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Księgowość Podatkowa
Oświata
Zarządzanie Kryzysowe/
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(58) 68-56-377

376
377

(58) 68-56-381

381

(58) 68-56-395
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Zamówienie Publiczne

(58) 68-56-394
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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
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w Sulęczynie
ul. Żeromskiego 12, 83-320 Sulęczyno
Tel. (58) 684 – 40 – 35
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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
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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 !
Drodzy Goście i Mieszkańcy
Naszej Gminy!
Oddajemy do rąk Państwa gazetkę gminną,
w której to dzielimy się informacjami z wydarzeń
za kolejny okres czasu.
W dalszym ciągu walczymy ze skutkami
ubiegłorocznej klęski żywiołowej – tj. nawałnicy
z 11 na 12 sierpnia 2017 r., która to wyrządziła
ogromne straty w lasach prywatnych właścicieli, jak
też w lasach państwowych oraz w naszym gminnym
mieniu. Mam tu na myśli głównie nasze drogi
gminne i wewnętrzne, gdzie szacuje się szkody na
kwoty ok. 2,5 mln zł.
Tyle nam jeszcze potrzeba pieniędzy, aby poukładać płyty yombo (17 tyś. sztuk – zakupione za otrzymane
pieniądze darowane przez samorządy z całego kraju).
Dodatkowo otrzymaliśmy wsparcie od naszego rządu – p. Ministra spraw wewnętrznych i administracji –
Jarosława Zielińskiego 06 kwietnia 2018 r. w kwocie 1 200 000 zł – podpisałem promesę i do tych pieniędzy
musimy dołączyć jeszcze swoich ok. 400 – 500 tyś. zł.
Po tych wyżej wspomnianych inwestycjach najważniejsze są szkoły – oświata.
Udało nam się rozbudować szkoły w Węsiorach – patrz zdjęcia na okładce, ale na razie nie udało nam się
dokonać rozbudowy Zespołu Szkół w Mściszewicach. Mieliśmy zgodę Pana Wojewody na kolejny okres czasu to
znaczy od stycznia do końca marca 2018r. na wykorzystanie dofinansowania z rezerwy ogólnej budżetu państwa
i wtedy to na ogłoszony przetarg była jedna oferta na Węsiory, która mieściła się w zabezpieczonej kwocie
pieniędzy przez gminę i spełniła wszelkie wymogi.
Natomiast na Mściszewice również była jedna tylko oferta, ale przekraczała o 773 500 tyś. zł zabezpieczoną
kwotę przez gminę i musieliśmy unieważnić ten przetarg.
Złożyliśmy ponownie szybko wniosek do Pana Premiera za pośrednictwem Pana Wojewody- który został
dobrze zaopiniowany przez p. Wojewodę no i czekamy na decyzję Pana Premiera o dofinansowaniu 50 % tej
inwestycji.
Wiem też, że nasz wniosek został pozytywnie zaopiniowany w Ministerstwie Finansów przez Panią
Dyrektor oraz, że jest już od ponad dwóch tygodni w kancelarii Pana Premiera.
Pozostaje nam jedynie cierpliwie czekać na decyzję Pana Premiera. Mogę tylko zapewnić, że jak otrzymamy
to dofinansowanie to szybko uruchomimy procedurę przetargową i przystąpimy do realizacji tego zadania.
W dalszej części znajdą Państwo relację z różnych wydarzeń oraz harmonogram wydarzeń kulturalnych
na okres letni w naszej gminie.
Na koniec serdecznie dziękuję Wszystkim za wyrozumiałość, cierpliwość oraz pomoc. Dziękuję wszystkim
Stowarzyszeniom, Kolom Gospodyń Wiejskich, Sołtysom, Radnym i Strażakom za włączenie się w różne akcje
społeczne.
Życzę wszystkim udanego lata 2018 r.

Bernard Grucza – Wójt Gminy Sulęczyno
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Inwestycje w Gminie Sulęczyno …..
Rozbudowa budynku szkoły o przedszkole
w miejscowości Węsiory – etap II
Do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej
w Węsiorach dobudowano budynek przedszkola
połączony z budynkiem szkoły przeszklonym holem
i
klatką
schodową.
Hol
wejściowy
dwukondygnacyjny, zadaszony przeszklony dachem.
Budynek podzielony został na dwie części:
dydakcyjna
przedszkolno
–
szkolna
i dwukondygnacyjna szkolna. Na parterze dobudowy
występują dwie sale dydaktyczne z gabinetami oraz
szatniami i zapleczem kuchennym, na piętrze trzy
sale dydaktyczne z gabinetami. Każdą salę
przewiduje się na ok. 25 uczniów o powierzchni nie
spełna 60 m2. W łączniku dodatkowo wykonano
łazienkę dla osób niepełnosprawnych oraz klatkę
schodową.
Ogólna
wartość
inwestycji
wyniosła
1.379.997,45 zł. Zadanie to zostało dofinansowane
z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości
514.000,00 zł.
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Nowa infrastruktura kajakowa na Słupi
Gmina Sulęczyno jako Lider projektu, w partnerstwie z Gminami: Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy,
Parchowo, Sierakowice, Tuchomie oraz przedsiębiorstwem KAJAKI Rolbiecki Tomasz, rozpoczęła
realizację projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi”.
Na podstawie podpisanej w dniu 29 grudnia 2017 r. umowy o dofinansowanie nr RPPM.08.04.0022-0029/16-00 w/w podmioty położone wzdłuż górnego odcinak rzeki Słupi uzyskały dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach
działania 8.4. „Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego”. Projekt polega na
zagospodarowaniu szlaków turystyki kajakowej na obszarze górnej Słupi, obejmujących szlak Słupi oraz
jej dopływu - Kamienicy - i przewiduje trzy grupy zadań:
1) budowa obiektów infrastruktury turystycznej
na potrzeby turystki kajakowej,
2) kompleksowe
oznakowanie
szlaków
w znaki wodne oraz znaki lądowe,
3) kompleksową
promocję
tworzonego
produktu turystycznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 748
720,01 zł, z czego partnerzy uzyskają
dofinansowanie ze środków UE w kwocie 3 186
412,01 zł, tj. w wysokości 85%. Projektu
zostanie zrealizowany do końca 2020 roku.
Celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej szlaku kajakowego na górnym biegu rzeki
Słupi tj. przez jez. Gowidlińskie, a następnie rzeką Słupią przez j. Węgorzyno i dalej Słupią do morza.,
a jego głównymi efektami będzie budowa 11 obiektów publicznej infrastruktury turystycznej na potrzeby
turystyki kajakowej oraz utworzenie kajakowych szlaków turystycznych o długości 93 km. Przedsięwzięcie
pozwoli na utworzenie nowego produktu turystycznego wokół turystyki kajakowej na górnej Słupi,
przełoży się to na poprawę stanu środowiska przyrodniczego w obrębie tego szlaku wodnego oraz
w konsekwencji wpłynie na wzrost znaczenia turystyki w lokalnej gospodarce i na rynku pracy.
W ramach projektu gmina Sulęczyno zrealizuje trzy zadania inwestycyjne, zagospodarowujące
w kompleksową infrastrukturę turystyczną odcinek rzeki Słupi przebiegający przez teren gminy:
1) Przystań kajakową nad jeziorem Węgorzyno polegającą na budowie pomostu, małej architektury
wraz z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i rekreacji,
2) Przystań kajakową „Centrum” polegającą na budowie pomostu, małej architektury
wraz z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i rekreacji w Sulęczynie,
3) Przenoskę przed jeziorem Węgorzyno związaną z budowę małej architektury
wraz z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i rekreacji w Żakowie.
W ramach oznakowania szlaków projekt obejmuje oznakowanie wodne oraz oznakowanie lądowe
(drogowe) na całym odcinku powstałego szlaku. Ponadto projekt zakłada promocję powstającego produktu
turystycznego – podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie tego działania będzie
(na obszarze całego województwa) Miasto Gdańsk.
W dniu 15 maja 2018 r. Wójt Gminy Sulęczyno Pana Bernard Grucza podpisał umowę z Panem
Andrzejem Dzieniszem - właścicielem firmy Usługi Ogólnobudowlane, Borzestowska Huta 89A, 83-335
Borzestowo na wykonanie zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowę
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infrastruktury turystycznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe – „Szlakiem Górnej Słupi” w ramach
którego zostanie wykonane:
 przystań
kajakowa
nad
jeziorem
Węgorzyno tj. budowa pomostu, małej
architektury wraz z przygotowaniem
miejsca do wypoczynku i rekreacji,
 przystań kajakowa Centrum – Budowa
pomostu
małej
architektury
wraz
z przygotowaniem miejsca do wypoczynku
i rekreacji w Sulęczynie,
 przenoska przed jeziorem Węgorzyno –
budowa
małej
architektury
wraz
z przygotowaniem miejsca do wypoczynku
i rekreacji w Żakowie.
Łączna wartość robót budowlanych: 724.885,24 zł
Termin wykonania przedmiotu umowy - 30 października 2018 r.

PRZEBUDOWA CIĄGU SPACEROWO–WYPOCZYNKOWEGO WZDŁUŻ
RZEKI SŁUPII W SULĘCZYNIE – ETAP II
Wartość kosztorysowa:
wartość netto:
wartość brutto:

487.193,55 zł podatek VAT: 112.054,51 zł
599.248,06 zł

Uzyskano dofinansowanie na kwotę 200.000,00 zł z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej KASZUBY w Chmielnie. Zaplanowano realizację inwestycji
na rok 2019.
Inwestycja polegać będzie na wykonaniu robot drogowych związanych z utwardzeniem istniejącego ciągu
pieszego oraz jezdnego na łącznej długości ok. 524 m. Zakres prac obejmuje również wykonanie
kanalizacji deszczowej, montaż małej architektury i oświetlenia. Cały projekt dostosowany jest do potrzeb
osób niepełnosprawnych.

