolników pięknie
ujął w kazaniu ksiądz proboszcz Lipski. Po mszy oficjalnie rozpoczęto część
artystyczną dożynek. Zgromadzonych biesiadników powitała starosta
powiatu kartuskiego Janina Kwiecień wraz z wójtem gminy Stężyca
Tomaszem Brzoskowskim. Bochen chleba podzielono i poczęstowano
wszystkich wójtów i przedstawicieli władz województwa pomorskiego oraz
zebraną publiczność.
Na scenie plenerowej odbyły się również liczne występy artystyczne:
Gminnej Orkiestry Dętej ze Stężycy, Formacji Tanecznej „Jowita Dance
Stężyca”, Stowarzyszenia Kaszubianki, zespołu tanecznego Zumba Svetlany
Zharikovej, zespołu muzycznego Delecto, występ Jesiki z zespołem oraz
gwiazdy wieczoru Damiana Holeckiego na zakończenie biesiady.
Wyniki konkursów dożynkowych przedstawiły się następująco:
Konkurs Piękna Wieś – kategoria wieś
I miejsce - Miejsce Węsiory Gmina Sulęczyno
II miejsce - Garcz Gmina Chmielno
III miejsce - Małakowo Gmina Żukowo
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Konkurs Piękna Wieś – kategoria zagroda
I miejsce - Anna i Jerzy Król z Kożyczkowa gmina Chmielno
II miejsce - Irena i Grzegorz Dawidowscy z Borcza gmina Somonino
III miejsce - Brygida i Antoni Hazuka z Banina gmina Żukowo
Konkurs na najpiękniejszy wieniec:
I miejsce – gmina Przodkowo
II miejsce – gmina Kartuzy
III miejsce – gmina Chmielno
Konkurs na najpiękniejszy kołacz dożynkowy:
I miejsce – gmina Somonino
II miejsce - gmina Sierakowice
III miejsce - gmina Kartuzy i gmina Żukowo ex aequo.
Gmina Sulęczyno podczas dożynek powiatowych miała swoje
stoisko dożynkowe. Obsługę gastronomiczną stoiska zagwarantowało
Koło Gospodyń Wiejskich z Węsior na stoisku przygrywała także kapela
kaszubska pod wodzą Andrzeja Potrac. Wieniec i chleb dożynkowy
wykonany został przez mieszkańców Sołectwa Zdunowice.

Dzień Seniora
W czwartek 26 października 2017 roku na Sali Ośrodka
Szkoleniowo – Rehabilitacyjnego „Mausz” odbyły się coroczne
uroczystości „Dnia Seniora”. Spotkanie rozpoczęto Mszą Świętą, której
przewodniczył Ks. Kanonik Andrzej Karliński – Proboszcz Parafii Św.
Trójcy w Sulęczynie przy współudziale Ks. Marka Labudda – Proboszcza
Parafii pw. NMP w Mściszewicach. Następnie wszystkich obecnych
przywitali Wójt Gminy Sulęczyno Bernard Grucza, Przewodniczący
Rady Gminy Sulęczyno Kazimierz Gliniecki, a także Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęczynie Ewa Kulaszewicz
– życzyli oni obecnym na spotkaniu seniorom jak najdłuższych lat życia
w zdrowiu, szczęściu i radości. Organizatorzy spotkania wręczyli kwiaty
dwóm najstarszym osobom obecnym na spotkaniu. W części artystycznej
spotkania zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej z Podjaz ze
spektaklem pt. „Zasadził dziadek rzepkę”, zaś część kabaretową
przedstawiła Pani Teresa Labuda z Koła Gospodyń Wiejskich
„Mściszewiczanki”. Do tańca wszystkim przygrywał zespół And-Daro
z Kościerzyny.
Organizatorami spotkania byli Wójt Gminy Sulęczyno, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie,
Ośrodek Szkoleniowo – Rehabilitacyjny „Mausz” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie.

Konkurs Czytelniczy
- "Méster Bëlnégò Czëtaniô”
W środę 16 listopada 2017 roku w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie odbyły się po raz drugi
w gminie Sulęczyno – eliminacje gminne konkursu czytelniczego "Méster Bëlnégò Czëtaniô”, czyli „Mistrz
czytania po kaszubsku”. Uczestnicy walczyli o najlepsze miejsca w trzech kategoriach wiekowych. Łącznie
w konkursie wzięło udział 39 uczestników z pięciu szkół z terenu gminy Sulęczyno. Uczestników konkursu
oceniała komisja w składzie: Włodzimierz Bronk – przewodniczący oraz Janina Krefta i Katarzyna Stenka.
Wyniku konkursu przedstawiają się następująco
w poszczególnych kategoriach:
Kategoria: klasy I-III Szkół Podstawowych:
I miejsce – Pobłocka Karolina (Węsiory)
II miejsce – Zaworski Filip (Mściszewice)
III miejsce – Brylowski Dawid (Mściszewice)
W tej kategorii udział wzięli także: Gawin Maja (Sulęczyno),
Gronda Szczepan (Mściszewice) i Błonk Karolina (Węsiory).
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Kategoria: klasy IV-VI Szkół Podstawowych:
I miejsce – Gawin Adriana (Borek Kamienny)
II miejsce – Pałubicka Monika (Mściszewice)
II miejsce – Patelczyk Zuzanna (Węsiory)
III miejsce – Łukaszczyk Antonina (Podjazy)
W tej kategorii wiekowej bardzo trudno było
wybrać najlepszych uczestników, dlatego komisja
postanowiła wyróżnić następujące osoby: Jereczek
Karolina (Węsiory), Malek Zuzanna (Borek
Kamienny), Karczeski Piotr (Podjazy), Smentoch
Maciej (Borek Kamienny), Stefańska Otylia
(Węsiory), Łojko Kamila (Węsiory), Malek Marta
(Sulęczyno). Po za tym w tej kategorii wiekowej
udział wzięli także: Gawin Paulina (Sulęczyno),
Hinc Jakub (Sulęczyno), Jank Agata (Sulęczyno),
Lehman Aleksandra (Sulęczyno), Birr Aleksandra
(Mściszewice), Janka Filip (Mściszewice), Klasa
Emilia
(Mściszewice),
Mejna
Marcin
(Mściszewice), Malotka – Trzebiatowski Maciej
(Podjazy),
Gruchała
Dominka
(Podjazy),
Kulaszewicz Robert (Podjazy) i Kulas Wiktor
(Węsiory).
Kategoria: klasy II-III Gimnazjum:
I miejsce – Gliniecka Agnieszka (Sulęczyno)
II miejsce – Butowska Sandra (Sulęczyno)
III miejsce – Smentoch Michalina (Sulęczyno)
W tej kategorii udział wzięli także: Butowska
Martyna (Sulęczyno), Gawin Izabela (Sulęczyno),
Kankowska Weronika (Mściszewice), Kulaszewicz
Kacper
(Mściszewice),
Las
Mateusz
(Mściszewice), Mejna Weronika (Msciszewice)
i Brzeska Roksana (Mściszewice).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz symboliczne upominki
z akcentem kaszubskim.
Organizatorami konkursu była Szkoła
Podstawowa w Węsiorach i Gminny Ośrodek
Kultury w Sulęczynie. Koordynatorem gminnym
konkursu była Magdalena Wika – Czarnowska –
nauczycielka języka kaszubskiego.

