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Szanowni Państwo
Mieszkańcy i Przyjaciele
Gminy Sulęczyno!!!
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą z sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach
życzymy Państwu zadowolenia
i wielu sukcesów z podjętych wyzwań oraz dużo
zdrowia i wszelkiej pomyślności – Szczęść Boże!
Wójt Bernard Grucza
wraz z pracownikami Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Gliniecki wraz Radnymi

Egzemplarz bezpłatny

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) 68-56-366
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) 68-56-381

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

-BIULETYNNowinë z Gminë Sëlëczëno
Wydawca: Urząd Gminy Sulęczyno
Redakcja i oprac. Graficzne: GOK Sulęczyno
Fotografie: nadesłane (podpisy) oraz archiwum
GOK i UG Sulęczyno
Druk: Szybki Druk Sierakowice

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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Lubòtny Drësze!
Drodzy Czytelnicy!
Znowu mija rok. Rok pełen wrażeń,
ponieważ był to rok pracy, ale także rok
wyborczy do samorządów.
Udało nam się tak naprawdę dużo
zrobić, ale o tym wszystkim dowiecie się
Państwo w dalszej części naszej gazetki.
Również piszemy dużo na temat wyborów,
które się odbyły 21.X.2018 r. oraz podajemy
wyniki z wyborów.
W następnej części Szanowni Państwo piszemy o bardzo trudnym temacie naszych odpadów
komunalnych, czyli tak naprawdę o śmieciach, dlaczego wzrosły nam tak ceny za odbiór oraz
za utylizację tych śmieci. Wszystko tam Państwu rozpisuję po kolei, DLACZEGO musimy płacić
więcej. Mam nadzieję, że to wytłumaczenie przyczyni się do zrozumienia powagi tej sytuacji
za co z góry serdecznie Państwu bardzo dziękuję.
Kończąc pragnę bardzo, bardzo serdecznie Wszystkim Mieszkańcom jeszcze raz
podziękować za udział w wyborach i tak wysoką frekwencję.
Szczególnie z głębi serca dziękuję za oddane głosy na moją kandydaturę. W tym miejscu
pragnę także zapewnić, że będę Wójtem dla Wszystkich Mieszkańców stałych i sezonowych, tak jak
było to do tej pory (przez 8 lat).
Będę starał się, jak najlepiej potrafię reprezentować NASZĄ GMINĘ i nie szczędząc sił dla
niej pracować.
Pozdrawiam Wszystkich bez wyjątku bardzo serdecznie i gorąco, jednocześnie jeszcze raz
życząc Rodzinnych i Ciepłych Świąt Bożego Narodzenia oraz udanego Nowego 2019 roku.
Sulęczyno, 09.XII.2018 r.

Z poważaniem
Wójt Gminy Sulęczyno
mgr Bernard Grucza

Informujemy, iż dnia

24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) – WIGILIA
Urząd Gminy Sulęczyno BĘDZIE NIECZYNNY
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Inwestycje zakończone w ostatnim czasie …….
Modernizacja, przebudowa gminnej drogi gruntowej nr 166035G Ostrów Mausz – Zdunowice
Małe - Ostrowite poprzez wykonanie nawierzchni z płyt betonowych typu YOMBO.
Wartość: 177.942,00 zł. Na realizację tego zadania Gmina Sulęczyno uzyskała
dofinansowanie w wysokości 56.554,00 zł. ze środków budżetu Województwa Pomorskiego
związanych z produkcja gruntów rolnych.

Modernizacja, przebudowa odcinka gminnej drogi gruntowej nr 166004G
w m. Borek w kierunku Borowego Lasu. Wartość: 295.000,00 zł.

Przebudowa odcinka drogi
wewnętrznej w m. Widna
Góra na dz. nr 2/27
– odcinek 120 mb.
Wartość: 73.500,00 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej
w m. Amalka
na dz. nr 348 – odcinek 200 mb.
Wartość: 120.300,00 zł.
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Projekt „Aktywne Sołectwo”
Gmina Sulęczyno zrealizowała projekt pn. „Aktywne
Mściszewice”. Zagospodarowany został fragment parku
edukacyjno – rekreacyjnego w Mściszewicach (plac przy Zespole
Szkół). Zamontowano tam trzy zespolone urządzenia siłowni
zewnętrznej – surfer i twister na pylonie, biegacz
i orbiterek na pylonie, drążek pojedynczy.
Na realizacje w/w zadania Gmina Sulęczyno uzyskała dofinansowanie
w wysokości 10.000,00 zł. ze środków Województwa Pomorskiego
na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów
lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie” realizowanych
na terenach wiejskich w 2018 roku przez Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego.