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 166035G
OSTRÓW MAUSZ - ZDUNOWICE MAŁE – OSTROWITE
NA ODCINKU 483 MB
Wartość kosztorysowa: 178 496,84 zł
56,86 %, tj. kwota 101.496,84 zł w tym wartość płyt YOMB posiadanych przez Gminę Sulęczyno
na kwotę 53.260,80 zł (1216 sztuk).
Uzyskano dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Pomorskiego pn. budowa i modernizacja
dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 77 000,00 zł za pośrednictwem Wojewódzkiego
Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.
Projektowane jest utwardzenie jezdni płytami YOMB na odcinku o długości 483 mb, szerokość 4,24 m.
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Informacja Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sulęczynie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie uprzejmie informuje, że:
1. od dnia 1 stycznia 2018 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej
Rodziny w formie elektronicznej.
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej należy złożyć wniosek w wersji
papierowej lub za pomocą portalu Emp@tia.
W celu uzyskania elektronicznej Karty należy podać numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
Przedmiotowe dane są niezbędne do założenia konta i jego aktywacji umożliwiającej wizualizację
Karty na urządzeniu mobilnym. Ponadto we wniosku można zaznaczyć, czy wskazana karta ma być
dostępna na urządzeniu mobilnym właściciela karty, czy też wyłącznie na urządzeniu mobilnym
wnioskodawcy. Uzyskanie karty w wersji elektronicznej jest znacznie szybsze od wersji
tradycyjnej. Dzięki dedykowanej aplikacji korzystanie z karty jest możliwe przed upływem
24 godzin od jej przyznania, bez konieczności oczekiwania na wydruk wersji tradycyjnej.
Osoby posiadające już kartę, jak i osoby dopiero ubiegające się o nią, mogą złożyć wniosek
o kartę tradycyjną lub elektroniczną. Z kart można korzystać równolegle.
Przyznanie karty w formie elektronicznej wiążę się z otrzymaniem na adres e-mail numeru Karty.
Na wskazane we wniosku numery telefonu zostanie natomiast przekazana wiadomość
SMS z jednorazowym hasłem do zalogowania się w aplikacji.
Aplikację należy pobrać z Google Play lub Apple Store.
2. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres tj. 2018/2019 będzie
można składać od dnia 1 lipca 2018 r. drogą elektroniczną, czyli przy użyciu: kanału bankowości
elektronicznej, portalu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PUE ZUS oraz profilu zaufanego na
portalu Emp@tia.
Natomiast wnioski w formie papierowej będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2018 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie rozdysponował żywność dla osób potrzebujących,
zamieszkujących na terenie gminy Sulęczyno w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Komunikat dot. kąpieliska – miejsca wykorzystywanego
do kąpieli w Sulęczynie
Szanowni Państwo chcieliśmy poinformować, że w związku z nagłą zmianą przepisów określających
przesłanki formalno-prawne funkcjonowania miejsc używanych do kąpieli i po analizie warunków na
jakich działało do chwili obecnej kąpielisko – miejsce wykorzystywane do kąpieli nad jeziorem Węgorzyno
w
Sulęczynie,
zostaliśmy
zmuszeni
do
podjęcia
decyzji
o
nie
otwieraniu
w/w miejsca w roku bieżącym.
Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich „MAUSZ” podjął próbę
uzyskania pozwolenia na udostępnienie okazjonalnego miejsca do kąpieli i będzie ono dostępne dla
wszystkich chętnych. Przy tej okazji chciałbym poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy procedury
prawne w celu uruchomienia kąpieliska zgodnie z wytycznymi UE, kąpielisko powinno zacząć
funkcjonować w następnym roku.
Dziękujemy bardzo Nadleśnictwu Lipusz za zrozumienie i aktywną próbę oczyszczenia
i udrożnienia drogi do kąpieliska.
Informujemy również, że ze względu na brak miejsca do kąpieli w Sulęczynie rozważamy możliwość
uruchomienia w weekendy (lipiec, sierpień) darmowej komunikacji autobusowej do ośrodka Mausz.
Wójt Gminy Sulęczyno
Bernard Grucza
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Kamienne Kręgi w Węsiorach …..
Kręgi kamienne w Węsiorach – moja historia
Dziwne są koleje losu ludzkiego. Przyjeżdżając pierwszy
raz do kamiennych kręgów w Węsiorach nie sądziłam,
że to miejsce tak bardzo odmieni moje życie, że przekieruje
moje zainteresowania na zupełnie nowy tor. Nigdy
specjalnie nie pasjonowałam się archeologią, dlatego nie
miałam pojęcia o tym, że niemal na wyciągnięcie ręki,
bo na rodzimych Kaszubach, istnieją warte odkrycia
zabytki z najdawniejszych epok. Zabytki tak stare, że ich
początki i cel powstania giną gdzieś w mrokach dziejów.
Nie przypuszczałam, że los zaprowadzi mnie do… kamieni
ukrytych w lesie. I do niezwykłych ludzi z nimi
związanych.
Gdzie to jest?
Węsiory to pradawna osada szlachecka, leżąca na wschód od
miejscowości Sulęczyno, oddalona o 53 kilometry od Trójmiasta. Kręgi
kamienne oraz kurhanowe cmentarzysko Gotów stanowią jej główną
atrakcję, przyciągając co roku tysiące turystów. Położony malowniczo
w sosnowym lesie i nad Jeziorem Długim kompleks kręgów i kurhanów
zadziwia atmosferą spokoju, niemal nadnaturalną ciszą, skłania do
kontemplacji, przenosi w inny świat. W kręgach czas zdaje się płynąć
inaczej, a problemy dnia codziennego tracą na znaczeniu.
Dwa słowa o historii
Budowniczowie kręgów do dnia dzisiejszego pozostają zagadką. Powszechnie uważa się je za dzieło
Gotów, plemienia, które pojawiło się na Pomorzu w drugiej połowie I w. n.e. Opuścili swoją ojczyznę,
południową Skandynawię, gdyż w tamtym okresie jej klimat ochłodził się znacznie, powodując nieurodzaj
i głód. Zmusiło to Gotów do wędrówki w poszukiwaniu nowych ziem i cieplejszego klimatu. Archeolodzy
Uniwersytetu Łódzkiego odkryli w Węsiorach ponad 120 grobów Gockich różnego typu, wyposażonych
w przedmioty codziennego użytku. Ich powstanie datowane jest na I-III w. n.e.
Legendy kaszubskie wspominają również o innych potencjalnych twórcach kręgów, mitycznych Stolemach
– ludziach wysokiego wzrostu obdarzonych ogromną siłą, którzy przed wiekami zamieszkiwali Kaszuby
i przyczynili się do ukształtowania tej krainy, jej wzgórz, jezior, lasów i rzek. Gdzie jednak podział się ten
lud? Czy kamienne stele kręgów to zaklęci olbrzymowie? A może ich grobowce i pozostałości kultury
spoczywają gdzieś pod ziemią, wciąż czekając na odkrycie?
Wiek samych kręgów szacowany jest na około 4 tys. lat, tyle bowiem wynosi wiek zasiedlających kamienie
porostów. Organizmy te są charakterystyczne dla „miejsc mocy”, porastają kamienne stele nie tylko
w Węsiorach, ale i w Odrach, Grzybnicy czy Leśnie.
Kamień jaki jest, każdy widzi
Jaką rolę spełniały kręgi? Do dziś nie ma co do tego stuprocentowej pewności. Badacze sądzą, iż było to
miejsce narad i zebrań plemiennej starszyzny, świątynia dla rozmaitych ceremonii (np. pogrzebowych)
i obrzędów, a dodatkowo rodzaj kalendarza. Prawdopodobnie odbywały się w nich również sądy. Kręgi
kamienne w Węsiorach swoim układem odzwierciedlają Plejady – gromadę gwiazd w gwiazdozbiorze
Byka, świadcząc tym samym o wiedzy astronomicznej swoich twórców.
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Wielu twierdzi, że energia kręgów uzdrawia, odsuwa stres, harmonizuje ciało i umysł. Jest w tym wiele
prawdy, lecz należy podkreślić, iż kręgi w swoim działaniu przypominają żywą istotę – nie zawsze są
w formie. Wymagają oczyszczania, doładowania, czy to dźwiękiem, czy to energią słoneczną, czy wreszcie
pozytywną wibracją odwiedzających. Miejmy to na uwadze, przybywając do Węsior
i spodziewając się spektakularnego uzdrowienia.
Leśni ludzie, leśne tajemnice
Kręgi odwiedzają bardzo różni goście. Obserwuję ich ukradkiem, podpatruję ich reakcje. Czasami z nimi
rozmawiam, wypytuję o odczucia. Niektórzy z nich są tak wrażliwi, że wchłaniają w siebie wszystko,
scalają się z kamieniami i lasem, bez wysiłku poznają jego tajemnice. Energia ziemi i nieba przenika ich
na wskroś.
Inni natomiast siedzą w kręgach, i siedzą – i nic. Tajemnicze wymiar duchowego poznania zamyka się
przed nimi, jakby chciał powiedzieć: „jeszcze nie czas”. Co człowiek, to inna historia, inne wrażenia
i przygody.
Składane są tu niewielkie ofiary dla istot opiekuńczych, duszków, elementali – monety, kwiaty, czasem
jakiś owoc, okruchy chleba. Palą się świece, od czasu do czasu pachnące kadzidełko uświęci swoim
aromatem przestrzeń. Brzozę w kręgu Strażnika regularnie podpierają te same osoby. Otwierają się złociste
bramy, portale, z ziemi wznoszą się do nieba słupy energii. Niektórzy szczęśliwcy mogą je ujrzeć. Bywa,
że trzeba wygonić jakiegoś złego ducha albo przeczyścić krąg po wizycie zbyt dużej liczby osób. Do tego
celu służy śpiew, modlitwa połączona z intencją albo różne energetyczne przedmioty.
W Węsiorach odbywa się co roku 8 ceremonii świąt słonecznych, których formuła czerpie z tradycji
wiccańskiej. Obrzędy te, pozytywne w swojej wymowie, stanowią formę podziękowania dla istot
duchowych opiekujących się tym kompleksem oraz sposób na doładowanie kręgu energią wysokiego
poziomu. Jedna z zasad Huny mówi, iż energia podąża za uwagą, dlatego kierując nasze zainteresowanie
na to miejsce, wzmacniamy je, pielęgnujemy, ułatwiamy mu przetrwanie dla przyszłych pokoleń.
Stowarzyszenie Badań Kamiennych Kręgów
Cmentarzyskiem w Węsiorach od 2002 roku opiekuje się gdyńskie Stowarzyszenie Badań Kamiennych
Kręgów. Na jego czele stoi Eugeniusz Leciej – uzdrowiciel, radiesteta, mistrz ceremonii, badacz
nieznanego, a do tego żywy odbiornik subtelnych energii. Ten charyzmatyczny człowiek odczuwa Węsiory
niemal tak, jak własne ciało. Uważa się za karmicznego dziedzica kręgów, ich strażnika i opiekuna. Bez
końca może opowiadać o tym, czego w nich doświadczył. To właśnie on zapoznał mnie z tym leśnym
sanktuarium, wyjawił jego sekrety dostępne nielicznym. Wszystkim polecam udanie się do niego po
ciekawe opowieści o kręgach i nie tylko.
O Stonehenge słyszał chyba każdy
i chyba każdy zachwycał się kiedyś tą
sławną, prehistoryczną budowlą.
Warto jednak zobaczyć także nasze
polskie megality, poczuć ich moc,
przenieść
się
wraz
z
nimi
w czasie, pogrążyć na chwilę
w zadumie…
Anna Król
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Projekty dla seniorów …..
Projekty seniorskie w partnerstwie ze Stow. Szansa - Start Mausz
W gminie Sulęczyno prowadzone są programy „Dobre Geny” i „Trój-gminnii Nestorzy” przez
Stowarzyszanie Rehabilitacyjno-Sportowe Szansa-Start Gdańsk w ramach Działania 06.02 Usługi
Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Programy są przeznaczone dla Seniorów +50 i Opiekunów tychże Seniorów. Programy mają na celu
odciążyć rodzinny, aby mogli realizować swoje plany życiowe, a w tym czasie jednocześnie pomóc
i zintegrować Seniorów, aby mieli barwne życie senioralne.
W ramach programów Seniorzy otrzymują wsparcie rehabilitacyjne, dietetyczne, prawnicze czy też
psychologiczne i wypełnienie wolnego czasu poprzez animacje. Jeżeli chodzi o Opiekunów to otrzymują
wsparcie mentorskie, psychologiczne, dietetyczne oraz profesjonalny kurs Opiekuna Osób Starszych.
Zapraszamy do udziału w wyżej wymienionych programach. Szczegóły oferty programów
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie przy ul. Zielona Droga 1.