Podsumowanie XIV sezonu Turnieju „Baśki”
W niedzielę 26 listopada 2017roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie odbył się dziesiąty etap
rozgrywek XIV sezonu Turnieju Kaszubskiej Gry w „Baśkę” w Sulęczynie o puchar Wójta Gminy Sulęczyno
Bernarda Grucza. Wyniki dziesiątego etapu trzynastego sezonu przestawiały się następująco: pierwsze miejsce –
Gawin Kazimierz (284 pkt), drugie – Bielicki Marian (272 pkt), trzecie – Grzenia Piotr (230 pkt).
Po rozgrywkach dziesiątego etapu podsumowano dziesięć etapów rozgrywek tegoż sezonu rozgrywkowego,
które odbywały się od lutego do listopada w ośrodku kultury. Ogólna klasyfikacja piętnastu najlepszych graczy
XIV sezonu przedstawia się następująco:
I miejsce – Błaszkowski Ignacy (72 pkt)
II miejsce – Złoch Stanisław (65 pkt)
III miejsce – Klinkosz Henryk (63 pkt)
IV miejsce – Grzenia Piotr (62 pkt)
V miejsce – Bielicki Marian (59 pkt)
VI miejsce – Jażdżewski Jan (53 pkt)
VII miejsce – Choszcz Franciszek(48 pkt)
VIII miejsce – Kobiela Kazimierz Sulęczyno (46 pkt)
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IX miejsce – Smentoch Stanisław (46 pkt)
X miejsce – Stencel Władysław (46 pkt)
XI miejsce – Wichert Stanisław (43 pkt)
XII miejsce – Jurkiewicz Stanisław (39 pkt)
XIII miejsce – Sylka Józef (36 pkt)
XIV miejsce – Stefański Marian (32 pkt)
XV miejsce – Kobiela Kazimierz Amalka (31 pkt)
W/w zwycięscy całorocznych rozgrywek otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary oraz drobne nagrody
rzeczowe, które wręczyli m. in Wójt Gminy Sulęczyno Bernard Grucza, Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno
Kazimierz Gliniecki oraz Dyrektor GOK Sulęczyno Zbigniew Zarzycki. Pamiątkowe upominki otrzymali również:
najstarszy gracz rozgrywek pan Michał Bladowski (82 lata), najmłodsi gracze: Dawid Smentoch i Łukasz Stefański
oraz kobiety, które brały udział w rozgrywkach pani Jeszke Maria i pani Teresa Grzenia. Ponadto Wójt Gminy
i Przewodniczący Rady Gminy podziękowali organizatorom i uczestnikom oraz pogratulowali graczom pucharów
i złożyli wszystkim życzenia świąteczno – noworoczne.
Na zakończenie podziękowano również organizatorom, którzy od czternastu lat organizują rozgrywki panu
Kazimierzowi Gawin, panu Alfonsowi Kożyczkowskiemu oraz państwu Henryce i Piotrowi Stencel.

Inauguracja rozgrywek piętnastego sezonu Turnieju Kaszubskiej Gry w „Baśkę” w Sulęczynie
planowana jest na 11 lutego 2018 roku.

Andrzejki w GOK-u
W czwartkowe popołudnie 30 listopada w sali Gminnego Ośrodka
w Sulęczynie odbyło się spotkanie Andrzejkowe dla seniorów z „Klubu
Seniora”. Wieczorek andrzejkowy przebieg w bardzo miłej atmosferze
przy kawie i poczęstunku. Klubowicze uczestniczyli w laniu wosku
i rozpoznawaniu wróżby, odbył się również mały bal przebierańców.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i wspaniałą
zabawę.