Zakończono także realizację zadania pn.:

Zagospodarowanie szlaków wodnych
i budowa infrastruktury turystycznej
– „Pomorskie Szlaki Kajakowe
– Szlak Górnej Słupi” :
- Część nr 1 – Przystań kajakowa nad
jeziorem Węgorzyno tj. budowa pomostu
małej architektury wraz z przygotowaniem
miejsca do wypoczynku i rekreacji.
Wartość inwestycji – 399.986,97 zł.
- Część nr 2 – Przystań Kajakowa w Centrum
– Budowa pomostu małej architektury
wraz z przygotowaniem miejsca do
wypoczynku i rekreacji w Sulęczynie.
Wartość inwestycji – 221.122,32 zł.
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Ostatnia sesja Rady Gminy kadencji 2014-2018 ….
Dnia 18 października 2018 roku w budynku Urzędu Gminy Sulęczyno odbyła się ostatnia sesja Rady
Gminy Sulęczyno, podczas której podjęto m.in. uchwały związane z planem zagospodarowania przestrzennego.
Podczas tej sesji Wójt Gminy Sulęczyno Bernard Grucza podziękował wszystkim za współpracę w kadencji
2014-2018. W imieniu własnym, a także Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierza Glinieckiego wręczył
symboliczne podziękowania Radnym Rady Gminy mijającej kadencji, dyrektorom jednostek oświatowych, ośrodka
kultury, biblioteki, ośrodka pomocy społecznej, sołtysom, a także pracownikom urzędu gminy. Radni także
podziękowali za współpracę Wójtowi i Pani Jolancie Bronk, która zajmuje się sprawami rady. Były także
podziękowania dla Wójta m. in. od sołtysów i dyrektorów szkół. Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcie
przed budynkiem urzędu.
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WYNIKI WYBORÓW NA WÓJTA GMINY SULĘCZYNO ….
Lp.

Nazwisko i imiona / Nazwa komitetu

Liczba głosów oddanych na
kandydata

1.

GRUCZA Bernard Stanisław - KWW Wspólnie dla Przyszłości Gminy

1445 głosów (54%)

2.

KRUSZYŃSKI Krzysztof Leon - KWW Prawo i Samorządność

452 (16,89%)

3.

MARSZK Tadeusz - KW Prawo i Sprawiedliwość

213 (7,96%)

4.

ULATOWSKI Wiesław Jacek - KWW Nasz Region – Bliżej Wyborców

566 (21,15%)

WYNIKI WYBORÓW DO RADY GMINY SULĘCZYNO ….
Okręg wyborczy nr 1
ZIELKE Bolesław Jerzy - KWW WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY – 23 głosy
BRONK Arkadiusz Tomasz - KWW SAMORZĄDNE KASZUBY - 88 głosów
GAWIN Kazimierz - KWW NASZ REGION – BLIŻEJ WYBORCÓW – 60 głosów

Okręg wyborczy nr 2
GLINIECKI Kazimierz Andrzej - KWW SAMORZĄDNE KASZUBY – 145 głosów
GAWIN Maciej Daniel - KWW NASZ REGION – BLIŻEJ WYBORCÓW – 32 głosów

Okręg wyborczy nr 3
ZBLEWSKA Helena Renata - KWW PRAWO I SAMORZĄDNOŚĆ – 51 głosów
BLADOWSKA Bogumiła Teresa - KWW WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY – 22 głosy
KREFT Tomasz - KWW SAMORZĄDNE KASZUBY -88 głosów
BIELICKA Irena - KWW NASZ REGION – BLIŻEJ WYBORCÓW – 43 głosy

Okręg wyborczy nr 4
MALEK Roman Marcin - KWW WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY – 63 głosy
KULAS Dariusz Jan - KWW SAMORZĄDNE KASZUBY - 127 głosów

Okręg wyborczy nr 5
ZBLEWSKI Jan - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ- 59 głosów
SKWIERAWSKA Teresa - KWW WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY- 68 głosów
GAWIN Marcin - KWW SAMORZĄDNE KASZUBY - 73 głosy

Okręg wyborczy nr 6
ZAWORSKI Jerzy - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 24 głosy
CHYLEWSKI Jacek Andrzej - KWW PRAWO I SAMORZĄDNOŚĆ – 28 głosów
KELLER Sławomir Adam - KWW WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY – 75 głosów
LAS Grażyna - KWW NASZ REGION – BLIŻEJ WYBORCÓW- 79 głosów

Okręg wyborczy nr 7
DĄBROWSKI Brunon Gerard - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ- 13 głosów
HINC Edmund Leon - KWW PRAWO I SAMORZĄDNOŚĆ – 22 głosy
JERECZEK Michał Wacław - KWW WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY – 22 głosy
KLINKOSZ Marcin Jan - KWW SAMORZĄDNE KASZUBY - 36 głosy
DERA Robert Herman - KWW NASZ REGION – BLIŻEJ WYBORCÓW – 71 głosów

Okręg wyborczy nr 8
KLASA Adam Karol - KWW PRAWO I SAMORZĄDNOŚĆ – 17 głosów
KAMIŃSKI Grzegorz - KWW SAMORZĄDNE KASZUBY - 122 głosy
ZELEWSKA Anita Maria - KWW NASZ REGION – BLIŻEJ WYBORCÓW – 34 głosy

Okręg wyborczy nr 9
CIESZYŃSKI Jan Marek - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 9 głosów
MYSZK Wiesława Anna - KWW WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY – 61 głosów
STEFAŃSKA Alicja - KWW SAMORZĄDNE KASZUBY - 45 głosów
KROPIDŁOWSKA Aldona Krystyna - KWW NASZ REGION – BLIŻEJ WYBORCÓW – 29 głosów

Okręg wyborczy nr 10
MARSZK Tadeusz - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 11 głosów
STYP-REKOWSKI Józef - KWW PRAWO I SAMORZĄDNOŚĆ – 23 głosy
TOPOREK Zbigniew Michał - KWW SAMORZĄDNE KASZUBY - 17 głosów
ŁUKOWICZ Maria - KWW NASZ REGION – BLIŻEJ WYBORCÓW – 112 głosy
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Okręg wyborczy nr 11.
BIELAWA Szymon Robert - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 6 głosów
HINC Barbara Marta - KWW WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY- 9 głosów
TREDER Łukasz Stanisław - KWW SAMORZĄDNE KASZUBY - 141 głosów