Nestor …
Na terenie gminy Sulęczyno realizowany jest projekt pn. Nestor
Projekt zakłada:
 objęcie mieszkańców gmin Sierakowice, Stężyca i Sulęczyno wsparciem poprzez system teleopieki
dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, które na co dzień mają problemy
w samodzielnym funkcjonowaniu oraz utworzenie Klubów Seniora dla osób poszukujących
aktywności, towarzystwa i umiejętności w funkcjonowaniu w zmieniającej się rzeczywistości
otaczającego świata.
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 Teleopieka - to system który opiera się na telefonii komórkowej lub stacjonarnej, oraz
całodobowym centrum alarmowym, które w przypadku naciśnięcia przycisku SOS odbiera
połączenie od osoby objętej systemem, sprawdzając co się stało i dokonując oceny sytuacji w celu
podjęcia dalszych działań (wezwanie pomocy, karetki pogotowia itp.) Osoba objęta opieką
otrzymuje specjalny telefon komórkowy (lub stacjonarny) oraz przycisk SOS w formie opaski na
rękę lub zawieszki.
 Kluby Seniora - to miejsca gdzie seniorzy mogą się spotkać w celu spędzenia wolnego czasu
w sposób aktywny. Kluby zakładają organizację spotkań, pogadanek, wyjazdów, szkoleń itp. Celem
prowadzenia Klubów jest jak najszersza integracja osób starszych i ich środowisk w celu
zachowania ich dobrej kondycji psychicznej i fizycznej.
Projekt Powiatu Kartuskiego to przedsięwzięcie partnerskie, realizowane przy współpracy z Gminami
Sierakowice, Stężyca i Sulęczyno, a także organizacjami pozarządowymi: Fundacją Solidarności
Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2 oraz Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym.

Projekt „Dynamiczni
Seniorzy z energią” …
W najbliższym czasie w Polsce, podobnie jak w całym cywilizowanym świecie, systematycznie
zwiększać się będzie liczba i udział w życiu społecznym osób starszych. Do 2025 roku 28% ludności
Polski będzie liczyć 60 lat i więcej. Za ok. 20 lat będą oni stanowić już 1/3 populacji. Aby wspomóc
naturalny proces zastępowalności pokoleń, należy już dziś poważnie zająć się wsparciem populacji osób
przygotowujących się do wejścia w 7 dekadę życia. Oprócz utrzymania samodzielności, sprawności
i niezależności, ważnym elementem każdego mądrego programu wsparcia seniorów powinno być
uwzględnienie ich potrzeb: np. społeczna potrzeba aktywności i kontaktu z innymi ludźmi, potrzeba
realizacji swoich pomysłów, rozwijanie pasji i zainteresowań w realnej rzeczywistości. Senior spełniony
w zakresie swoich potrzeb jest osobą świadomie kształtującą poczucie trwałości rodziny, która obdarza
wnuków zainteresowaniem i akceptacją. Senior zdrowy i aktywny to człowiek zaangażowany w życie
rodziny, miejsca, w którym mieszka i państwa, którego jest obywatelem.
W związku z powyższym, program DYNAMICZNI SENIORZY Z ENERGIĄ jest optymalnym
rozwiązaniem wsparcia aktywności Polaków po 50. roku życia. Po pierwsze, odpowiada potrzebom tej
grupy społecznej, a realizacja w miejscu zamieszkania czyni ten program dostępnym dla każdego.
Środowisko lokalne seniora to bezpieczny, znany teren, o czym wiedzą wszyscy samorządowcy gmin
włączonych do programu. Dlatego też wyjście wójtów i rad gmin naprzeciw tym potrzebom, jest
działaniem ze wszech miar godnym naśladowania. Po drugie, projekt obejmuje program aktywności
fizycznej o charakterze rekreacyjnym, adresowany wprost do odbiorcy powyżej 50. roku życia,
uwzględniający jego możliwości z jednej, a potrzeby z drugiej strony. Dlatego też, w ramach projektu
zrealizowane zostaną następujące bloki ćwiczeń:
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Testowanie sprawności fizycznej uczestników zajęć, gdzie uzyskują oni informację dotyczącą
swojego poziomu sprawności fizycznej, co powinno stać się to punktem wyjścia do mobilizacji sił
i środków, aby skorygować ten stan. Efekty treningu określone przyrostem poszczególnych elementów
sprawności fizycznej są, z jednej strony obiektywnym kryterium oceny jego skuteczności, z drugiej zaśgwarantem profesjonalizmu w planowaniu i realizacji zadanych obciążeń. Odniesienie wyników
uzyskanych przez każdego indywidualnie do perspektywy: „ja wczoraj- ja dziś- ja jutro”, może pomóc
w samodzielnej kontynuacji treningu po zakończeniu cyklu.
Gimnastyka funkcjonalna- nazwa ma odzwierciedlać charakter ćwiczeń zapewniających zachowanie
sprawności funkcjonalnej na długie lata życia, stąd też ćwiczenia mogą naśladować ruchy powszechnie
wykonywane przez każdego człowieka w ramach tzw. samoobsługi np. ubieranie spodni, schylanie się do
zawiązania butów itp.
Nordic walking z ćwiczeniami wzmacniającymi mięśnie posturalne - osoby w wieku senioralnym
powszechnie akceptują tę nowoczesną formę ruchu, jako prostą, bo opartą o naturalną lokomocję,
dostępną i tanią.
Gimnastyka sensomotoryczna: profilaktyka upadków - nazwa tego rodzaju ćwiczeń wskazuje
na współdziałanie układu nerwowego z systemem receptorów, z aparatem ruchu, co jednoznacznie
kojarzy się z ćwiczeniami o charakterze koordynacyjnym, mającymi za zadanie zapobiegać upadkom
Ćwiczenia usprawniające przy muzyce - biją rekordy popularności wśród seniorów. Charakter tych
ćwiczeń mocno akcentuje elementy sprawności koordynacyjnej (równowaga ciała, rytmizacja ruchów,
orientacja przestrzenna, antycypacja), zaś długość ich
trwania i rodzaj obciążeń wskazuje
na kształtowanie sprawności kondycyjnej (wytrzymałość, siła).
Podsumowując, warto przytoczyć zdanie prof. Józefa Drabika „Nieprawdą jest, że nie ćwiczę,
bo jestem stary, ale jestem stary- bo nie ćwiczę!” a niedołężny, stary człowiek wymaga opieki, często
zinstytucjonalizowanej, która kosztuje... Amerykanie jeszcze w XX wieku odkryli pewną prawidłowość,
wprost do zastosowania nie tylko w ramach projektu DYNAMICZNI SENIORZY
Z ENERGIĄ ale także systemowo, na obszarze całej Polski 1$ zainwestowany w profilaktykę
(AF)=3,20$ oszczędności, które przeznaczono by na opiekę (CDC) Centrum zapobiegania i zwalczania
chorób w Atlancie za: Osiński 2003). Jeśli zatem inne argumenty zawiodą może warto odwołać się
do siły pieniądza?
Opracowanie: prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Prusik
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Z ŻYCIA GMINY…………
KULTURA – SPORT – OŚWIATA
najważniejsze wydarzenia
Ostatnie wydanie gazetki gminnej „Nowinë z Gminë Sëlëczëno” miało miejsce w grudniu 2017 roku poniżej przedstawiamy
krótką relację z najważniejszych wydarzeń z życia gminy w pierwszej połowie 2018 roku

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Sulęczynie
W niedzielę 14 stycznia 2018 roku w Sulęczynie i w Węsiorach odbyła się
zbiórka pieniędzy w ramach 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Celem tegorocznej edycji orkiestry było pozyskanie środków na wyrównanie szans
w leczeniu noworodków. Wolontariusze działający przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Sulęczynie zgłoszeni do akcji wspólnie ze Sztabem WOŚP Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Chmielnie kwestowali przed wszystkimi Mszami
Świętymi w Sulęczynie i w Węsiorach. Akcja cieszyła się sympatią i ofiarnością
społeczeństwa.
W czasie tegorocznej akcji wolontariusze zebrali kwotę 4.023,89 zł. i 10 euro. Dziękujemy wszystkim za
hojne włączenie się do akcji WOŚP 2018, wolontariuszom w osobach Gliniecka Agnieszka, Izabela Gawin, Karolina
Pela i Katarzyna Stenka za wytrwałość w kwestowaniu, a Ks. Kanonikowi Andrzejowi Karlińskiemu dziękujemy za
przychylność w organizacji akcji na terenie parafii.

Zajęcia podczas ferii zimowych
W pierwszym tygodniu ferii zimowych tj. od 29 stycznia do 2 lutego 2018 roku odbywały się zajęcia
artystyczno – plastyczne zorganizowane przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczynie. W tych
zajęciach artystycznych brały udział dzieci w wieku od 6 lat i wykonywały różnego wyroby artystyczno – plastyczne.
Fotorelacje z tych zajęć można znaleźć pod linkiem: http://bibliotekasuleczyno.pl/galeria.html
Zaś w drugim tygodniu ferii zimowych tj. od. 5 do 9 lutego 2018 roku odbyły się zajęcia zorganizowane przez
Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie. W zajęciach brała udział grupa około trzydziestu osób. W programie ferii
znalazły się m. in. następujące elementy: zajęcia artystyczno - intelektualne, warsztaty perkusyjne, spektakl teatralny
w wykonaniu Studia Teatralnego Krak-Art. z Krakowa pt. Wilk i Zając, a także wyjazdy do „Koszałkowa” oraz do
Kina „Remus” w Kościerzynie na film animowany pt. „Pszczółka Maja: Miodowe Igrzyska”.
Zajęcia w drugim tygodniu ferii zimowych zorganizowane zostały przez pracowników Gminnego Ośrodka
Kultury w Sulęczynie przy współudziale Marty Gurowskiej oraz gościnnie Adama Czerwińskiego. W pomoc przy
organizacji zajęć włączyły się także wolontariuszki Izabela Gawin, Karolina Pela i Agnieszka Gliniecka, za co
serdecznie im dziękujemy.
Należy tez wspomnieć, iż zajęcia organizowane w drugim tygodniu ferii zimowych w części odbywały się dla
dzieci zapisanych na te zajęcia oraz zajęcia otwarte dla wszystkich chętnych. Wszyscy chętni mogli wziąć udział
w wyjeździe do Kina Remus w Kościerzynie na film animowany „Pszczółka Maja: Miodowe Igrzyska” – łącznie
w wyjeździe wzięło udział ok. 70 osób, a także w spektaklach teatralnych, które odbyły się w dniu 8 lutego w GOK
Sulęczyno, Szkole Podstawowej w Podjazach pt. „Wilk i zając”, Szkole Podstawowej w Węsiorach oraz
w Zespole Szkół w Mściszewicach pt. „Stoliczku nakryj się”.
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Konkurs Recytatorski - Polski
W piątek 9 marca 2018 roku w Szkole
Podstawowej w Podjazach odbyły się eliminacje
gminne XXXV Wojewódzkiego Konkursu
Recytatorskiego
Poezji
Polskiej.
W eliminacjach udział wzięli uczniowie ze
wszystkich szkół z terenu gminy Sulęczyno.
Wyniki
konkursu
recytatorskiego
w poszczególnych kategoriach przedstawiały się
następująco:
Kategoria klas : I - III Szkół Podstawowych:
I miejsce – Sawicki Aleksander (Sulęczyno)
II miejsce – Pobłocka Karolina (Węsiory)
III miejsce – Jereczek Julian (Podjazy)
Wyróżnienia: Kostuch Maja (Borek Kamienny)
i Karczeska Julia (Podjazy)