Projekt „Kultura dla seniora”
W ostatnim czasie odbyły się wyjazdy kulturalno-rozrywkowe w ramach projektu „Kultura dla seniora”
realizowanego przez KGW „Mściszewiczanki”. W ramach projektu zorganizowane zostały cztery wyjazdy do:
kina, filharmonii, teatru oraz teatru muzycznego.
Pierwszy wyjazd odbył się 8 października, gdzie uczestnicy projektu (dwadzieścia osób) pojechało
do Kościerzyny na spektakl teatralny pt. „Klimakterium”. Przedstawienie komediowe miało miejsce w sali
im. Lubomira Szopińskiego. Cztery wspaniałe aktorki opowiadają o trudnym okresie życia, który nie ominie żadnej
z Pań. Wspólnota doświadczeń połączyła bohaterki sztuki z kobietami na widowni. Spektakl pełny humoru
rozbawił widownię do łez.
Następny wyjazd odbył się 27 listopada do Kartuskim Centrum Kultury, gdzie prezentowany został teatr
piosenki Nicola Palladini Ciao Ciao Bambina Nasze Włoskie Boskie Piosenki monogram muzyczny inspirowany
życiem Marino Mariniego.
Film „Listy do M.3” okazał się
przezabawną komedią, w której każdy mógł
odnaleźć wątek dla Siebie.
Ostatni wyjazd odbył się do Polskiej
Filharmonii
Bałtyckiej
w
Gdańsku.
Uczestnicy obejrzeli
Balet Narodowy
z Lwowa, na motywach baśni pt. „Dziadek
do Orzechów” . Akcja tego pięknego baletu
Piotra
Czajkowskiego
rozgrywa
się
w Wieczór Wigilijny.
Dodatkowo GOK w Sulęczynie przy współpracy z GKRPA z panem Andrzejem Potrac na czele,
zorganizowane zostały dwa wyjazdy kulturalne. Pierwszym był udział w koncercie „Twój Jubileusz w hołdzie
Zbigniewowi Wodeckiemu „. Widowisko odbyło się w ramach zorganizowanych specjalnych koncertów, których
zaproszeni artyści oddali hołd swojemu mistrzowi. Drugi wyjazd do kina w Kościerzynie na film biograficzny
pt. ”Najlepszy”. Film Łukasza Palkowskiego, to idealny przykład udanego kina rozrywkowego, które opowiada
prawdziwą i inspirującą historię, a przy tym jest znakomicie zrealizowane.
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Mikołajki
W sobotę 9 grudnia 2017 roku przez wszystkie większe miejscowości gminy Sulęczyno przejechał orszak
Świętych Mikołajów rozdając wszystkim obecnym na trasie słodycze. Orszak przejechał następująca trasą:
Sulęczyno – Dom Pomocy Społecznej, Zagóry, Kołodzieje, Kistowo, Kistówko, Chojna, Borek Kamienny, Borek,
Bielawki, Widna Góra, Podjazy, Amalka, Sulęczyno – tartak SMS Mrozowicz i Stacja Benzynowa. Następnie
Mikołaje udały się na spotkanie z dziećmi i strażakami w Zdunowicach. Kolejnymi miejscowościami były:
Żakowo, Węsiory, Golica, Skoczkowo, Mściszewice, Klukowa Huta, Borowiec, Czarlino, Bukowa Góra
i zakończenie przy choince na placu przy Gimnazjum w Sulęczynie.
Objazd Mikołajów odbył się już po raz dziesiąty po terenie gminy Sulęczyno. Odbywa od tylu lat
z inicjatywy Pana Andrzeja Potrac – sulęczyńskiego organisty, który także jest Radnym Powiatu Kartuskiego oraz
Przewodniczącym Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tym roku do objazdu dołączyli : Ewa
Rekowska, Bernadeta i Jan Baske, Maria Łukowicz, Maria Labuda, Jan Zblewski, Łukasz Treder wraz z córką
Nikolą, Katarzyna Stenka oraz kierowcy Mateusz Potrac i Robert Ziegert.
Tegoroczną edycję objazdu Mikołajów wspierał Wójt Gminy Sulęczyno poprzez Gminną Komisję
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i poprzez Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie oraz lokalni
sponsorzy. Samochód do przejazdu udostępniła Firma Państwa Violetty i Piotra Mrozowicz. Zaś nad
bezpieczeństwem przejazdu czuwała Sulęczyńska Policja, a teren na palcu przy Gimnazjum w Sulęczynie
oświetliła Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęczynie.
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Kiermasze Świąteczne
i Turniej Szachowy w Mściszewicach
W niedzielę 10 grudnia w Zespole Szkół w Sulęczynie odbył się
Kiermasz Przedświąteczny, a w Zespole Szkół w Mściszewicach odbył się
Kiermasz Świąteczny połączony z Otwartym Międzyszkolny Turniej
Szachowy. Dochód z kiermaszu w Sulęczynie został przeznaczony na
zasilenie konta Rady Rodziców, zaś w Mściszewicach na rzecz ufundowania
przez społeczność szkolną witraża do Kościoła w Mściszewicach.
W Mściszewicach odbył się Otwarty Międzyszkolny Turniej
Szachowy w którym wzięło udział ok. 50 zawodników. Gracze rywalizowali
w pięciu kategoriach wiekowych: seniorzy, juniorzy, juniorzy młodsi,
młodzicy i kobiety. Wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiały się
następująco:
Kat. SENIORZY:
I miejsce – Jakub Naczk (Stężyca)
II miejsce – Jarosław Zalewski (Borowo)
III miejsce – Agata Necel (Kartuzy)
Kat. JUNIORZY:
I miejsce – Dominik Smentoch (Sulęczyno)
II miejsce – Mateusz Zielonka (Łapino Kartuskie)
III miejsce – Mateusz Dunst (Klukowa Huta)
Kat. JUNIORZY MŁODSI:
I miejsce – Agata Zielonka (Łapino Kartuskie)
II miejsce – Piotr Mrozewski (Mściszewice)
III miejsce – Kamil Kujda (Sulęczyno)
Kat. MŁODZICY:
I miejsce – Monika Tusk (Kartuzy)
II miejsce – Weronika Tusk (Kartuzy)
III miejsce – Oliwier Wiczkowski (Klukowa Huta)
Kat. KOBIETY:
I miejsce – Agata Necel (Kartuzy)
II miejsce – Agata Zielonka (Łapino Kartuskie)
III miejsce – Renata Dunst (Klukowa Huta)
Turniej zorganizowany został przez Stowarzyszenie Rozwoju
Sołectwa Mściszewice w ramach zadania publicznego ze środków Powiatu
Kartuskiego i Gminy Sulęczyno. Współorganizatorem turnieju był również
Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie.

Ćwiczenia Strażaków
W sobotę 9 grudnia ponad 10 zastępów straży pożarnej z gmin:
Sulęczyno, Lipusz, Studzienice i
Parchowo wzięło udział
w corocznych ćwiczeniach organizowanych na granicy powiatów:
kartuskiego, kościerskiego i bytowskiego. W tym roku scenariusz
przewidywał ugaszenie pożaru lasu nieopodal Zdunowic. Strażacy
spisali się na medal. Manewry na granicy trzech powiatów odbyły się
już po raz dwunasty, tym razem gospodarzem była gmina Sulęczyno.
W akcji wzięły udział zastępy strażaków z OSP Sulęczyno,
OSP Kistowo, OSP Mściszewice, OSP Parchowo, OSP Żukówko, OSP
Nakla, OSP Studzienice, OSP Lipusz, OSP Tuszkowy, OSP Chościca
oraz zakładowa straż pożarna KAPEO. Ćwiczeniom przyglądali się
komendanci PSP z trzech powiatów oraz zastępca Komendanta
Wojewódzkiego PSP w Gdańsku mł. bryg. Dariusz Żywicki.
Inicjatorem manewrów pożarniczych jest Andrzej Roda, Komendant Gminny ZOSP RP w Sulęczynie.
To jak istotne znaczenie mają ćwiczenia, pokazała noc z 11 na 12 sierpnia. Strażacy muszą być bowiem
przygotowani na każde zagrożenie. Wszystkie jednostki biorące udział w ćwiczeniach otrzymały pamiątkowe
statuetki wręczone przez Starostę Powiatu Kartuskiego i Wójta Gminny. Pani Starosta jak i Wójt podziękowali
strażakom za solidną pracę w sierpniowej nawałnicy oraz udział w ćwiczeniach w 2017 roku. Manewry pożarnicze
zwieńczyła wizyta Św. Mikołaja oraz wspólny poczęstunek.
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Zajęcia w GOK –u
Informujemy, i że od października za pośrednictwem Gminnego
Ośrodka Kultury w Sulęczynie odbywają się następujące zajęcia:
- zajęcia artystyczno – środowiskowe dla dorosłych (od października do końca maja)
- zajęcia artystyczno – plastyczne dla dzieci (od października do końca maja)
- zajęcia nauki gry na gitarze (od października do końca maja)
- zajęcia nauki gry w szachy (od listopada –zgodnie z ustaleniami na zajęciach)
- 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 sportowe 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 stycznia
– szczegółową informacje o zajęciach organizowanych
w GOK-u będzie można znaleźć
na stronie internetowej: www.goksuleczyno.gdan.pl
W Sulęczynie działa Juniorska Szkółka Piłkarska, której
inicjatorem jest Gminny Klub Sportowy „Słupia” Sulęczyno. Zajęcia
odbywają się raz w tygodniu. W zajęciach uczestniczą młodzi
sportowcy uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Młodzi
sportowcy trenują pod okiem doświadczonego nauczyciela i trenera
Michała Woźniak. Zajęcia juniorskiej szkółki piłkarskiej odbywają się
również 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 mamy nadzieję, że w przyszłości będą grać w seniorskich
drużynach naszych klubów.