Okręg wyborczy nr 12
KOTŁOWSKI Wojciech Józef - KWW PRAWO I SAMORZĄDNOŚĆ – 22 głosy
MATUSIEWICZ Stefan Józef - KWW SAMORZĄDNE KASZUBY - 41 głosy
BIELICKI Grzegorz - KWW NASZ REGION – BLIŻEJ WYBORCÓW – 78 głosów

Okręg wyborczy nr 13
DOLNY Krzysztof Karol - KWW PRAWO I SAMORZĄDNOŚĆ – 3 głosy
MYSZK Czesław - KWW WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY- 48 głosów
WENTA Marzena Teresa - KWW SAMORZĄDNE KASZUBY - 66 głosów

Okręg wyborczy nr 14
CICHOSZ Lucyna Agnieszka - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 44 głosy
KROPIDŁOWSKI Jan Grzegorz - KWW WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY – 64 głosy
KUJDA Dorota Anna - KWW SAMORZĄDNE KASZUBY - 87 głosów
STEFAŃSKI Marian Feliks - KWW NASZ REGION – BLIŻEJ WYBORCÓW – 35 głosów

Okręg wyborczy nr 15
ZŁOCH Stanisław Józef - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 44 głosy
PLICHTA Piotr Robert - KWW PRAWO I SAMORZĄDNOŚĆ – 18 głosów
MALEK Józef - KWW WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY – 50 głosów
SZUTA Piotr Jan - KWW SAMORZĄDNE KASZUBY - 77 głosów
KELM Elżbieta - KWW NASZ REGION – BLIŻEJ WYBORCÓW -42 głosów

WYNIKI WYBORÓW DO RADY POWIATU KARTUSKIEGO ….
Okręg nr 1: Gmina Chmielno, Gmina Sierakowice i Gmina Sulęczyno:
ZENGERSKI Piotr (Gowidlino) – KWW Porozumienie Samorządowe dla Kaszub – 653 głosy
KWIECIEŃ Janina (Sierakowice) – KWW Samorządne Kaszuby – Nasze Sprawy – 1196 głosów
POTRAC Andrzej (Sulęczyno) - KWW Samorządne Kaszuby – Nasze Sprawy – 1015 głosów
GRZEGORZEWSKI Jerzy (Chmielno) – KWW Razem dla Powiatu i Gmin – 732 głosy
GRUCZA Ewa (Gowidlino) – KW Prawo i Sprawiedliwość – 1522 głosy
SMENTOCH Stanisław (Stara Huta) – KW Prawo i Sprawiedliwość – 660 głosów

Okręg: nr 2 – Gmina Kartuzy:
SZUTENBERG Mirosław (Kartuzy) - KWW Porozumienie Samorządowe dla Kaszub – 798 głosów
KWIDZIŃSKI Edmund (Kartuzy) – KWW Samorządne Kaszuby – Nasze Sprawy- 692 głosy
ROPEL Jerzy (Kartuzy) – KWW Samorządne Kaszuby – Nasze Sprawy – 1058 głosów
LEHMAN Mirosława (Kartuzy) - KWW Razem dla Powiatu i Gmin – 1000 głosów
LEYK Andrzej (Prokowo) – KWW Prawo i Sprawiedliwość- 1212 głosy
BYSTRON Andrzej (Mezowo) – KW Prawo i Sprawiedliwość – 780 głosów

Okręg nr 3 – Gmina Przodkowo i Gmina Żukowo:
ŁAPA Bogdan (Żukowo) – KWW Porozumienie Samorządowe dla Kaszub – 1745 głosów
PEEK Ryszard (Pępowo) – KWW Porozumienie Samorządowe dla Kaszub – 795 głosów
MIĄSKOWSKI JACEK (Banino) – KWW Porozumienie Samorządowe dla Kaszub - 1210 głosów
WOŹNIAK Mieczysław (Przodkowo) - KWW Samorządne Kaszuby – Nasze Sprawy – 1331 głosów
PRYCZKOWSKI Eugeniusz (Banino) - KWW Samorządne Kaszuby – Nasze Sprawy – 968 głosów
FIKUS Piotr (Chwaszczyno) - KWW Samorządne Kaszuby – Nasze Sprawy – 996 głosów
CZERWIŃSKI Leon (Kawle Górne) – KWW razem dla Powiatu i Kaszub – 606 głosów
ŻEROMSKI Mirosław (Żukowo) – Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma. Nowoczesna Koalicja
Obywatelska – 1424 głosy
GROSS Bartłomiej (Przyjaźń) – KWW Prawo i Sprawiedliwość – 975 głosów