Kategoria klas : IV – VI Szkół Podstawowych :
I miejsce – Kulaszewicz Robert (Podjazy)
II miejsce – Zarach Weronika (Węsiory)
III miejsce – Lidia Zblewska (Podjazy)

W tej kategorii udział wzięli także: Borchardt Agata
(Mściszewice), Błonk Karolina (Węsiory), Gawin Maja
(Sulęczyno) i Zblewska Oliwia (Mściszewice).

W tej kategorii udział wzięli także: Borchardt Zofia
(Mściszewice), Lehmann Aleksandra (Sulęczyno),
Lehmann Wiktoria (Sulęczyno) i Patelczyk Zuzanna
(Węsiory).

Kategoria klas : VII Szkół Podstawowych i II – III Gimnazjum:
I miejsce – Treder Dominika (Mściszewice)
/
II miejsce – Breza Jonasz (Podjazy)
III miejsce – Gliniecka Agnieszka (Sulęczyno)
Wyróżnienie: Karczewski Dawid (Mściszewice)
W tej kategorii udział wzięli także: Jank Daria (Mściszewice), Jereczek Robert (Podjazy),
Smentoch Maciej (Borek Kamienny) i Zalewska Wiktoria (Sulęczyno).

Uczestników konkursu oceniała komisja w składzie: Pani Wanda Lew Kiedrowska, Pani Teresa Kozieniec
oraz Pani Aneta Kulwikowska. Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody książkowe, które wręczył Pan Bernard Grucza – Wójt Gminy Sulęczyno wspólnie z Panią Barbarą Lis
– Driwa – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podjazach. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa
w Podjazach, zaś fundatorem nagród Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie.

Festiwal Piosenki Kaszubskie w Luzinie
Schola Św. Anny działająca przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Sulęczynie wzięła udział
w Pomorskim Festiwalu Piosenki Kaszubskiej
„Kaszëbscze Spiewë, gdzie kolejny raz wywalczyła
wysokie miejsca na podium. Konkurs odbył się
16 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 1
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie. Jury w składzie:
Aleksandra Kucharska – Szefler, Weronika Korthals,
Piotr Jędrzejczak, Michał Bistroń oraz Tomasz Fopke
wykonało ciężką pracę, ponieważ uczestnicy konkursu
(ponad sto osób) byli znakomicie przygotowani. Schola
św. Anny uzyskała następujące noty:
W kategorii II :
ZESPÓŁ wyróżnienie otrzymały : Joanna Węsierska i Anna Goitowska
W kategorii III :
ZESPÓŁ wyróżnienie otrzymały: Oliwia Kobiela, Zofia Hapka i Wiktoria Białk
W kategorii SOLISTA : II miejsce zajął Maciej Smentoch
W kategorii IV : ZESPÓŁ : II miejsce zajęli : Izabela Gawin, Michalina Smentoch, Agnieszka Gliniecka, Faustyna
Marszałkowska, Marta Malek i Dominika Gawin.
W kategorii V: ZESPÓŁ : III miejsce zajęły : Weronika Driwa i Karolina Pela.
Wszystkim występującym znakomicie akompaniował akordeonista i uczestnik scholii Mikołaj Gawin.
Laureatom serdecznie gratulujemy podium. Podziękowanie kierujemy również dla Edyty Gawin
za przygotowanie grupy do konkursu oraz rodzicom za działania organizacyjne zespołu.
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Konkurs Recytatorski - Kaszubski
W dniu 12 kwietnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie odbyły się eliminacje gminne
Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodno Mowa” w którym udział wzięło dwadzieścia osób ze szkół
z terenu Gminy Sulęczyno. Uczestników konkursu oceniała komisja w składzie Jan Gruchała, Włodzimierz Bronk
i Janina Krefta.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
Kategoria: klasy „O” i Przedszkola :
I miejsce – Malek Klaudia
(Przedszkole w Borku Kamiennym)
I miejsce – Leszk Marta
(Przedszkole w Borku Kamiennym)

Kategoria: klasy IV – VI Szkół Podstawowych:
I miejsce – Stefańska Agata (SP Węsiory)
II miejsce – Jereczek Karolina (SP Węsiory)
III miejsce – Choszcz Izabela (SP Podjazy)
W tej kategorii udział wzięli także: Kinga Hinca (SP Borek
Kamienny), Martyna Stenka (SP Borek Kamienny)
i Wolski Marcin (SP Podjazy).

Kategoria: klasy I-III Szkół Podstawowych:
I miejsce – Baske Pola (ZS Sulęczyno)
II miejsce – Pobłocka Karolina (SP Węsiory)
III miejsce – Jereczek Julian (SP Podjazy)
W tej kategorii udział wzięli także: Gruchała Weronika
(SP Podjazy), Błonk Aleks (SP Węsiory) i Stencel Patryk
(ZS Sulęczyno).

Kategoria: klasy VII Szkół Podstawowych
i Gimnazjum:
I miejsce – Treder Dominika (ZS Mściszewice)
II miejsce – Pałubicka Monika (ZS Mściszewice)
III miejsce – Lis Damian (SP Węsiory)
W tej kategorii udział wzięli także: Zuzanna Malek
(SP Borek Kamienny), Łojko Kamila (SP Węsiory)
i Butowska Martyna (ZS Sulęczyno).

Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.
Konkurs współorganizowany był przez Szkołę Podstawową w Węsiorach i Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie.

Koncert promujący solową
płytę Pawła A. Nowak
W dniu 14 kwietnia 2018 w sali Ochotniczej Straży
Pożarnej w Sulęczynie odbył się koncert promujący najnowsza
solowa płytę Pawła A. Nowak pt. „Accordion Virtuoso”.
W nastrojowo przygotowanej sali można było usłyszeć
kompozycje Pietro Frosiniego, w tym jego słynne wariacje nt.
„Karnawału weneckiego” czy „Oczu czarnych”, utwory Pietro
Deiro, Wolmera Beltramiego, Andre Astrida, Richarda Galliano
oraz sporą dawkę francuskiego musette, tak bardzo kojarzonego
z akordeonem. Podczas koncertu promocyjnego publiczność nie
zawiodła i sala wypełniona była po brzegi. Obecni na koncercie
z entuzjazmem oklaskiwali muzyka. Na zakończenie koncertu
można było nabyć najnowszą płytę muzyka wraz z autografem.
Całość koncertu poprowadził Tomasz Olszewski zaprzyjaźniony
redaktor Radia Gdańsk.
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Powiatowe Turnieje Sportowe
W ostatnim czasie w Sulęczynie odbyły się
dwa turnieje sportowe na etapie powiatowym.
We wtorek 8 maja 2018 roku na stadionie
sportowym w Sulęczynie odbyły się Powiatowe
Igrzyska dzieci w mini piłce nożnej chłopców szkół
podstawowych. W rozgrywkach łącznie udział
wzięło siedem drużyn. Po rozgrywkach do finału
doszły następujące drużyny i uzyskały następujące
wyniki:
PÓŁFINAŁY:
Stężyca – Przodkowo 5:0
Kartuzy – Banino 0:3
MECZ o III miejsce: Kartuzy – Przodkowo 1:2
FINAŁ: Banino – Stężyca 2:8

Klasyfikacja końcowa po rozgrywkach
całego turnieju przedstawiała się
następująco:
I miejsce – Stężyca
II miejsce – Banino
III miejsce – Przodkowo
IV miejsce – Kartuzy
V miejsce – Sulęczyno
VI Miejsce – Mściszewice
VII miejsce – Miechucino
W środę 9 maja 2018 roku także na stadionie
sportowym w Sulęczynie odbyły się Powiatowe
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej
dziewcząt. W rozgrywkach udział wzięło sześć
drużyn, łącznie 58 zawodników. Po rozgrywkach
do finału doszły następujące drużyny i uzyskały
następujące wyniki:
PÓŁFINAŁY:
Żukowo – Sulęczyno 0:1 (po dogrywce)
Somonino – Szymbark 0:4
FINAŁ: Sulęczyno – Szymbark 0:11
MECZ o III miejsce: Somonino – Żukowo 3:2
MECZ o V miejsce: Chmielno – Przodkowo 4:2
Klasyfikacja końcowa po rozgrywkach całego
turnieju przedstawiała się następująco:
I miejsce – Gimnazjum w SZYMBARKU
II miejsce – Gimnazjum w SULĘCZYNIE
III miejsce – Gimnazjum w SOMONINIE
IV miejsce – Gimnazjum Nr 2 w ŻUKOWIE
V miejsce – Gimnazjum w CHMIELNIE
VI miejsce – Gimnazjum w PRZODKOWIE
Oba powyższe turnieje zostały zorganizowane
przez nauczycieli wychowania fizycznego Zespołu
Szkół w Sulęczynie Krzysztofa Baske i Grzegorza
Stefańskiego przy finansowym współudziale
Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie.
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Turnieju Kaszubskiej Gry w „BAŚKĘ” – XV sezon
Od lutego 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie
odbywają się rozgrywki XV sezonu Turnieju Kaszubskiej Gry
w „BAŚKĘ”. W ramach XV sezonu odbyły się już cztery turnieju w których
czołowe miejsca wywalczyli:
ETAP PIERWSZY – 11 luty 2018 roku:
I miejsce – Błaszkowski Ignacy (286 pkt)
II miejsce – Cichosz Jan (242 pkt)
III miejsce – Willma Władysław (212)
ETAP DRUGI – 11 marzec 2018 roku:
I miejsce – Klinkosz Henryk (288 pkt)
II miejsce – Grzenia Teresa (266 pkt)
III miejsce – Dawidowski Zenon (262 pkt)
ETAP TRZECI – 15 kwiecień 2018 roku:
I miejsce – Palicki Bogdan (312 pkt)
II miejsce – Stefański Marian (268 pkt)
III miejsce – Jażdżewski Jan (216 pkt)
ETAP CZWARTY – 20 maj 2018 roku:
I miejsce – Labuda Kazimierz (302 pkt)
II miejsce – Jurkiewicz Stanisław (298 pkt)
III miejsce – Gawin Edward (222 pkt)
Klasyfikacja po czterech etapach przedstawia się następująco:
I miejsce – Klinkosz Henryk (37 pkt)
II miejsce – Stefański Marian (35 pkt)
III miejsce – Błaszkowski Ignacy (34 pkt)
IV miejsce – Labuda Kazimierz (34 pkt)
V miejsce – Cichosz Jan (30 pkt)
Kolejne etapy planowane są na: 10 czerwca, 8 lipca, 26 sierpnia,

23 września, 28 października i 18 listopada 2018 roku.
(Powyższe terminy rozgrywek są tylko terminami planowanymi
mogą ulec zmianie zgodnie z bieżącymi ustaleniami na rozgrywkach.)