Najważniejsze informacje o wydarzeniach
odbywających się w szkołach itp. ……
Zespół Szkół w Sulęczynie
Festyn Zdrowia – Dzieciaki z Ekopaki
Uczniowie naszej szkoły – konkretnie pierwszej klasy gimnazjum, wzięli
udział w projekcie dotyczącym zdrowia. Projekt Fundacji Banku Ochrony
Środowiska „Czas na zdrowie” łączył rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej
właściwego stylu życia z dawką zdrowej zabawy. Konkurs miał formę
międzyszkolnej, ogólnopolskiej rywalizacji zespołowej. Był adresowany do uczniów
i nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Etapy

Rapory

Ocena

Rozgrzewka

Rozgrzewka

351,67 pkt./411

Festyn Zdrowia

Festyn Zdrowia

356,67 pkt/411

Dziesięcioro uczniów naszego gimnazjum podjęło się tego wymagającego zadania określając swoją grupę jako
„Dzieciaki z Ekopaki”. A oto krótka charakterystyka naszych szkolnych pracusiów:


Marta Stencel - nasza Marta jest liderem, no i niezłym czarodziejem. Detektyw główka, mądra sowa, co artysty dusze
chowa. Delikatna i łagodna choć, jak trzeba - babka w spodniach. Wszystkich ciągle motywuje, delikatnie nagabuje,
lecz wywiązać się z zadania to dla Marty ważna sprawa. Wszystko dla niej jest możliwe, nie zna słowa "niemożliwe"
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Weronika Gawin - Weronika, jak Wachowicz - wolny czas spędza w kuchni tworząc... By potrawy były ładne,
apetyczne i powabne. Przy tym zdrowe, aż do bólu - bio to dla niej słowo guru.
Martyna Butowska - fotografia, utrwalanie wszelkich wydarzeń i emocji. Artystyczna z niej jest dusza, swe prace
wyciąga, jak z kapelusza. Sprawdzona i zaangażowana - to Martyna nasza cała.
Dominika Gawin - sport, rozgrywki i zawody, Dominikę poznasz po nich. Aktywnie na codzień żyje, ale nauka też
dla niej zagadek nie kryje. Rozśpiewana, roześmiana Dominika już od rana.
Patrycja Wolska - łagodna i spokojna, choć głowa pomysłów pełna. Pati dziewczyna jest sprawdzona, w swej
kreatywności - dobra znajoma.
Izabela Milkowska - motywuje, przekonuje i swą pracę na medal wykonuje. Nie zna wcale kompromisów, choć
uśmiechem darzy wszystkich. Artystyczne ma zapędy tworzy nowe projekty i to bez pieniędzy. Babka bystra
i sprawdzona - taką naszą Izę poznasz.
Artur Żeleźnik - ekonomia, matematyka, w ścisłe nauki Artur wnika. I nie straszne mu zadania, a komputer w pas mu
się kłania. Mądry wielce, niebywale, żadna misja nie przeraża go wcale.
Julia Jereczek - kwintesencja łagodności, zawsze pełna cierpliwości. Na tapetę bierze jedzenie, by uczulić otoczenie.
Wartościowe produkty tworzy, stąd pewnie uśmiech na jej twarzy zawsze gości. Nauka dla niej żaden kłopot - prosta,
jak kaszubski kompot.
Jakub Niklas - grafika i komputery to dla Kuby są bajery. Bez ogródek je poznaje, coraz większym specjalistą się
staje. Spokój i opanowanie... Cały Jakub drogie panie.
Agnieszka Gliniecka (kl. II gimnazjum) – Aga człowiek od „wszystkiego”, nie ma dla niej niemożliwego; swym
zaangażowaniem innych zaraża, małymi trudnościami się nie zraża; zawsze pewna i sprawdzona, milion zadań – oto
Ona.

W pierwszym etapie nasz zespół pod opieką opiekuna – Magdaleny Hinc
(szkolnego pedagoga) zdobywał, a następnie wypromował wśród społeczności
szkolnej wiedzę z zakresu rolnictwa ekologicznego. Odbyliśmy więc wyjazd do
Kolincza, do gospodarstwa ekologicznego, gdzie wszyscy poznawaliśmy specyfikę
pracy przy tak wspaniałej uprawie. Zaprojektowane zostały ulotki oraz plakaty
mające promować festyn.
Założona została strona internetowa o zdrowym odżywianiu oraz konto na
Facebooku, informacje o festynie umieszczone zostały w internetowym dzienniku
i na szkolnej stronie.
Drugi etap to organizacja ogólnoszkolnego Festynu Zdrowia, który
obfitował w atrakcje: wspólne zabawy ruchowe dla młodzieży i dorosłych, zdrowy
poczęstunek oraz udział zaproszonych przez młodzież gości. Było to wymagające
zadanie, jednak jak zawsze – nie zawiedliśmy się na społeczności lokalnej. Bardzo
jesteśmy wdzięczni WSZYSTKIM, którzy otworzyli się na naszą inicjatywę.
Organizacja zdrowego poczęstunku wywołała w naszej Eko Pace duże zaangażowanie. Wszyscy przeglądaliśmy
przepisy i te ciekawsze wymienialiśmy między sobą. Część produktów do zdrowych posiłków pozyskaliśmy od
okolicznych gospodarstw ekologicznych. Naszym wsparciem okazały się również sklepy ze zdrową żywnością jak na tak małą wieś, z małymi możliwościami uzyskaliśmy bardzo duże dofinansowanie i pomoc od naszych
sponsorów, którymi byli: miejscowi przedsiębiorcy, mieszkańcy, właściciele sklepów, nasza niezawodna Rada
Rodziców, instytucje wspierające działalność szkoły. Naszym największym sprzymierzeńcem był Gminny Ośrodek
Kultury w Sulęczynie, a dokładnie dyrektor p. Zbigniew Zarzycki, który zorganizował koszulki dla całego zespołu
z naszym logo, nagrody w konkursie oraz wyjazd do gospodarstwa ekologicznego w Kolinczu, którego
właścicielem jest pan Sławomir Borowiak. Umieścili również na swojej stronie relacje i zdjęcia z festynu.
Dofinansowanie i wsparcie otrzymaliśmy od pani dyrektor, która również zasponsorowała nagrody i wspierała nas
we wszystkich naszych pomysłach. Od samego początku była dobrym duchem naszej akcji.
Przygotowaniem posiłków zajęliśmy się my – członkowie zespołu ,,Dzieciaki z Eko Paki” oraz Koło Gospodyń
Wiejskich z pobliskiej nam wioski, Węsior. Nasz poczęstunek składał się z czterech rodzajów sałatek,
samodzielnie przygotowanej chałwy, galaretek z owocami oraz koktajli, które zostały podane w jednorazowych,
plastikowych pojemnikach. Zrobiliśmy również tortillę, szyszki z ryżu preparowanego, fit paluchy i chipsy z
ziemniaków i jabłek, ciasteczka serowe, szaszłyki, które każdy mógł zrobić sam oraz babeczki marchewkowe.
Rozdawaliśmy także ulotki z przepisami na zdrowe potrawy, które zeszły jak świeże bułeczki. Mimo tego, że były
minimalistyczne, przyciągały uwagę. Instrukcja do przygotowania potrawy, została wydrukowana na kolorowych
kartkach. Widniała na nich również drobna grafika nawiązująca do zdrowego odżywiania.
Na naszym festynie zaszczycił nas swoją obecnością również miejscowy pszczelarz pan Krzysztof
Borowicz. Na jego stoisku znajdowały się wszelakie rodzaje miodów oraz świeczki z wosku pszczelego. Można
było również obejrzeć życie pszczół przez przeszklony ul.
Zabawy ruchowe, które przygotowaliśmy na nasz festyn to skoki w workach, skakanie na skakance, ,,baba
jaga patrzy”, jak najdłuższe kręcenie hula hopem, mecz piłki nożnej i siatkowej, w których wzięło udział najwięcej
osób (również dorosłych). Odbyły się także mini warsztaty zumby, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.
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O bezpieczeństwo podczas wszystkich zabaw ruchowych dbała pielęgniarka
szkolna. W przygotowaniu zabaw pomogli nam nauczyciele wychowania
fizycznego. Nasi nauczyciele dbali również o atmosferę, by wszyscy dobrze się
bawili i grali fair. Uczestnicy zabaw otrzymali nagrody, które pomogą im
ciekawiej spędzać aktywny czas, były to skakanki z licznikiem, piłki, piłki
skoczki, zestaw do badmintona, batony mussli oraz chipsy z jabłek. Osoby
biorące udział w rozgrywkach, zarówno piłki nożnej jak i siatkowej, otrzymali
z naszego stoiska darmowe koktajle oraz zaraz po meczu butelkę wody.
Widzowie byli zachwyceni organizacją i bawili się równie dobrze jak zawodnicy. Zabawom towarzyszyło
dużo śmiechu. Osoby uczestniczące w zawodach były bardzo pozytywnie nastawione i wszystko odbywało się
w duchu fair play. Z racji tego, iż pogoda nam dopisała zabawy i zawody odbyły się na świeżym powietrzu.