Okręg nr 4 – Gmina Somonino i Gmina Stężyca:
FORMELA Iwona (Goręczyno) – KWW Porozumienie Samorządowe dla Kaszub – 750 głosów
KOWALEWSKI Paweł (Somonino) - KWW Samorządne Kaszuby – Nasze Sprawy – 651 głosów
BORZESTOWSKA Ewa (Stężyca) – KWW Razem dla Powiatu i Gmin – 774 głosów
DUDEK Stanisław (Sikorzyno) – KW Prawo i Sprawiedliwość – 484 głosy.
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W dniu 19 listopada 2018 roku na pierwszej Sesji Rady Powiatu Kartuskiego wybrano
na
Przewodniczącego
Rady
Powiatu
Kartuskiego
Pana
Mieczysława
Woźniaka,
na Wiceprzewodniczącego – Pana Mirosława Szutenberg oraz Pana Eugeniusz Pryczkowskiego. Nowym
Starostą Powiatu Kartuskiego został wybrany Pan Bogdan Łapa. Wicestarostą został Pan Piotr Fikus,
a w skład zarządu weszli Pani Janina Kwiecień, Pani Iwana Formela i Pan Andrzej Leyk.
Z naszego terenu do Rady Powiatu Kartuskiego, po raz drugi został wybrany Pan Andrzej Potrac,
który w radzie pełni także funkcję przewodniczącego komisji ds. rolnictwa i ochrony środowiska.

Sesja Inauguracyjna Rady Gminy kadencji 2018-2023 ….
Na mocy postanowienia Komisarza Wyborczego w
Słupsku we wtorek 20 listopada 2018 roku w budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie odbyła się
pierwsza sesja Rady Gminy Sulęczyno VIII kadencji.
W której udział wzięli nowo wybrani radni, dyrektorzy
jednostek organizacyjnych, sołtysi oraz zaproszeni goście.
Wójt i Radni złożyli uroczyste ślubowania, a następnie
wybrano
Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego
nowej Rady Gminy oraz jej komisje stałe.
Przewodniczącym Rady Gminy Sulęczyno VIII kadencji został Pan Kazimierz Gliniecki
a wiceprzewodniczącym Pan Dariusz Kulas.
Wybrano także składy osobowe komisji:
KOMISJA REWIZYJNA: Kamiński Grzegorz – Przewodniczący komisji, Gawin Marcin i Dera Robert.
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI: Szuta Piotr – Przewodniczący komisji, Wenta Marzena –
Wiceprzewodnicząca komisji i Myszk Wiesława.
KOMISJA FINANSÓW: Treder Łukasz – Przewodniczący komisji, Bielicki Grzegorz i Wenta Marzena.
KOMISJA DS. PLANU ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, ROZWOJU
GOSPODARCZEGO, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA: Bronk Arkadiusz – Przewodniczący
komisji, Kujda Dorota i Łukowicz Maria.
KOMISJA DS. OŚWIATY, TURYSTYKI I SPORTU: Kreft Tomasz – Przewodniczący komisji, Kujda Dorota
i Las Grażyna.

Na zdjęciu od lewej w dolnym rzędzie: Dariusz Kulas – Wiceprzewodniczący Rady, Kazimierz Gliniecki –
Przewodniczący Rady, Grażyna Las, Marzena Wenta, Grzegorz Bielicki, Maria Łukowicz, Bernard Grucza – Wójt
Gminy, Wiesława Myszk, Arkadiusz Bronk, Tomasz Kreft, Grzegorz Kamiński, Dorota Kujda, Robert Dera,
Łukasz Treder, Marcin Gawin i Piotr Szuta.
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INFORMACJA – GOSPODARKA ODPADAMI ….
Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od 1 stycznia 2019 r.
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 roku obowiązywać będą nowe stawki opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sulęczyno nr III/18/2018
z dnia 03.12.2018 r. w sprawie wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Gospodarstwo
domowe

Segregacja

Nieselektywna zbiórka

1 osobowe

25,00 zł

37,00 zł

2 osobowe

38,00 zł

57,00 zł

3 osobowe

54,00 zł

82,00 zł

4 osobowe

61,00 zł

92,00 zł

5 osobowe

68,00 zł

101,00 zł

6 osobowe

74,00 zł

111,00 zł

7 osobowe i więcej

81,00 zł

121,00 zł

Wielkość
pojemnika

Segregacja

Nieselektywna
zbiórka

120 l
240 l
1100 l

38,00 zł
66,00 zł
264,00 zł

57,00 zł
99,00 zł
396,00 zł

Szanowni Państwo !
Powyższe zmiany w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają przede
wszystkim z zwiększającej się ilości odpadów komunalnych jakie odbieramy od mieszkańców oraz
z nieruchomości niezamieszkałych – domków letniskowych. Z przeprowadzonych analiz wynika,
że w roku 2013 z terenu naszej Gminy zebrano 1046 ton odpadów komunalnych. W 2017 roku zebrano
tych odpadów aż 1630 ton. Natomiast w roku bieżącym w okresie od stycznia do października zebrano
już 1460 ton. W przedstawionych ilościach są również odpady bezpośrednio dostarczone przez naszych
mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kłodnie. Tak bardzo duży
przyrost różnego rodzaju odpadów, bo aż o 584 ton powoduje ponoszenie coraz większych kosztów
odbioru oraz za utylizację tych odpadów komunalnych.
W tym miejscu należy wspomnieć, że stawki za odbiór odpadów nie były podwyższane od 2013
roku, a gmina musiała ponosić ten ciężar finansowy wbrew przepisom, które mówią, iż śmieci mają być
finansowane w całości z opłat od mieszkańców.
Po drugie na wskutek skarg w wniosków kierowanych do placówki Sanepidu w Kartuzach przez
mieszkańców domków letniskowych i mieszkańców stałych z prośbą o spowodowanie, aby odpady –
resztki żywności były odbierane i wywożone co najmniej dwa razy w miesiącu. W związku z tym
otrzymaliśmy przy opiniowaniu regulaminu zalecenie, aby rozważyć przyjęcie takiego rozwiązania
i uniknąć szerzenia się zarazków z rozkładających się resztek żywności. W przeciwnym wypadku
regulamin nie zostanie pozytywnie zaopiniowany.
Stąd podwoiła nam się ilość odbioru z jednego na dwa odpadów zmieszanych oraz
biodegardowalnych. Ponadto ustawodawca nakazał zwiększyć nam segregację o frakcję papieru,
co skutkuje dodatkowym jednym kursem odbioru od mieszkańców.
Razem wszystko to powoduje, że z dotychczasowych trzech odbiorów od Państwa zrobiło
się 6 odbiorów odpadów komunalnych (100 % więcej).
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Rodzaj odpadów