Spotkania i zajęcia seniorów
W roku 2018 kontynuowane są spotkania tzw. „Sulęczyńskiego Klubu Seniora”, w których uczestniczą
wszystkie osoby chętne w wieku powyżej 50 lat. Spotkania mają charakter zajęć otwartych mających na celu głównie
integracje społeczeństwa uwzględniając potrzeby, zainteresowania i oczekiwania grupy uczestników.
W ostatnim czasie dwa razy w miesiącu odbywają się wyjazdy na basen do Bytowa, odbył się także wyjazd do Kina
Remus w Kościerzynie na film pt. „Kobieta Sukcesu”. W miesiącu lutym odbyło się spotkanie karnawałowe, podczas
którego wszyscy uczestnicy w kolorowych przebraniach bawili się przy muzyce zespołu And – Daro
z Kościerzyny. Odbyło się także spotkanie z okazji „tłustego czwartku” oraz Dnia Kobiet, podczas którego wszystkie
uczestniczki obdarowane zostały kwiatami i życzeniami od Wójta Gminy Sulęczyno, miały też miejsce występy
uczniów Gimnazjum w Sulęczynie.
Informujemy, iż kontynuacja comiesięcznych spotkań w ramach „Sulęczyńskiego Klubu Seniora” odbędzie się
po przerwie wakacyjnej, tzn. od miesiąca września.
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Festyn Rodzinny w Sulęczynie
Zabawa na dmuchanej zjeżdżalni,
malowanie twarzy, zabawy z animatorkami,
udane występy schol, naszych „Motylków”,
gitarzystów czy przedszkolaków te i inne
ciekawe atrakcje miały miejsce w niedzielę
27 maja na Festynie Rodzinnym przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie.
Już po raz XI festyn ten zorganizowany
został przez Parafialny Zespół Caritas oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie przy
wsparciu
lokalnych
sponsorów.
Zgromadzoną publiczność przywitał Wójt
Gminy Sulęczyno – Bernard Grucza oraz
Ksiądz Wikariusz Parafii pw. Świętej Trójcy
w Sulęczynie - Piotr Stoltman.
Podczas festynu na scenie zaprezentowały
się Mali i Więksi lokalni artyści m.in.:
 przedszkolaki z Węsior oraz laureaci
VI Międzyprzedszkolnego Konkursu
Piosenki Przedszkolnej pod opieką
Moniki
Wolskiej
i
Pauliny
Denisewicz,
 Zespół Kaszubski „Motylki” pod
opieką Grażyny Korda i Doroty
Kerlin przy akompaniamencie Piotra
Złoch,
 występ taneczny dziewcząt z klasy
VII SP w Sulęczynie oraz
gitarzystów
działających
przy
GOK-u których przygotowała Marta
Gurowska,
 schola Św. Anny z Sulęczyna pod
opieką Edyty Gawin.
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Gościnnie na naszej scenie zaprezentowały się dwie
schole, które znakomicie zaprezentowały swój repertuar :
Schola „Armia Jezusa” z Kościerzyny i zespół „Skôrb Złoti
Górë” z Brodnicy Górnej.
Występy artystów były wspaniałe, pogoda dopisała
oraz licznie zgromadzona widownia. W trakcie festynu
miała miejsce loteria fantowa, można było posilić się
kiełbaskami z grilla oraz pysznym domowym ciastem.
Strażacy pokazywali najmłodszym jak prawidłowo
udzielać pierwszej pomocy. Na zaproszenie Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wystąpił także dr Maciej Dębski, który opowiedział
wszystkim, a szczególnie dzieciom, o zagrożeniach
wynikających z używania telefonów komórkowych.
Festyn poprowadził ks. Piotr Stoltman wspólnie
z Agnieszką Gliniecką zaś nad nagłośnieniem czuwał
Andrzej Potrac.

Wszystkim sponsorom oraz osobom bezpośrednio zaangażowanym
w organizację festynu serdecznie dziękujemy za pomoc.
Sponsorzy Festynu Rodzinnego – 2018
 BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERAKOWICACH
p. Roman Dawidowski
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii
 Państwowa Straż Pożarna w Kartuzach
 Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęczynie
 Andrzej Potrac (nagłośnienie)
 SKANDPOL Violetta i Piotr Mrozowicz
 TRANS JAN Jan Sominka
 RODBUD-KAPEO Robert Roda
 Pan Andrzej Roda
 HOTEL KISTON
 TARTAK-STOLARNIA SULĘCZYNO Zdzisław
Nadolski, Rafał Jutrzenka-Trzebiatowski
 PPHU Tarasiewicz Roman i Danuta
 USŁUGI LEŚNE Bolesław Tarasiewicz
 USŁUGI GEODEZYJNO-PROJEKTOWE GEOPROJEKT Witold i Renata Zalewscy
 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Kazimierz
Gliniecki wraz z żoną Aldoną
 WILLA TRADYCJA Anna i Kazimierz Kamińscy
 Pan Paweł Nowak
 SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY
HAIR&BEAUTY Dominika Kreft
 Salon Fryzjerski A’LA MODE Ewelina Wawrzon
 Salon Fryzjerski JUSTYNA Justyna Walkusz
 Salon Fryzjerski U IRENY Irena Bronk
 PIEKARNIA Zofia i Wojciech Pobłoccy
 SKLEP SPOŻYWCZY Ewa i Andrzej Górni
 SKLEP SPOŻYWCZY Danuta i Alfons
Kożyczkowscy

 SKLEP CHEMICZNY Magdalena Szustka
 SKLEP ODZIEŻOWY Barbara Formela
 SKLEP ODZIEŻOWY Beata Hapka
 SKLEP MIĘSNY Gabriela i Edwin Woźniak
 SKLEP WIELOBRANŻOWY
Wiesław i Katarzyna Makuratowie
 KARCZMA NA STROMEJ
Barbara Malek, Katarzyna Stencel
 KWIACIARNIA Ewa Mallek-Paszylk
 SKLEP ODZIEŻOWY Małgorzata Kobiela
 APTEKA KASZUBSKA
Iwona i Eugeniusz Cygertowie
 ITRICH TRANSPORT I PALIWO
Bogdan Itrich (Stacja paliw MOYA)
 SKŁAD OPAŁU I MATERIAŁÓW
 BUDOWLANYCH Zygmunt Flis
 Państwo Anna i Jerzy Kreft
 Państwo Elżbieta i Kazimierz Gawinowie
 Pani Emilia Kamińska
 Pan Piotr Baske- ubezpieczenie
 Pani Bernadeta Baske
 Państwo Elżbieta i Krzysztof Borowiczowie
 Państwo Joanna i Zdzisław Kostkowie
 Pani Jadwiga Formela
 Państwo Elżbieta i Zygmunt Jereczkowie
 Pan Tomasz Błaszkowski wraz z Janem
i Dawidem
Ciasta upiekli:
Państwo Janina i Jan Gruchała,
Pani Romana Smentoch, Państwo Janina i Jan Krefta,
Pani Alicja Hinz, Państwo Urszula i Zygfryd Karcz, Państwo
Beata i Dominik Karcz, Pani Elżbieta Myszk, Pani Anna
Czoska, Pani Teresa Skwierawska, Pani Dorota Kulas,
Pani Aleksandra Pobłocka, Pani Karolina Białk
i Pani Agnieszka Gospodarek.
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Najważniejsze informacje o wydarzeniach odbywających się
w poszczególnych jednostkach …..
Biblioteka w Sulęczynie …
Ferie Zimowe w Bibliotece