Zespół Szkół w Mściszewicach
W Zespole Szkół w Mściszewicach oprócz dużego projektu „W kręgu nauki”, który realizujemy już drugi
rok prowadzimy szereg działań mających na celu polepszenie bazy dydaktycznej oraz oferty dla dzieci i młodzieży
szkolnej.
1. Od 1 września ruszyliśmy z projektem „Matematyka po szkole bryka i nas przenika”. Koordynatorem
i pomysłodawcą projektu jest Mirosława Warmowska, zaś współrealizującymi są Hanna Rekowska i Wojciech
Warmowski. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mściszewicach otrzymało jeden z grantów w ramach
konkursu w Programie mPotęga po raz drugi. W III edycji grant w wysokości 4918 zł otrzymała szkoła
podstawowa a w IV gimnazjum na kwotę 7980 zł. Uczniowie II i III gimnazjum tworzą profesjonalną bibliotekę
i wypożyczalnie gier planszowych z wszystkich działów matematycznych na poziomie szkoły podstawowej
i gimnazjum. Powstanie 40 gier powielonych po 10 sztuk, czyli łącznie 400 gier. W ramach projektu dokupiliśmy
gry rozwijające logiczne myślenie. Z biblioteki będą mogli korzystać uczniowie, ich rodzice, nauczyciele
na zastępstwa, lekcje powtórkowe, wieczory i nocki z grami edukacyjnymi. Na koniec odbędzie się turniej
z nagrodami, w którym zmierzą się władze lokalne, uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście. Za
fundusze otrzymane z Fundacji mBanku zakupiliśmy do biblioteki w celu jej uatrakcyjnienia 21 gier
matematycznych, materiały do przygotowania gier tj. papier, bloki, klej, nożyczki, kostki do gier, naklejki,
wycinanki, kolorowe papiery itp. oraz laminator A4,A3, bindownicę, termobindownicę oraz folię do tych urządzeń.
Sprzęt na pewno wykorzystamy też przy okazji innych zajęć , a uczniowie również nauczą się obsługiwać
te urządzenia, bo to oni działają przy realizacji zadania, nauczyciele ograniczają się do nadzoru i kierunkowania
w działaniach, w myśl zasady „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić,
a zrozumiem” Konfucjusz.
mPotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród uczniów i zachęca nauczycieli,
rodziców i pasjonatów matematyki do przezwyciężenia rutyny i schematów w nauczaniu tego przedmiotu. Program
obejmuje dzieci uczące się co najmniej w 4 klasie szkoły podstawowej oraz w gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych. O granty mogą ubiegać się szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie, biblioteki
publiczne, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Program grantowy mPotęga, został
wyróżniony statuetką Złotego Bankiera w plebiscycie „Bankiera i „Pulsu Biznesu” w kategorii „Bank
odpowiedzialny społecznie” za rok 2016.
Program grantowy Fundacji mBanku „mPotęga” nabiera rozpędu z każdą edycją.
W tegorocznej edycji wsparcie otrzymają aż 262 projekty z całej Polski. Łączna kwota
dofinansowania sięgnie prawie 1,5 mln zł. Do tej pory mFundacja dofinansowała 304 projekty,
przeznaczając 1,77 mln zł na kreatywną naukę matematyki. Wzięło w nich udział ok 175 tys. dzieci
i młodzieży.

2. „Szkolny Klub Sportowy” to następny program, do którego przystąpiła szkoła w Mściszewicach . Program
ogłoszony został przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie
przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.
Przystępując do programu chcieliśmy dać szansę dzieciom udziału w atrakcyjnych zajęciach sportowych
pod opieką nauczycieli. Zajęcia prowadzą Małgorzata Łukaszczyk i Edyta Knitter-Klasa. W naszej szkole
prowadzone są zajęcia 2 razy w tygodniu w wymiarze 2x60 minut. Edycja wiosenna trwała od 01.02.201730.06.2017, edycja jesienna trwa od 01.09.2017-15.12.2017. Program ma na celu umożliwienie podejmowania
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dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela
prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.
3. Z myślą o młodszych uczniach naszej szkoły pani Dyrektor Renata Węsierska złożyła deklarację i niezbędną
dokumentację udziału w dwóch projektach.
- „Zaprogramuj Przyszłość „, którego celem jest wsparcie nauczycieli nauczania zintegrowanego w zakresie
realizacji zajęć z podstaw programowania w edukacji wczesnoszkolnej.
Dzięki udziałowi w projekcie szkoła otrzymała:






matę edukacyjną, nadającą się do realizacji zajęć z całą klasą z podstaw kodowania offline oraz realizacji innych treści w ramach
edukacji wczesnoszkolnej,
zestaw robotów dostosowane do wieku uczniów uczestniczących w zajęciach wraz z tabletami,
zestaw Makey Makey,
każdy nauczyciel realizujący projekt otrzymał tablet, dzięki któremu jeszcze sprawniej przygotuje i zrealizuje zajęcia w szkole,
uczestnicy projektu otrzymali też do dyspozycji komplet scenariuszy na zajęcia kodowania, adresowane do uczniów klas : I, II i III
szkoły podstawowej.
- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Orange Polska przy współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej, w przyszłym roku rozpoczyna
realizację budowy sieci światłowodowej. Światłowód oznacza dostęp do szybkiego Internetu, a łącze opartejest na technologii
dającej praktycznie nieograniczoną prędkość przesyłu. Dziś jest to nawet 300 Mb/s, a w przyszłości może być o wiele, wiele
więcej – i to bez konieczności wymiany instalacji. To oznacza, że szkoły, do których doprowadzony zostanie światłowód na
stałe wkroczą do cyfrowej awangardy, a do tej awangardy będzie należała nasza szkoła.

Szkoła Podstawowa w Borku Kamiennym
SUKCESY UCZNIÓW
Osiągnięcia MAI KOSTUCH uczennicy klasy I z Borku Kamiennego.
Maja Kostuch zajęła II miejsce w VII Międzyszkolnym Konkursie
Recytatorskim ,,LAS W POEZJI,, w Podjazach. A III miejsce w konkursie
plastycznym dla klas I-III szkół podstawowych adresowanych do uczniów
powiatu kartuskiego pt. ,, NIE PODDAM SIĘ GRYPIE ,,Celem konkursu
było przedstawienie różnych sposobów profilaktyki grypy sezonowej oraz
innych chorób przenoszonych drogą kropelkową przy wykorzystaniu
dowolnych technik plastycznych.
Organizatorem
konkursu
była
Powiatowa
Stacja
SanitarnoEpidemiologiczna w Kartuzach.
Opr. M. Sawicka

MIKOŁAJKI W BORKU KAMIENNYM
Przygotowania do obchodów Mikołajek rozpoczynają się Szkole
Podstawowej w Borku Kamiennym dzień wcześniej, bowiem wiążą się
z pieczeniem ciasteczek. Tradycją w szkole stało się dekorowanie w tym
dniu pierników, za pomocą różnych dekoracyjnych ozdób. Te wspólne
ozdabianie, a później konsumowanie świątecznych łakoci sprawia
wszystkim wiele radości.
Już z samego rana uczniowie byli bardzo
podekscytowani nie tylko dekorowaniem ciasteczek, ale
również czekającą ich wizytą Mikołaja, który jak co roku
dotarł do szkoły ze słodkościami dla wszystkich dzieci.
Przejęte i uradowane buźki, zwłaszcza najmłodszych
dzieci potwierdziły, że wierzą w Świętego Mikołaja
i niecierpliwie go oczekują.
W tym wyjątkowym dniu „mikołajkowe” czapki
przyozdobiły głowy całej społeczności szkolnej. Fani
Mikołaja, czyli wszyscy uczniowie zaprosili go do
wspólnego zdjęcia.

Szkoła Podstawowa w Podjazach
Ogromny sukces uczniów z naszej gminy w finale XVII Wojewódzkiego
Konkursu „Polacy, których poznać warto”
Rok 2017 został ogłoszony przez Sejm RP między innymi Rokiem Wisły. W ślad za tą uchwałą 22 listopada
2017 roku w Stężycy odbył się finał XVII Wojewódzkiego Konkursu „Polacy, których poznać warto - pokolenia
rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę Polski”.
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W konkursie wzięło udział 36 uczestników z czternastu szkół z terenu
powiatu kartuskiego i kościerskiego. Uczestnicy konkursu musieli wykazać
się znajomością zagadnień przyrodniczo – geograficznych oraz
historycznych związanych z Wisłą, a także faktów na temat działań Polaków
dotyczących królowej polskich rzek. Zmagania odbyły się w trzech
kategoriach wiekowych: klasy III-IV, V-VI oraz VII i II i III gimnazjum.
Po etapie pisemnym i ustnym zwycięzcami w poszczególnych
kategoriach zostało czterech uczniów z naszej gminy:
W kategorii klas III-VI:
III miejsce: Natan Dułak – SP w Podjazach
W kategorii klas V-VII:
II miejsce: Wiktoria Lehman – SP w Sulęczynie
III miejsce – Maciej Malotka – Trzebiatowski – SP Podjazach
V miejsce – Oliwier Labuda – SP Sulęczynie

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
„LAS W POEZJI” POD PATRONATEM NADLEŚNICTWA LIPUSZ
W dniu 28 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka już po raz siódmy
przeprowadzono VII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski LAS W POEZJI pod patronatem Nadleśnictwa Lipusz.
Celem konkursu była popularyzacja literatury pięknej związanej z tematyką leśną.
Do udziału w konkursie zaproszono
uczniów ze szkół podstawowych terenu
Nadleśnictwa Lipusz. W skład komisji zasiedli:
Pani Anna Kulas z Gminnej Biblioteki
w Sulęczynie, Pan Arkadiusz Bronk- zastępca
Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipusz, Pan
Mirosław Milkowski- leśniczy Nadleśnictwa
Lipusz oraz Pan Tomasz Krefta specjalista SL
ds. edukacji leśnej, ochrony przyrody, ochrony
p-poż, lasów nadzorowanych i łowiectwa.
Oto wyniki zmagań:
Kategoria klas I-III:
I miejsce: Aleksander Sawicki- Szkoła Podstawowa w Sulęczynie
II miejsce: Maja Kostuch- Publiczna Szkoła w Borku Kamiennym
III miejsce: Maja Tarasiewicz- Szkoła Podstawowa w Sulęczynie
Wyróżnienie: otrzymał Julian Jereczek - Szkoła Podstawowa w Podjazach
Kategoria klas IV-VII :
I miejsce: Dominika Treder- Szkoła Podstawowa w Mściszewicach
II miejsce: Amelia Wolska- Publiczna Szkoła w Borku Kamiennym
III miejsce: Kamila Las - Zespół Kształcenia i Wychowania w Szymbarku
Wyróżnienie: otrzymał Jonasz Breza- Szkoła Podstawowa w Podjazach

Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymali
upominki, a finaliści konkursu cenne nagrody
rzeczowe ufundowane przez Nadleśnictwo
Lipusz. Organizatorki konkursu pani
Aleksandra Roda i pani Małgorzata Machola
serdecznie dziękują rodzicom i nauczycielom
za przygotowanie pysznego poczęstunku.