Rok 2018

Rok 2019

zmieszane

1 raz w miesiącu
(12 wywozów)

co 2 tygodnie (24 wywozy)

plastiki

1 raz w miesiącu (4 wywozy)

1 raz w miesiącu (4 wywozy)

szkło

1 raz na kwartał (4 wywozy)

1 raz na kwartał (4 wywozy)

papier

1 raz na kwartał (4 wywozy)

1 raz na kwartał (4 wywozy)

1 raz w miesiącu od maja do
września
(5 wywozów)

1 raz w miesiącach: luty,
kwiecień, maj, wrzesień,
październik, grudzień.
Co 2 tygodnie w miesiącach
czerwiec, lipiec, sierpień
(12 wywozów)

bidegradowalne

Z kolei to wszystko poskutkowało tym, że przy ogłoszonym przez Gminę przetargu
na wykonanie tego zadania firmy przystępujące sobie to skalkulowały i policzyły skrzętnie (100% więcej
przejazdów, o 584 tony więcej odpadów). Do tego również oszacowali planowane podwyżki cen paliw,
energii elektrycznej oraz wzrost roboczogodziny pracowników.
Dnia 5 listopada 2018 r. został rozstrzygnięty przetarg na odbieranie i transport odpadów
komunalnych z terenu Gminy Sulęczyno wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Kłodnie na 2019 rok. Oferty złożyły dwa przedsiębiorstwa: 1) „ELWOZ” Sp. z o. o.
oraz 2) „Sommer” Sp. z o. o. W wyniku badania ofert wybrano najkorzystniejszą, którą okazała
się zaoferowana przez firmę „ELWOZ”, ale opiewająca na kwotę 1.183.248,00 zł. Oferta druga – firmy
„Sommer” na kwotę 1.454.112,00 zł, czyli o 270.864,00 zł droższa.
Za rok bieżący – 2018 koszt zagospodarowania odpadów wyniósł 628.560,00 zł. Różnica między kwotą
bieżącą a opłatą na rok 2019 (1.183.248,00 zł – 628.560,00 zł) wynosi 554.688,00 zł.
Wszystkie te wyżej wymienione czynniki tak naprawdę skutkują tym, że powinna być podwyżka
o ok. 90 – 93%, aby pokryć wszystko to z opłat za odpady komunalne. Rada Gminy z kolei
zakwestionowała taką podwyżkę, ale przychyliła się, aby przyjąć o ok. 65% podwyżkę, która nie pokryje
wszystkich kosztów.
W związku z powyższym Gmina wiec będzie zmuszona do szukania oszczędności, jak również
do przesunięcia niektórych inwestycji na kolejne lata, ponieważ zabraknie nam ok. 190.000 – 200.000 zł
na zapłatę za system zagospodarowania odpadów komunalnych w roku 2019.
A więc jak wskazałem powyższe czynniki mają największy wpływ na podwyższenie opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2019. Pamiętajmy, że naszym zadaniem jest dbanie
o otaczające nas środowisko. Poprzez selektywną zbiórkę przyczyniamy się do zwiększenia poziomów
recyklingu odpadów selektywnie zebranych, a także jako mieszkańcy ponosimy dzięki temu mniejsze
koszty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na zakończenie przypominam, że od 2013 roku nie było podwyżek, czyli przez 5 lat.
Bardzo proszę o wyrozumiałość.