Pokaz Iluzji Uczniowie klas: I, II, III A i III B Szkoły Podstawowej
w Sulęczynie w dniu 21 lutego 2018 roku wzięli udział w pokazie iluzji.
Iluzjonista „wyczarował” gołębie, królika, monety, „prał” na sucho
w pralce. Wykonywał sztuczki z pudełkami i książką, dał się zakuć
w kajdanki, dzieci we wszystkim chętnie pomagały i wypowiadały
magiczne zaklęcia. Każdy z obecnych chciał zostać czarodziejem.
Spotkanie autorskie – W dniu 12 kwietnia odbyło się spotkanie
autorskie dla uczniów klas I i II Szkoły Podstawowej w Sulęczynie
z Wiesławem Drabikiem, autorem ponad stu książek dla dzieci. Autor
opowiadał o swoich książkach, czytał zagadki, za każdą prawidłową
odpowiedź uczniowie otrzymywali nagrody w postaci naklejek. Ci,
którzy zebrali najwięcej naklejek dostali książkę z dedykacja autora.
Spotkanie autorskie – W dniu 7 maja odbyły się dwa spotkania
autorskie dla uczniów klas III A i III B Szkoły Podstawowej
w Sulęczynie i klas I – III Szkoły Podstawowej w Mściszewicach
z autorką książek dla dzieci Wiolettą Piasecką. Autorka opowiadała
o książce, którą niedawno skończyła pisać pt. „Ignaś – opowieści
patriotyczne”. Przeprowadziła także konkurs wymowy „łańcuchów
językowych”, uczniowie także aktywne brali udział w teatrzyku
kukiełkowym, odgadywali zagadki piłkarskie. Każdy losował wróżbę,
pisarka odpowiadała także na pytania dzieci.
Więcej zdjęć można znaleźć na stronie internetowej :
http://bibliotekasuleczyno.pl
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Gminne Przedszkole Samorządowe
w Sulęczynie ….
Życie przedszkolne obfituje w różnego rodzaju uroczystości.
Są one swojego rodzaju festiwalem umiejętności i wiedzy dzieci
zdobytych w ciągu roku szkolnego. Spotkania te pozwalają na
integrację środowiska rodzinnego i przedszkolnego.
19 stycznia - jak co roku w karnawale w naszym przedszkolu odbył się
oczekiwany przez dzieci „Bal Przebierańców”. W tym dniu
przenieśliśmy się do WIELKIEJ KRAINY BAJEK. Pomysłowość
rodziców nie miała granic. Przygotowali oni dla swoich pociech
ciekawe stroje karnawałowe. Na balu, więc obok księżniczek, wróżek,
rycerzy, muszkieterów, piratów czy żołnierzy, pojawiły się postacie
z ulubionych bajek Czerwony Kapturek, Syrenka, Kot w Butach.
Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się
z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Dlatego dzieci z naszego
Przedszkola gościły swoje Babcie oraz Dziadków na uroczystości z tej
okazji. Licznie przybyli: Babcie i Dziadkowie, mieli okazję podziwiać
swoje wnuczęta w specjalnie dla nich przygotowanych programach
artystycznych.
W ramach projektu „Radosna Akademia Przedszkolaka” – dzieci brały
udział w zajęciach edukacyjnych w „SmartLab” w Gdańsku,
uczestniczyły w spektaklu „Jasiek i Małgośka, czyli uważaj robaczku”
w Teatrze Miniatura w Gdańsku.
Następnie – bardzo starannie przygotowywaliśmy się do Świąt
Wielkanocnych. Ozdabialiśmy pisanki, wykonywaliśmy wiele ozdób
świątecznych (zajączki, kurczaczki, baranki). Aż wreszcie nadszedł ten
wyjątkowy dzień, środa 2 kwietnia 2018 r. Już od rana dzieci czekały
na Zajączka widząc ślady jakie zostawił w przedszkolu.
Dnia 25 kwietnia na terenie naszego przedszkola odbył się Konkurs
Recytatorski pt. "Wiosna w poezji", zorganizowany przez
nauczycielki: Karolinę Białk i Aleksandrę Pobłocką. W konkursie
udział wzięło dwadzieścia troje wychowanków przedszkola.
Wyniki konkursu.
Grupa wiekowa; 3-4 latki
I miejsce: Maja Zblewska
II miejsce: Paulina Krawiec
III miejsce: Alicja Makurat
Wyróżnienie; Maja Gawin
Grupa wiekowa: 5-6 latki
I miejsce: Dominik Makurat
II miejsce: Karolina Szuta
III miejsce: Michalina Klimaszewska
Wyróżnienie: Stanisław Nowak
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy
oraz życzymy dalszych sukcesów!
Wszystkie imprezy w przedszkolu dają dzieciom możliwość ukazania swoich umiejętności, zdolności i talentów.
Podczas występów każdy przedszkolak ma okazję do zaprezentowania swoich mocnych stron,
co w znacznym stopniu podnosi jego poczucie własnej wartości. Jest o tyle ważne, że dziecko zawsze znajdzie dla
siebie taki obszar działania, w którym czuje się mocne, pewne i w dodatku zyska aplauz gości.

Więcej informacji z życia Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęczynie
można znaleźć na stronie internetowej : www.gpsuleczyno.szkolnastrona.pl
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Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Węsiorach ….
Najważniejsze wydarzenia
w społeczności Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Węsiorach:
Dzień Babci i Dziadka 21 i 22 styczeń. W tych dniach
Babcie i Dziadkowie obdarzani są szczególnymi
dowodami miłości. Dnia 22.01.2018 r. w Szkole
Podstawowej w Węsiorach odbyła się uroczystość
z okazji ich święta. Zaproszeni dziadkowie przybyli,
aby podziwiać występy swoich wnucząt. Dla gości
przygotowano poczęstunek a dzieci zaprezentowały
bogaty program artystyczny, recytowały wiersze,
śpiewały piosenki oraz pokazały swoje umiejętności
taneczne.
Dnia 26.01.2018 r. w przedszkolu odbyła się zabawa
karnawałowa. Bal karnawałowy dla przedszkolaków to
dzień niezwykły i często wyczekiwany przez dzieci,
które w pięknych strojach zaprezentowały swoje
kostiumy, mówiąc za kogo się przebrały. Wszyscy
nagrodzeni zostali gromkimi brawami. Wspólna
zabawa, konkursy i tańce przyniosły dzieciom
ogromną radość. Wspólna zabawa przyniosła wiele
radości naszym wychowankom, a to było głównym
naszym celem. Wszystkim mamom dziękujemy za
przygotowanie tak pięknych strojów dla swoich
pociech.
Dnia 21.03.2018 roku odbyło się kolejne spotkanie
z członkami rodziny Jana Tryby - kandydata na patrona
szkoły. Szkołę odwiedziła Pani Katarzyna Hall wraz z
synem Jackiem Trybą.
Dywizjon Trałowców w dniu 6 kwietnia obchodził
swoje święto, które rozpoczęło się udostępnieniem
okrętów do zwiedzania oraz chrztem morskim dla
chętnych. Święto odbywa się z okazji 88 rocznicy
utworzenia
13
Dywizjonu
Trałowców.
Z okazji święta mieliśmy okazję wejść na statek
wojenny, zobaczyć pokaz gaszenia pożaru na statku,
udzielania pierwszej pomocy, zobaczyć sprzęt nurków
i inne akcesoria wojskowe oraz skosztować
przysmaków bosmana.
W dniach 16.04-2018 - 20.04.2018 roku odbyła się
wycieczka uczniów naszej szkoły do Zakopanego
i okolic. W trakcie wyjazdu uczniowie zwiedzili
następujące miejsca: Wadowice, Wieliczkę, Zakopane,
Kraków, Częstochowę – Sanktuarium Matki Boskiej
Częstochowskiej na Jasnej Górze.
Dnia 23.04.2018 roku w naszej szkole odbył się Dzień Ziemi. Apel z tej okazji przygotowali uczniowie klasy szóstej
i siódmej, którzy zachęcali wszystkich do dbania o środowisko naturalne. Przedstawienie uświetniły piosenki
o tematyce ekologicznej i informacje na temat Dnia Ziemi. Nie zabrakło także konkursów, które uświadomiły
uczniom naszej szkoły zagrożenia cywilizacyjne i możliwości zapobiegania im. Dzieci zostały uwrażliwione na
problemy środowiska przyrodniczego oraz wdrożone do aktywnej postawy w działaniu na rzecz ochrony przyrody.
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KONKURS PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
Dnia 23 maja 2018 roku w OSP w Sulęczynie odbył się VI Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki
Przedszkolnej. Na otwarcie konkursu w barwnych strojach zaprezentowały się przedszkolaki z Węsior
w piosence „Dziecięce marzenia”. Następnie do występów przystąpiły dzieciaki z Gminnego Przedszkola
Samorządowego w Sulęczynie, z Zespołu Szkól z Mściszewic, z Szkoły Podstawowej z Podjaz, Węsior oraz Borku
Kamiennym, klasa b„0” z Zespołu Szkół z Sulęczyna. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych:
3,4-latków i 5,6-latków. Przedszkolaki zaprezentowały bardzo wysoki poziom, w ogóle nie miały tremy i wystąpiły
znakomicie, zebrały mnóstwo oklasków. Tym samym sprawiając jury trudność w wyborze finalistów konkursu.

Lista zwycięzców konkursu w poszczególnych kategoriach:
Kategoria wiekowa 3,4 latki:

I miejsca - Filip Bach (przedszkole w Mściszewicach)
oraz Klaudia Malek (przedszkole w Borku Kamiennym)
II miejsce - Kamila Gruchała (przedszkole w Sulęczynie)
III miejsce - Nadia Stankowska (przedszkole w Węsiorach)
Kategoria wiekowa 5,6 latki:

I miejsca - Wiktoria Fafińska (przedszkole w Sulęczynie)
oraz Karolina Szuta (przedszkole w Sulęczynie)
II miejsce - Kaja Hebel – (zerówka Podjazy)
III miejsce - Amelia Orłowska (zerówka przy Zespole Szkół w Sulęczynie).
Gratulujemy wszystkim uczestnikom odwagi i talentu!