"MŁODZI LISTY PISZĄ …"
Uczniowie klas 6 i 7 wraz Szkoły Podstawowej biorą udział w projekcie „Młodzi listy piszą”, polegający na
comiesięcznej wymianie listów z uczniami z innych szkół. Akcja daje dużo radości i jest okazją do nawiązania
nowych znajomości.
W tym miesiącu listy z Podjaz wraz ze świątecznymi kartkami
poleciały do Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika z Nowej Wsi spod
Warszawy.
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MIKOŁAJKI
W dniu 6 grudnia do Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Podjazach zawitali Mikołaj
z Panią Mikołajową, Śnieżynka oraz Renifer, którzy obdarowali wszystkich uczniów i pracowników szkoły
upominkami.
Rolę Mikołaja przejął Radny Gminy Sulęczyno Pan Marek Konkel, Pani Mikołajowej - sołtys Sołectwa
Podjazy Pani Maria Labuda, Śnieżynką była przewodnicząca Rady Rodziców Kinga Gruchała, a w rolę Renifera
wcieliła się dyrektor placówki Pani Barbara Lis-Driwa.
Była to bardzo miła niespodzianka!

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Węsiorach
PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
We wtorek dnia 31 października 2017 roku odbyło się uroczyste pasowanie na pierwszaka czyli włączenie
pierwszoklasistów do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Węsiorach. Ta symboliczna chwila
przyjęcia w poczet uczniów na zawsze zostanie w pamięci dzieci oraz ich rodziców. Uroczystość uświetnili
zgromadzeni rodzice oraz uczniowie młodszych i starszych klas wraz z wychowawcami. Pierwszoklasiści
zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie oraz wokalne. Następnie uczniowie zostali pasowani przez Panią
Dyrektor przy pomocy symbolicznego ołówka na uczniów Szkoły Podstawowej w Węsiorach. Po akcie
ślubowania otrzymali dyplomy oraz liczne upominki, a także założyli piękne birety. Gratulujemy wszystkim
pierwszakom i życzymy dalszych sukcesów.
KONKURS „MAKIETA LASU”
Dnia 3 listopada 2017 roku w budynku Przedszkola Samorządowego
w Węsiorach odbyło się rozdanie nagród dla laureatów Gminnego Konkursu
Plastyczno - Technicznego "Makieta Lasu". Jeszcze raz składamy wszystkim
uczestnikom gratulacje. Serdecznie dziękujemy również sponsorom nagród
dla dzieci, dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie Panu
Zbigniewowi Zarzyckiemu oraz sołtys miejscowości Węsiory Pani Marii
Łukowicz.
WIZYTA GÓRNIKA W PRZEDSZKOLU
Dnia 30 października 2017 roku dzieci z klasy "0" oraz
przedszkolaki z Przedszkola w Węsiorach wraz z opiekunami wyruszyły
autokarem na wycieczkę do małej miejscowości położonej na Kaszubach,
tj. Dolina Jadwigi. Podczas kilkugodzinnego pobytu edukacyjno rekreacyjnego na terenie gospodarstwa rolnego dzieci mogły na żywo
zobaczyć zwierzęta będące w zagrodzie (krowy, świnie, koza, owca, drób)
oraz zdobyć wiedzę o produkcji roślinnej i funkcjonowaniu gospodarstwa.
Dzieci samodzielnie wyrabiały bułki, mogły skosztować placków
ziemniaczanych przyrządzonych z młodych ziemniaków z gospodarstwa
rolnego. Uczniowie mieli także okazję poznać kapelę kaszubską, posłuchać
ich utworów oraz poznać kaszubskie instrumenty a nawet samodzielnie na
nich zagrać.
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ZABAWA ANDRZEJKOWA
Tradycyjne już od wielu lat w wigilię św. Andrzeja odbywają się
huczne zabawy, podczas których chętni do poznania przyszłości wróżą
sobie, przelewając roztopiony wosk przez otwór klucza, a następnie
,,odczytują” cień rzucany przez odlew. Dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Węsiorach 20 listopada 2017 roku przeżyły wspaniały wieczór, pełen
magii, konkursów i tańca przy dźwiękach znanych przebojów. Była także
przerwa na słodki poczęstunek. Wszyscy bawili się doskonale. Dziewczęta
mogły poznać imię swojego przyszłego wybranka, chłopcy wybranki. Kto
chciał przekonać się, czy będzie miał powodzenie w miłości, ustawiał buty
i kierował je w stronę drzwi śledząc, czy jej (jego) buty jako pierwsze
przekroczą próg.
Wspólne zabawy sprawiły dzieciom wiele radości i mamy nadzieję,
że pozostaną na długo w ich pamięci.
KONCERT CHARYTATYWNY
Dnia 19 listopada 2017 roku o godz. 15:00
w Remizie OSP w Sulęczynie odbył się koncert
charytatywny połączony z licytacją rękodzieła
oraz degustacją wypieków własnych. Podczas
koncertu wystąpił zespół AMARE oraz
uczniowie Szkoły Podstawowej w Węsiorach.
Dochód z koncertu został przeznaczony na zakup
sztandaru dla szkoły w Węsiorach.

MIKOŁAJKI W WĘSIORACH
Dnia 3 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Węsiorach odbyły się spotkanie z Św. Mikołajem. Przed
przybyciem Św. Mikołaja dzieci z niecierpliwością go wypatrywały, chodziły po korytarzu i spoglądały w kierunku
okien, niektóre ubrane w czerwone czapki. I przyszedł …. po długim oczekiwaniu dzieci doczekały się wizyty
upragnionego Św. Mikołaja. Na powitanie Św. Mikołaja dzieci recytowały wierszyki, śpiewały piosenki, a także
obiecały ze będą grzeczne i postarają się nie sprawiać kłopotu swoim rodzicom ani nauczycielom. Po takich
deklaracjach Św. Mikołaj przystąpił do swojego zadania i obdarował dzieci miłymi, słodkimi upominkami. Dzieci
prezenty od Św. Mikołaja przyjmowały z wypiekami na twarzy i z nieskrywaną radością. Kiedy Św. Mikołaj
zakończył swoją misję pożegnał się mówiąc, że czekają na niego jeszcze w wielu miejscach, więc musi się
śpieszyć, żeby wszędzie zdążyć. Na spotkaniu z Św. Mikołajem swoją obecnością zaszczycili wszystkich Wójt
Gminy Sulęczyno Bernard Grucza wraz z małżonką.
Spotkanie to odbyło się z inicjatywy Pani Sołtys Marii Łukowicz i jednocześnie Radnej Rady Gminy Sulęczyno oraz
lokalnych sponsorów. Sponsorami spotkania byli: Justyna i Eugeniusz Wolscy, Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie na
czele z Dyrektorem Panem Zbigniewem Zarzyckim, Firma Budowlana Ewa i Sławomir Patelczyk, Firma „BOTERM” ze
Smętowa, Firma „Wroński”, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na czele z Panem Andrzejem
Potrac, Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęczynie na czele z Panem Andrzejem Roda, Firma Kapeo – Rober Roda, Firma
„WEDAM” Eugeniusz Hinc i Marek Zarach oraz Firma CELBUD ze Msciszewic.
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Gminne Przedszkole Samorządowe
W przedszkolu dzieci stają się częścią społeczności.
Tutaj uczą się przestrzegać zasad, aby w przyszłości umieć kochać,
szanować, pomagać i nie krzywdzić innych.
W roku szkolnym 2017/2018 do Przedszkola uczęszcza 90 dzieci w wieku
od 2,5 do 6 lat.
W codziennym życiu przedszkolnym łączymy naukę i zabawę aby nasze dzieci
chętnie zdobywały nową wiedzę i pogłębiały swoje zainteresowania.
Dla wszystkich grup wiekowych prowadzimy zajęcia z języka angielskiego;
w ramach projektu „Radosna Akademia Przedszkolaka” realizujemy zajęcia
plastyczno – konstrukcyjne, z rytmiki, logopedii, wyjeżdżamy do instytucji
edukacyjnych i teatru.