Z poważaniem
Wójt Gminy Sulęczyno
mgr Bernard Grucza
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CO SEGREGUJEMY
I W JAKI SPOSÓB ……
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ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY ….
We wtorek 9 października 2018 roku w „Karczmie na Stromej” w Sulęczynie odbyły się gminne
uroczystości jubileuszowe. W tym roku małżeńskie jubileusze świętowało osiem par, które obchodziły 50-lecie,
55-lecie, 60 – lecie i 65 – lecie pożycia małżeńskiego. Uroczystości odbyły się z udziałem Wójta Gminy Sulęczyno
– Bernarda Grucza, Przewodniczącego Rady Gminy Sulęczyno – Kazimierza Glinieckiego, Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego – Bogumiły Paszylk oraz Księdza Kanonika Andrzeja Karlińskiego – Proboszcza Parafii pw.
Świętej Trójcy w Sulęczynie.
Uroczystości rozpoczęły się od życzeń i gratulacji, które złożyła obecnym jubilatom Pani Bogumiła
Paszylk – Kierownik USC. Następnie Wójt Gminy Sulęczyno – Bernard Grucza odznaczył dwie pary, które
obchodziły 50-lecie pożycia małżeńskiego medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, zaś pary z 55-letnim, 60-letnim i 65-letnim stażem
małżeńskim zostały obdarowane pamiątkowymi dyplomami. Wszystkie pary obchodzące jubileusze małżeńskie
otrzymały pamiątkowe dyplomy, kwiaty oraz okolicznościowe upominki. Jubilatom przygrywała kapela kaszubska
pod przewodnictwem Andrzeja Potrac.
ZŁOTY JUBILEUSZ ŚWIETOWALI (50-lecie):
Państwo Gabriela i Zygmunt Jereczek z Sulęczyna
Państwo Irena i Jan Wolscy z Kołodziej
SZMARAGDOWY JUBILEUSZ ŚWIETOWALI (55-lecie):
Państwo Urszula i Henryk Drogosz z Sulęczyna
DIAMENTOWY JUBILEUSZ ŚWIETOWALI (60-lecie):
Państwo Urszula i Jan Hinca z Sulęczyna
Państwo Stefania i Stanisław Okuniewscy z Kistówka
ŻELAZNY JUBILEUSZ ŚWIĘTOWALI (65-lecie):
Państwo Agnieszka i Leon Wenta z Amalki
Państwa Katarzynę i Jana Stefańskich z Węsior, którzy
świętowali diamentowy jubileusz Wójt Gminy Sulęczyno
i Kierownik USC odwiedzili w domu.
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102 – urodziny mieszkanki naszej gminy ……
W piątek 7 grudnia 2018 roku swoje sto drugie urodziny obchodziła Pani Anna Drywa, mieszkanka wsi
Żakowo, leżącej na terenie Gminy Sulęczyno. Pani Anna Drywa jest także najstarszą mieszkanką Powiatu
Kartuskiego. Zacna jubilatkę w tym tak ważnym dla niej dniu odwiedzili: Wójt Gminy Sulęczyno Bernard Grucza,
Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno Kazimierz Gliniecki, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Bogumiła
Paszylk oraz Pani Justyna Cichosz reprezentująca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie. Jubilatka od
przybyłych gości otrzymała pamiątkowy dyplom, bukiet kwiatów, okolicznościowy upominek oraz życzenia
zdrowia oraz kolejnych jubileuszy. By uczcić tak ważny dla jubilatki dzień Ks. Piotr Stoltman – Wikariusz Parafii
pw. Świętej Trójcy w Sulęczynie odprawił z tej okazji Mszę Świętą w intencji jubilatki w której wzięła udział
także najbliższa rodzina.
Przypominając historię życia najstarszej mieszkanki gminy należy wspomnieć iż 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 miejscowości Biguszewo
(obecnie nazwa urzędową miejscowości jest Żakowo). Anna wraz z Bernardem wychowała dwójkę dzieci, wieku
46 lat została wdową. Gospodarstwo przekazała córce i jej mężowi. Dostojna jubilatka doczekała się sporej
gromadki wnuków, prawnuków i praprawnuków.
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Z ŻYCIA GMINY…………
KULTURA – SPORT – OŚWIATA itp. ….
najważniejsze wydarzenia
Ostatnie wydanie gazetki gminnej „Nowinë z Gminë Sëlëczëno” miało miejsce w październiku 2018 roku
poniżej przedstawiamy krótką relację z najważniejszych wydarzeń z ostatniego czasu …..

Przekazanie samochodu OSP Kistowo
W czwartek 18 października 2018 roku miało miejsce
oficjalne przekazanie nowo zakupionego samochodu strażackiego
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kistowie. Wójt Gminy Sulęczyno
Bernard Grucza w obecności reprezentantów władz powiatu
i zaproszonych gości przekazał jednostce samochód specjalny
pożarniczy marki RENAULT G270, który został zakupiony
z dotacji celowej Gminy Sulęczyno i Powiatu Kartuskiego.

Konkurs Czytelniczy ……..
W czwartek 8 listopada 2018 roku
w Szkole Podstawowej im. Jana Tryby
w Węsiorach odbyły się eliminacje gminne
konkursu czytelniczego "Méster Bëlnégò Czëtaniô”
w których udział wzięli uczniowie ze wszystkich
szkół z terenu naszej gminy – łącznie
47
uczestników.
Osoby
biorące
udział
w konkursie oceniała komisja w składzie: Janina
Krefta, Włodzimierz Bronk i Jan Gruchała.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
Kategoria I – III Szkół Podstawowych:
I miejsce – Gruchała Weronika (SP Podjazy)
II miejsce – Jereczek Julian (SP Podjazy)
III miejsce – Szela Julia (SP Podjazy)
Kategoria IV – VI Szkół Podstawowych:
I miejsce – Stefańska Otylia (SP Węsiory)
II miejsce – Choszcz Izabela (SP Podjazy)
III miejsce – Patelczyk Zuzanna (SP Węsiory)
III miejsce – Birr Aleksandra (ZS Mściszewice)
Kategoria VII / VIII Szkół Podstawowych i Gimnazjum:
I miejsce – Pałubicka Monika (ZS Mściszewice)
II miejsce – Krefta Wiktoria (SP Sulęczyno)
III miejsce – Jereczek Karolina (SP Węsiory)
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Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.
Dwie pierwsze osoby w każdej kategorii wzięły
udział w eliminacjach powiatowych, które odbyły
się 23 listopada 2018 roku w Glinczu.
Organizatorami konkursu była Szkoła Podstawowa
im. Jana Tryby w Węsiorach i Gminny Ośrodek
Kultury w Sulęczynie.