Organizatorzy – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Węsiorach oraz nauczycielki edukacji przedszkolnej
w Węsiorach Monika Wolska, Paulina Denisewicz oraz Dominika Kreft bardzo serdecznie dziękują
wszystkim tym, bez których nie odbyłby się konkurs. Dziękujemy sponsorom nagród Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Sulęczynie, Bankowi Spółdzielczemu w Sierakowicach oddział
w Sulęczynie, właścicielom sklepu w Węsiorach Państwu Wolskim oraz pani Marii Łukowicz – sołtys
Sołectwa w Węsiorach. Podziękowania składamy także zaproszonym gościom – dyrektorowi GOK-u
w Sulęczynie panu Zbigniewowi Zarzyckiemu, dyrektor Gminnego Przedszkola Samorządowego
w Sulęczynie pani Ewie Kujawskiej, emerytowanej dyrektorce Gminnego Przedszkola Samorządowego w
Sulęczynie pani Teresie Kozieniec, Radnemu Powiatu Kartuskiego i Przewodniczącemu GKRPA
panu Andrzejowi Potrac, przedstawicielowi Biblioteki Publicznej w Sulęczynie pani Ani Kulas oraz
rodzicom i nauczycielkom grup przedszkolnych za przygotowanie uczestników do występów,
jak i małym artystom.
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Zespół Szkół w Mściszewicach ….
Apel podsumowujący działania związane z DBI
DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie
i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu
dzieci i młodzieży do zasobów internetowych,
zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców
z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję
pozytywnego wykorzystywania internetu.
Nasza szkoła 23 lutego podsumowała działania związane z promowaniem bezpiecznego i kulturalnego zachowania
w Internecie. Patronat nad działaniami objęła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Sulęczynie z panem Andrzejem Potrac na czele i pani dyrektor Renata Węsierska.
Miesiąc luty jest miesiącem, w którym szkoły prowadzą różne akcje propagujące bezpieczeństwo i kulturę w sieci.
My też przyłączamy się do obchodów DBI. W naszej szkole zorganizowaliśmy spotkanie dla rodziców dotyczące
profilaktyki z obszaru uzależnień chemicznych (alkohol, papierosy, narkotyki, ) oraz gier online, portali
internetowych, gier hazardowych, cyberprzemocy. Spotkanie poprowadził terapeuta Towarzystwa Profilaktyki
Środowiskowej „Mrowisko” z Sopotu. Ogłosiliśmy i zaprosiliśmy do międzyszkolnego konkursu na ulotkę w dwóch
kategoriach wiekowych na temat tegorocznej edycji „Tworzymy kulturę szacunku w sieci” we wszystkich szkołach
Gminy Sulęczyno. Przeprowadziliśmy w ramach lekcji informatyki, lekcji wychowawczych pogadanki i projekcje
filmów na temat bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu. 23 lutego zorganizowaliśmy podsumowanie
Akcji "Dnia Bezpiecznego Internetu". Zaprosiliśmy władze lokalne i przedstawicieli GKRPA, nauczycieli i uczniów
nagrodzonych w konkursie. Podczas uroczystego apelu szkolni aktorzy wystawili przedstawienie pt. "Dzieci bajek
nie czytają..." oraz pokazaliśmy film dydaktyczny "Cyberprzemoc". Aktorzy i prowadzący otrzymali drobne
upominki z rąk pani sołtys Marii Stencel i pani Danuty Fierka, ufundowane przez Radę Sołecką. Organizatorami
byli: Mirosława Warmowska, Wojciech Warmowski, Anna Bronk i Anna Wica
Sukces naszego ucznia w II Konkursie Wiedzy o Motoryzacji
Konkurs Wiedzy o Motoryzacji ma na celu propagowanie wśród młodzieży programu
edukacyjnego w firmie Auto Miras, jak również wiedzy motoryzacyjnej. Konkurs
składa się z dwóch etapów – pierwszy to eliminacje, z których wyłania się finalistów.
Etap drugi to test finałowy, który składa się z 50 pytań związanych z motoryzacją.
Za każdym razem uczniowie muszą rozwiązać test wyboru.
W konkursie wzięła udział ponad setka uczniów, z których wyłoniono 24 finalistów.
Najlepszy z najlepszych okazał się uczeń naszej szkoły, z czego jesteśmy bardzo dumni.
I miejsce zdobył Stanisław Birr uczeń klasy III gimnazjum.
Nagrodę główną laptopa i dyplom odebrał w siedzibie firmy AutoMiras w Pępowie.
Opiekunem była pani Anna Wica.
Uroczysta Msza Św. z okazji setnej rocznicy urodzin
ks. Antoniego Peplińskiego
Dnia 26.04.2018 r. uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy
św. z okazji setnej rocznicy urodzin ks. Antoniego
Peplińskiego oraz spotkaliśmy się w szkole z gośćmi,
nauczycielami i uczniami z Zespołu Kształcenia
i Wychowania z Kamienicy Szlacheckiej, której Patronem
jest ks. Antoni Pepliński. Goście, nauczyciele
i uczniowie z ZKiW w Kamienicy Szlacheckiej przybyli
na cześć swojego Patrona ks. Antoniego Peplińskiego na
uroczystą Mszę św. do naszej parafii. Wraz z nimi przybyli
też znakomici goście ks. Kanonik Zbigniew Kulwikowski,
który wygłosił wymowne kazanie, ks. Tadeusz Łącki, pan
Jaromir Szroeder, pani Wanda Lew - Kiedrowska, panie
ze Stowarzyszenia Kaszubianki oraz członkowie
Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział
w Sulęczynie wraz z pocztem sztandarowym.
Na grobie ks. Antoniego Peplińskiego złożyli w hołdzie kwiaty i zapalili znicze. Pani dyrektor Renata Węsierska
podarowała szkole z Kamienicy Szlacheckiej portret ks. Antoniego wykonany przez nauczyciela naszej szkoły pana
Edmunda Gala. Po Mszy św. wszyscy udali się do naszej szkoły na poczęstunek, m.in. grochówkę przygotowaną
przez pana Jana Wiczkowskiego.
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Warsztaty edukacyjne z przedmiotów ścisłych
i języka angielskiego mające na celu promowanie
nauki przedmiotów ścisłych i językowych pod
nazwą „Wieczór z Einsteinem”
W piątkowe popołudnie w szkole spotkało się 44
uczniów aby wsiąść udział w warsztatach
edukacyjnych z przedmiotów ścisłych i języka
angielskiego, które przygotowali nauczyciele
naszej szkoły pani Anna Bronk, pani Magdalena
Kulaszewicz, pani Mirosława Warmowska i pan
Wojciech Warmowski. Na początek czekał
uczniów teleturniej wiedzy "Einstein po lekcjach"
z matematyki, fizyki, biologii, chemii
i języka angielskiego.
Drugie zadanie polegało na ułożeniu 11 gwoździ na jednym gwoździu wbitym w deseczkę. Uczestnicy z tym
zadaniem poradzili sobie ku naszemu zdziwieniu wyśmienicie. Następnie musieli sprawdzić się w rachunkach,
wiedzy przyrodniczej, fizycznej i chemicznej oraz z języka angielskiego. Sudoku też nie sprawiło większych
trudności. Najwięcej zabawy było przy budowaniu najwyższej wieży z otrzymanych elementów. Najwyższa
osiągnęła wysokość 158 cm. Było też zadanie w terenie. Udaliśmy się do pobliskiego sklepu. Każda grupa otrzymała
10 zł. Zadanie polegało na zrobieniu zakupów. Punkty można było kasy, za zakupy z pięciu kategorii: owoc,
warzywo, słodycz, nabiał chemia. Rachunki trzeba było przeliczać w pamięci. Po wyczerpujących zadaniach była
kolacja i słodki poczęstunek.
V Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny
„O złote pióro Wójta Gminy Sulęczyno”
W dniu 24 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół
w Mściszewicach odbył się V Międzyszkolny
Konkurs Ortograficzny "O złote pióro Wójta Gminy
Sulęczyno 2018". Koordynatorem konkursu była
pani Wanda Chmurzyńska. W konkursie wzięło
udział 22 uczniów klasy trzeciej SP z następujących
szkół: Brodnica Górna, Stężyca, Gołubie, Podjazy,
Parchowo, Łyśniewo Sierakowickie, Gowidlino,
Sulęczyno, Szymbark i Mściszewice.
Mistrzem V Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego "O złote pióro Wójta Gminy Sulęczyno 2018" została
uczennica SP w Sulęczynie Maja Tarasiewicz, którą przygotowywała pani Kamila Gołąbek. II miejsce zajął
uczeń Karol Kuśmierski z ZKiW w Klukowej Hucie, III miejsce otrzymała uczennica Izabela Pobłocka z ZKiW
w Stężycy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Nagrody i dyplomy wręczali :
pani dyrektor Renata Węsierska, pan Wójt Bernard Grucza i dyrektor GOK-u Sulęczyno pan Zbigniew Zarzycki.
Na wszystkich po zmaganiach konkursowych czekał słodki poczęstunek m.in. pyszne drożdżówki upieczone przez
panią sołtys Marię Stencel
V Gminny Konkurs Matematyczny
„Omnibusik”
W dniu 15 maja 2018 roku w Zespole
Szkół w Mściszewicach odbył się
V Gminny Konkurs Matematyczny
„Omnibusik” dla uczniów klas III szkół
podstawowych. W konkursie udział
wzięło dziesięcioro uczniów ze szkół
z terenu gminy Sulęczyno. W konkursie
mistrzem
matematyki
w
gminie
Sulęczyno został uczeń klasy III SP
w Mściszewicach Filip Zaworski. Drugie
miejsce zajął uczeń SP Podjazy Konrad
Jażdżewski a trzecie miejsce wywalczyła
uczennica SP w Sulęczynie Laura
Kożyczkowska.
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Szkoła Podstawowa w Borku Kamiennym …

W dniu 21 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej w Borku Kamiennym już po raz szesnasty odbył się
Powiatowy Konkurs Biblijny.
W konkursie uczestniczyło 15 uczniów z ośmiu szkół podstawowych powiatu kartuskiego. Tym razem
uczestnicy konkursu zmagali się przez 40 minut z testem obejmującym Księgę Sędziów.
Najlepszy okazał się Paweł Młyński z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gołubiu oraz z tej samej szkoły
II miejsce zdobyła Andżelika Płotka ex aequo z Maciej Smentoch ze Szkoły Podstawowej w Borku Kamiennym.
Tuż za nimi III miejsce zdobył Mikołaj Sadowski z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie.
Natomiast IV miejsce przypadło Robertowi Jereczek i Jonaszowi Breza ze Szkoły Podstawowej w Podjazach
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, natomiast pozostali uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody pocieszenia.

Zerówka przy SP Sulęczyno ….
Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji z życia zerówki.
W dniu 18 stycznia 2018 roku w szkole odbyło się
spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Najmłodsi oraz
uczennice starszej klasy przedstawili obecnym gościom
Jasełka. Wnuki dziadkom wręczyły prezenty w postaci
portretów i laurek oraz głośno odśpiewały sto lat, wszyscy
wspólnie zjedli pyszny tort, a także oglądali filmiki dzieci
przygotowane specjalnie na tę okazję. Dziękujemy
wszystkim za pomoc w przygotowaniach tej pięknej
uroczystości,
a
naszym
kochanym
Babciom
i Dziadkom życzymy jeszcze raz wszystkiego
najlepszego, zdrowia, smacznych obiadków i słodkości.
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Dnia 4 kwietnia w Szkole Podstawowej w Sulęczynie odbył
się konkurs logopedyczny o tematyce wiosennej. Dzieci pięknie
wyrecytowały wierszyki. Jury w składzie Maria Kreft, Magdalena
Hinc i Daria Koch musiały zmierzyć się z wyłonieniem
zwycięzców. W kategorii 6 latków 1 miejsce zajęła Amelia
Orłowska, 2 miejsce zajął Aleksander Kreft, 3 miejsce zajęła
Zuzanna Guzowska. W kategorii 5 latków 1 miejsce zajęła
Michalina Trzebiatowska, 2 miejsce zajął Milosz Hinc a 3 Szymon
Białk. Serdeczne gratulujemy naszym zdolnym dzieciom.
Poniżej znajdują się także zdjęcia z poszukiwań zajączka przez
zerówkowiczów
jak
również
uczestnicy
konkursu
pt. „Las w poezji”.
Więcej zdjęć z życia zerówki można znaleźć na stronie
internetowej http://www.zssuleczyno.szkolnastrona.pl/
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ZAJĘCIA STAŁE
Wraz z końcem maja zakończyła się realizacja zajęć stałych
odbywających się w okresie od października do końca maja
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie.
W w/w czasie odbywały się następujące zajęcia stałe:
 zajęcia artystyczne dla dzieci i dorosłych,
 zajęcia z nauki gry na gitarze
 zajęcia z nauki gry w szachy (Sulęczyno i Mściszewice)
 zumba / fitness dla każdego
Dodatkowo do końca czerwca odbywają się zajęcia z nauki języka
angielskiego dla czterech grup wiekowych oraz zajęcia z nauki
języka
hiszpańskiego
na
poziomie
podstawowym
i zaawansowanym.
Realizowane są także zajęcia sportowe:
 w ramach zajęć Juniorskiej Szkółki Piłkarskiej
w Sulęczynie działającej przy GKS „Słupia” Sulęczyno
w których uczestniczy grupa około pięćdziesięciu młodych
sportowców odbywają się cotygodniowe zajęcia oraz
wyjazdy na turnieje sportowe. (Zajęcia odbywają się do
końca czerwca, następnie kontynuacja zajęć będzie miała
miejsce po przerwie wakacyjnej od września)
 w ramach dodatkowych zajęć sportowych realizowanych
jako projekt Lokalny Animator Sportu a Orliku - w trakcie
roku szkolnego zajęcia odbywają się głównie
w poniedziałkowe i piątkowe popołudnia – zajęcia odbywać
się będą także w okresie letnim zgodnie z ustaleniami
z Animatorem Sportu na Orliku Damianem Hinca. Zajęcia
odbywają się Kompleksie Boisk „Orlik” w Sulęczynie.
Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie działa także:
 Kaszubski Zespół „Motylki”, w ramach którego w trakcie roku szkolnego odbywają się zajęcia
/ próby oraz występy. Członków zespołu możemy zobaczyć podczas różnego rodzaju uroczystości
gminnych i szkolnych. Opiekunami zespołu są Grażyna Korda i Dorota Kerlin.
 Schola Św. Anny, w ramach, której odbywają się próby raz w tygodniu. Scholę możemy usłyszeć
podczas różnego rodzaju uroczystości gminnych a także w trakcie Mszy Świętych w Kościele
w Sulęczynie. Opiekunem scholii jest Edyta Gawin.
Więcej informacji o zajęciach odbywających się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Kultury
w Sulęczynie na stronie internetowej www.goksuleczyno.gdan.pl
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Zapowiedź imprez …….
XVI Międzynarodowy
Festiwal Akordeonowy
Coraz bliżej do XVI edycji Międzynarodowego
Festiwalu Akordeonowego w Sulęczynie,
imprezy, która stała się muzyczną wizytówką gminy
i bez wątpienia jest największym tego typu wydarzeniem
w Polsce. Tegoroczny festiwal odbędzie się w innym
terminie niż dotychczas. "Akordeony" usłyszymy tym
razem między 15 a 21 lipca!
Tradycyjnie inauguracja festiwalu odbędzie się
w sulęczyńskim kościele (15.07), w którym zabrzmią
akordeony
wraz
z
towarzyszeniem
orkiestry
kameralnej. Niezwykle ważnym elementem inauguracji
będzie prawykonanie utworu poświęconego ubiegłorocznej
nawałnicy. W związku z obchodami setnej rocznicy
niepodległości Polski w programie tego koncertu pojawią
się także elementy patriotyczne.
Na 16 lipca zaplanowano koncert specjalny, także w kościele, z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia projektu
"Piaf po polsku". Warto wspomnieć, że ten cieszący się ogromnym zainteresowaniem program wykonano
po raz pierwszy właśnie w Sulęczynie 10 lat temu.
19 lipca w restauracji Maraska tradycyjnie odbędzie się koncert kameralny w jazzującym klimacie.
Finał imprezy zaplanowano na sobotę 21 lipca. Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury usłyszymy m. in.
Łotewską Orkiestrę Akordeonową z Daugavpils, która jest jednym z najlepszych tego typu zespołów
w Polsce. Jedną z gwiazd festiwalu będzie wybitny wokalista Placido Domingo Jr., który wystąpi
z repertuarem utrzymanym w klimacie argentyńskiego tanga.
Już niebawem na stronie festiwalu www.akordeony.net i na stronie www.goksuleczyno.gdan.pl
pojawi się szczegółowy plan imprezy.
Polecam i zapraszam Paweł A. Nowak