Grupa dzieci 4,5 – letnich: zajęcia
plastyczne „Artystą być”

Grupa dzieci 5,6 – letnich:
zajęcia o bezpieczeństwie na drodze
projekt „Maluch na drodze”

Zajęcia doświadczalne z „Edu Fan” w Redzie

Grupa dzieci 5 – letnich : „Dzień Pluszowego Misia”

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.
W ramach akcji Pomorskiego Kuratora Oświaty „Szkoła szkole”- po nawałnicy, która przeszła przez naszą
Gminę - otrzymaliśmy wsparcie w postaci artykułów papierniczych, książek dla dzieci, gier, układanek.
Pomoc otrzymaliśmy od: Przedszkola „Demptusiowo” Nr 21 w Gdyni
oraz Zespołu Wczesnej Edukacji Nr 1 w Gdyni.
Więcej informacji z życia Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęczynie na:
www.gpsuleczyno.szkolnastrona.pl
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Biblioteka w Sulęczynie
Działo się w ostatnim czasie w Bibliotece :

Spotkanie autorskie z Joanną Wachowiak
(5 października 2017 roku)

Owce w sieci – Jak bezpiecznie korzystać z Internetu
(22 czerwca 2017 roku)

Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem
(6 październik 2017 roku)

Spotkanie autorskie z pisarzem kaszubskim
Januszem Mamelskim (19 październik 2017 roku)

Więcej informacji z życia Gminnej Biblioteki
w Sulęczynie można znaleźć na stronie:
www.bibliotekasuleczyno.pl

Spotkanie z pluszowym misiem
(24 listopada 2017 roku)

Z życia Zrzeszenia
Kaszubsko – Pomorskiego oddział Sulęczyno
Druga połowu roku 2017 obfitowała w szereg działań w których brali udział członkowie oraz sympatycy
naszego zrzeszenia, było to m.in.:
 29 czerwca delegacja Zarządu uczestniczyła w posiedzeniu Zarządu Partów Środkowych w Żukowie.
Na tym posiedzeniu został wybrany przedstawiciel Partów Środkowych – Eugeniusz Pryczkowski oraz
zostały omówione sprawy bieżące,
 1 lipca – grupa około 50 – iu członków i sympatyków naszego oddziału wraz ze sztandarem wzięła udział
w XIX Zjeździe Kaszubów, który odbył się w Rumii. XX Zjazd Kaszubów w 2018 roku planowany jest
w Luzinie,
 16 lipca – reprezentanci naszego oddziału wraz ze sztandarem wzięli udział w Odpuście w Sianowie,
 30 lipca – poczet sztandarowy oraz reprezentanci w strojach kaszubski wzięli udział w uroczystościach
Odpustu Św. Anny w Sulęczynie,
 12 sierpnia – odbyła się Msza Święta z liturgia kaszubska w Kościele w Sulęczynie, którą sprawowała
Ks. Prof. Wojciech Cichosz,
 24 sierpnia – Prezes oddziału Jan Gruchała wziął udział w Posiedzeniu Rady Naczelnej która odbyła się
w Brusach. Na posiedzeniu tym omówiono m.in. skutki nawałnicy, która nawiedziła nasze tereny,
 10 października – reprezentanci oddziału wraz z sztandarem uczestniczyli w uroczystym poświęceniu
sztandaru ZK-P Oddział Łubiana,
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w dniu 14 października oddział w Sulęczynie spotkało wielkie wyróżnienie w postaci organizacji
wyjazdowego Posiedzenia Rady Naczelnej ZK-P, które odbyło się w Sulęczynie. Uczestnicy tego
posiedzenia w czasie jego trwania omówili bieżące sprawy dot. działalności zrzeszenia a także złożyli
kwiaty przy obelisku śp. Brunona Synaka na miejscowym cmentarzu,
10 listopada – delegacja wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w poświęceniu pomnika
Jana Karnowskiego oraz Józefa Chełmowskiego w Brusach.

W najbliższym czasie sulęczyński oddział ZK-P planuje organizację
zabawy sylwestrowej oraz zabawy karnawałowe.
Zapraszamy także wszystkich na doroczne spotkanie opłatkowe,
które odbędzie się w sobotę 6 stycznia 2018 roku (sobota) o godz. 17:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie

Drodzy Członkowie i Sympatycy Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku
w imieniu Zarządu ZK-P Oddział Sulęczyno składam Wam wszystkim życzenia
wszystkiego najlepszego, dużo radosnych przeżyć, spokoju,
wytrwałości i radości oraz błogosławieństwa Bożego w nadchodzącym roku.
PREZES ZK-P O/Sulęczyno
Jan Gruchała

Wójt Gminy Sulęczyno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie
zapraszają na KONCERT KOLĘD,
który odbędzie się dnia

6 stycznia 2018 roku (sobota) o godz. 15:00
w Kościele Świętej Trójcy w Sulęczynie

Punkt Pomocy Prawnej
Informujemy, iż w Gminnym Ośrodku Kultury
w Sulęczynie w wybrane PIĄTKI
w godzinach od 16:00 do 18:00
można skorzystać z porad radcy prawnego.

Dyżur radcy prawnego odbywać się będzie dwa razy w miesiącu
(wg poniższego terminarza ) – porady będą płatne - odpłatność za porady
ustalana będzie indywidualnie podczas spotkania.

Dyżur pełnić będzie:

Kancelaria Radcy Prawnego Julia Majkowska
tel. 508 – 419 – 201 e-mail. julia_majkowska@wp.pl
Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w Sierakowicach
ul. Kartuska 1i (obok Banku Spółdzielczego)

DYŻURY będą pełnione w następujących terminach:
Styczeń – 12 i 26 styczeń 2018 roku
Luty – 9 i 23 luty 2018 roku
Marzec – 9 i 23 marzec 2018 roku
Kwiecień – 13 i 27 kwiecień 2018 roku

Maj – 11 i 25 maj 2018 roku
Czerwiec – 8 i 22 czerwiec 2018 roku
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