Koncert Niepodległościowy …..
W niedzielę 11 listopada 2018 roku miała miejsce setna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Z tej okazji Wójt Gminy Sulęczyno Bernard Grucza i Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno Kazimierz Gliniecki
wraz z reprezentantami Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział Sulęczyno złożyli kwiaty pod pomnikiem
upamiętniającym poległych mieszkańców gminy Sulęczyno, a także pod figurką Marki Boskiej Królowej Polski.
Po czy dołączyli do przemarszu, który przeszedł z przed Kościoła w Sulęczynie do ośrodka kultury, gdzie miały
miejsce występu z okazji tak ważnego święta. Podczas koncertu niepodległościowego wystąpili uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Podjazach a także Schola św. Anny.

Z życia Scholi Św. Anny ….
Dnia 15 listopada w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej odbył się VIII
Powiatowy Konkurs Piosenki „Kaszëbsczé Spiéwë ú nas”, w którym wzięła udział grupa uczestników scholii
Św. Anny. Wszystkich uczestników oceniała komisja w składzie: J. Werochowska – dyrygent scholii Conticorum
oraz chóru kościelnego w Kościerzynie, D.Pioch – autorka podręczników w j.kaszubskim oraz M. Birr – prezes
Stowarzyszenia Kaszubianki. Nasi uczestnicy uzyskali bardzo wysokie noty, które prezentują się następująco:
W kategorii kl.IV-VI – soliści:
I miejsce - Oliwia Kobiela
W kategorii kl. IV-VI – zespół:
II miejsce - Anna Goitowska i Joanna Węsierska
W kategorii kl.VII-VIII i Gimnazjum – zespół:
I miejsce - Dominika i Mikołaj Gawin
Nagroda specjalna Stowarzyszenia Nauczycieli Języka
Kaszubskiego przyznana została Maciejowi Smentoch.
Serdecznie gratulujemy naszym laureatom wygranych i życzymy dalszych sukcesów, zaś pani Edycie dziękujemy
za znakomite przygotowanie uczestników do konkursu. Pani Jolancie dziękujemy za pomoc przy organizacji
wyjazdu na tenże konkurs.
W ostatnim czasie w sali ośrodka kultury odbyły się warsztaty wokalne, które poprowadził Mateusz
Pawelczyk uczestnik The Voice of Poland, finalista Kaszubskiego Idola w 2016 roku, uczestnik grupy Te Dua,
aktualnie student na Akademii Muzycznej w Gdańsku na kierunku dyrygentury chóralnej. Podczas warsztatów
dzieci i młodzież dzielnie współpracowały z prowadzącym, a zarazem świetnie się bawiły. Wszystkich
zainteresowanych śpiewaniem w sulęczyńskiej scholii zapraszamy na kolejne spotkania, które odbywają się w
piątkowe popołudnia.

XV sezon Turnieju Kaszubskiej Gry w „Baśkę” w Sulęczynie ….
W niedzielę 28 października 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie odbył się dziewiąty
etap piętnastego sezonu rozgrywkowego Turnieju Kaszubskiej Gry w „BAŚKĘ” w Sulęczynie. W rozgrywkach
udział wzięło trzydziestu dwóch graczy wśród których czołowe miejsca zajęli: Grzenie Piotr (442 pkt),
Błaszkowski Ignacy (278 pkt) i Zielke Edmund (216 pkt).
W niedzielę 25 listopada 2018 roku w odbył się dziesiąty etap rozgrywek, a także miało miejsce podsumowanie
całorocznych zmagań XV sezonu Turnieju Kaszubskiej Gry w „Baśkę” w Sulęczynie.
Zwycięzcami dzieciatego etapu rozgrywek, w których wzięło udział czterdziestu czterech graczy, byli: Willma
Władysław, Stencel Władysław i Kożyczkowski Alfons
Po wręczeniu pucharów zwycięzcom dziesiątego etapu, miało miejsce podzielenie wśród wszystkich
obecnych tortu przygotowanego specjalnie, aby uroczyście zakończyć piętnasty sezon rozgrywek. Po czym miało
miejsce podsumowanie całorocznych zmagań. Wręczono dyplomy, puchary, a także nagrody rzeczowe.
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Ogólna klasyfikacja piętnastego sezonu rozgrywek przedstawia się następująco:
I miejsce – Stefański Marian (85 pkt)
II miejsce – Błaszkowski Ignacy
III miejsce – Cichosz Jan
IV miejsce – Labuda Kazimierz
V miejsce – Klinkosz Henryk
VI miejsce – Błaszkowski Kazimierz
VII miejsce - Gawin Edward
VIII miejsce – Gostkowski Leon
IX miejsce – Stenka Stanisław
X miejsce – Dawidowski Zenon
XI miejsce – Grzenia Piotr
XII miejsce – Sylka Józef
XIII miejsce – Stencel Władysław
XIV miejsce – Willma Władysław
XV miejsce – Gański Stanisław
Wręczono także symboliczne upominki najstarszemu uczestnikowi rozgrywek Panu Michałowi
Bladowskiemu, najmłodszym uczestnikom rozgrywek – Dawidowi, Dominikowi i Maciejowi Smentoch, a także
dwom kobietom, które biorą udział w rozgrywkach - Pani Marii Jeszke i Pani Teresie Grzenia. Podziękowano także
wieloletnim organizatorom turnieju tj. Panu Kazimierz Gawin, Panu Alfonsowi Kożyczkowskiemu i Państwu
Henryce i Piotrowi Stencel. Fundatorami nagród podsumowujących obecny sezon byli Pan Andrzej Potrac,
Pan Maciej Gawin, Pan Kamil Sylka, a także Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie.
Dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w rozgrywkach, a także osobom bezpośrednio
zaangażowanym w organizację turnieju i zapraszamy do udziału w szesnastym sezonie rozgrywek, który
rozpoczynamy najprawdopodobniej już w lutym 2019 roku.