XXIII Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz w lesie”
Tegoroczny XXIII Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz w lesie” odbędzie się w dniach

27 – 28 lipca 2018 roku w Parku Ośrodka „Leśny Dwór w Sulęczynie.
27 lipca 2018 roku (piątek): Janusz Mackiewicz Electricity 2 „Depth of Focus”, Tyler Hornby
Quartet i Leszek Kułakowski feat Andy Maddleton.

28 lipca 2018 roku (sobota): Paul Rutschka „The Brag Pack”, Artur Dutkiewicz Trio „Traveller”
oraz Jubileusz 60-lecia pracy artystycznej Wojtka Karolaka.
Już niebawem na stronie festiwalu www.jazzwlesie.pl i na stronie www.goksuleczyno.gdan.pl
pojawi się szczegółowy plan imprezy.
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Kaszebe 3D Terenowy Turniej Łuczniczy
o puchar Wójta Gminy Sulęczyno
– 18 sierpnia 2018 r. (sobota) – Teren lasu
przy jeziorze Skarsino w Sulęczynie
Kaszëbë 3D czyli Terenowy Turniej Łuczniczy o Puchar Wójta Gminy Sulęczyno - zawody
organizują łucznicy zrzeszeni w Pomorskim Oddziale Polskiego Stowarzyszenia Myślistwa Łuczniczego –
PBA wraz ze Stowarzyszeniem Łuczników Pomorza SłuP.
Łucznictwo terenowe 3D to ogromnie popularna dyscyplina, ponieważ pozwala na użycie łuku
w trudnych, terenowych, lecz jednocześnie kontrolowanych, warunkach. Daje to łucznikowi możliwość
poznania jego mocnych i słabych stron, nad którymi musi pracować w czasie treningu.
Drugą edycję turnieju zaplanowano na 18 sierpnia br. w Sulęczynie, w terenie przylegającym do
jeziora Skarsino. Charakter zmagań łucznictwa 3D jest na tyle atrakcyjną formą łucznictwa i rywalizacji
sportowej, iż obecnie biorą w niej udział łucznicy każdej kategorii sprzętowej i wiekowej, a niejednokrotnie
całe rodziny wraz z kilkuletnimi dziećmi.
Korzenie konkurencji 3D wywodzą się ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zmagania terenowe
myśliwych-łuczników służyły głownie jako trening przed sytuacjami mogącymi spotkać ich w warunkach
realnego polowania. Rozgrywki w tej konkurencji polegają na oddawaniu strzałów do figur zwierząt
o realnych kształtach i wielkościach na nieznanych zawodnikom dystansach. Odległości są zróżnicowane
zarówno od wieku zawodnika, jak i sprzętu, którego używa.
Stanowiska strzeleckie oznaczone są na trasie rozgrywki kolorowymi palikami. Przy każdej figurze
widoczne są trzy paliki, a zawodnik zobowiązany jest do zajęcia pozycji przy paliku przypisanym do jego
kategorii. Następnie, dotykając go jakąkolwiek częścią swojego ciała, musi ocenić odległość oraz oddać
strzał. Przed oddaniem strzału zakazane jest używanie dalmierza, lornetki z podziałką, telefonu
komórkowego z funkcją dalmierza lub jakiegokolwiek sprzętu mogącego pomóc w ocenie odległości.
Wspólna rywalizacja pasjonatów tej dyscypliny daje możliwość aktywnego wypoczynku na świeżym
powietrzu oraz przede wszystkim miłego spędzenia wolnego czasu. Duża ilość zawodników oraz
atrakcyjna i widowiskowa oprawa turnieju przyciąga także media, podnosząc niejako jego prestiż, dodając
rozgłosu i podkreślając wysoki status sportowego widowiska.
Dawniej zawody 3D rozgrywały się wyłącznie na południu kraju. Obecnie organizowane są niemal
w każdym zakątku Polski, w tym także na Pomorzu. Cieszy nas fakt, że drugi Terenowy Turniej Łuczniczy
Kaszëbë 3D – wydarzenie niewątpliwie o charakterze ogólnopolskim, odbędzie się ponownie w Sulęczynie,
dzięki czemu ta kaszubska miejscowość zaistnieje na mapie Polski także jako przyjazna łucznikom.
Więcej informacji o Turnieju Łuczniczym można uzyskać : Kamil Antkowiak tel. 602-818-408

Zapraszamy do udziału!
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Ponadto w najbliższym czasie odbędą się także
następujące imprezy / wydarzenia …
Spotkanie Koła Kultury Iberyjskiej
– 14 czerwca 2018 r. (czwartek) – GOK Sulęczyno
Spotkanie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie. Tematem
spotkania będzie Ameryka Południowa – Kolumbia i m.in. degustacja kawy
oraz pokaz filmu.

Organizatorzy: GOK Sulęczyno

Uroczystości z okazji 50 – lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kistowie
– 16 czerwca 2018 r. (sobota) – Teren OSP Kistowo
Uroczystości rozpoczną się Mszą Święta w Kościele Św. Trójcy w Sulęczynie
o godz. 15:00 dalsza część będzie miała miejsce na terenie OSP Kistowo.
Organizatorzy: OSP Kistowo

„Biesiada Sobótkowa”
- 23 czerwca 2018 roku (sobota)
– Sulęczyno (plac przy GOK-u)
Podczas Biesiady Sobótkowej będzie miało miejsce tradycyjne
sobótkowe ognisko oraz wspólna biesiada z zespołem.
Organizatorzy: Sołtys Sołectwa Sulęczyno –GOK Sulęczyno

Biesiady Sobótkowe planowane są także w poszczególnych
miejscowościach tj. w Podjazach, Węsiorach i Mściszewicach.

Msza Święta z elementami
liturgii kaszubskiej
– 11 sierpnia 2018 r. (sobota) godz. 18:00
Kościół Św. Trójcy w Sulęczynie
Dnia 11 sierpnia odbędzie się Msza Święta z elementami liturgii
kaszubskiej – Msza Święta zostanie odprawiona w rocznicę
zeszłorocznej nawałnicy.
Organizatorzy: ZK-P O/Sulęczyno

Dożynki Sołecko – Parafialne w Mściszewicach
– 15 sierpnia 2018 r. (niedziela) – Mściszewice
W niedzielę 15 sierpnia tj. Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny tradycyjnie
odbywają się dożynki w Mściszewicach poprzedzone uroczystą Mszą Święto Odpustową,
po której dalsze uroczystości odbywają się na placu w centrum wsi.
Organizatorzy: Parafia i Sołectwo Mściszewice

Strona
31

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze
i Festyn Gminny
– 19 sierpnia 2018 r. (niedziela)
– Sulęczyno (plac przy GOK-u)
W niedzielę 19 sierpnia 2018 roku planowane są gminne zawody
strażackie w których rywalizować będą strażacy z jednostek z:
OSP Kistowo, OSP Mściszewice i OSP Sulęczyno. W ramach zawodów
zaplanowano także, część festynu gminnego, która będzie miała
charakter myśliwski w nawiązaniu to turnieju łuczniczego,
który w Sulęczynie odbywać się będzie dzień wcześniej.
Organizatorzy: ZOSP RP, OSP Sulęczyno, Gmina Sulęczyno – GOK Sulęczyno

Dożynki Gminne w Sulęczynie
– 26 sierpnia 2018 r. (niedziela)
– Sulęczyno (plac przy GOK-u)
W niedzielę 26 sierpnia 2018 roku odbędą się dożynki gminne,
które będą podziękowaniem za tegoroczne plony.
Organizatorzy: Sołectwa Gminy Sulęczyno, Gmina Sulęczyno – GOK Sulęczyno

Powiatowe Zawody w Sportach Pożarniczych
w Sulęczynie – 16 września 2018 r. (niedziela)
– Sulęczyno (plac przy GOK-u)
W zawodach udział wezmą zwycięskie drużyny strażackie
z terenu Powiatu Kartuskiego.
Organizatorzy: ZOSP RP, OSP Sulęczyno, Gmina Sulęczyno – GOK Sulęczyno

Punkt Pomocy Prawnej
Informujemy, iż istnieje możliwość umówienia się
na płatne porady prawne
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie
lub w biurze Radcy Prawnego w Sierakowicach.
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)
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