Objazd Mikołajów 2018 ….
W czwartek 6 grudnia 2018 roku, zgodnie
z sulęczyńskim zwyczajem kontynuowanym już od
ponad dziesięciu lat przez teren Gminy Sulęczyno
przejechał orszak Świętych Mikołajów. W tym
roku formułą objazdu nieco się zmieniła i orszak
odwiedził wszystkie szkoły i przedszkola na
terenie Gminy Sulęczyno, a nie tak jak
w latach ubiegłych większe miejscowości.
Mikołaje obdarowywali wszystkich słodyczami.
Objazd Mikołajów po terenie gminy Sulęczyno odbywa się od wielu 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: Bernadeta i Jan Baske, Maria
Łukowicz, Maria Labuda, Jan Zblewski, Grzegorz Bielicki, Ewa Rekowska, Agnieszka Błaszkowska oraz
Katarzyna Stenka. Tegoroczną edycję objazdów Mikołajów współfinansowała Gminna Komisja
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ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie a także Firma SMS
Mrozowicz. Sanie do orszaku wypożyczył Pan Józef Stefański, naczepę na której przewożone były sanie Pan Rafał
Myszk, samochód udostępnił a także kierowcą był Pan Mateusz Potrac, w przygotowanie świątecznej dekoracji
samochodu włączył się także Pan Piotr Szuta – Radny Rady Gminy Sulęczyno, agregat udostępniła OSP Sulęczyno
a nad bezpieczeństwem przejazdu czuwała Sulęczyńska Policja – Pan Jarosław Rudnik.

INFORMACJE – WYDARZENIA ZE SZKÓŁ ……
Szkoła Podstawowa w Borku Kamiennym
OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W BORKU KAMIENNYM
Dnia 11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło się na nowo.
Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na
mapę świata" - czytamy w uchwale Sejmu ustanawiającej 2018 r. Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Jak podkreślono w dokumencie, to dzięki tym, którzy pozostali nieugięci, nasz Naród
wyszedł zwycięsko z dziejowej próby.
Szkoła Podstawowa w Borku Kamienny również uczciła 100 rocznicę odzyskania przez Polskę
Niepodległości. 8 listopada 2018 roku komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca – Anna Kulas,
członkowie- Henryka Stencel, Grażyna Bulczak dokonała oceny prac konkursowych na temat
,, Z WYOBRAŹNIĄ DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE”.
Jury oceniało 30 prac: 10 projektów graficznych pocztówki, 10 projektów znaczka pocztowego oraz 10 tekstów
życzeń. Komisja, kierując się założeniami konkursu przyznała trzy miejsca w kategorii klas IV- VI oraz dwa
wyróżnienia, natomiast w kategorii klas VII- VIII również przyznała trzy miejsca oraz dwa wyróżnienia.
KATEGORIA KLAS IV- VI
I miejsce: Biernat Oliwia – Węsiory
II miejsce : Gawin Piotr – Sulęczyno
III miejsce: Błaszkowska Alicja - Sulęczyno
Wyróżnienie: Szymlek Joanna - Sulęczyno
Wyróżnienie: Pobłocka Marianna – Sulęczyno

KATEGORIA KLAS VII - VIII
I miejsce: Gawin Adriana – Borek Kamienny
II miejsce : Lis Damian – Węsiory
III miejsce: Stencel Katarzyna - Sulęczyno
Wyróżnienie: Fafińska Nikola - Sulęczyno
Wyróżnienie: Malek Zuzanna – Borek Kamienny

W dniu 14 listopada odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom Gminnego Konkusu LiterackoPlastycznego ,,Z wyobraźnią dziś, jutro, zawsze” pod patronatem Wójta Gminy Sulęczyno – pana Bernarda
Gruczy, który tego dnia gościł w murach szkoły. Wszystkim zebranym złożył życzenia satysfakcji z rozwoju naszej
Małej Ojczyzny, mądrego korzystania z daru wolności i zjednoczenia w osiąganiu wspólnych celów na poziomie
całego kraju i lokalnych wspólnot. W szkole goszczono także osoby, które były współorganizatorami konkursu
oraz fundatorami nagród: panią Dyrektor Gminnej Biblioteki w Sulęczynie Henrykę Stencel oraz Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie – pana Zbigniew Zarzyckiego.
Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji konkursu serdecznie dziękujemy. Składamy również
podziękowanie uczniom i ich opiekunom za udział w konkursie.
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Zespół Szkół w Mściszewicach
PROJEKT mPotęga „KLUB MATEMATYKÓW”
Od września realizujemy w szkole Program grantowy mPotęgi sfinansowany
przez Fundację mBanku.
W maju bieżącego roku przystąpiliśmy do kolejnej edycji mPotęgi. Nasz
projekt otrzymał dofinansowanie 7.970 zł. Z 598 wniosków 185 projektów otrzymało
grant. Od września realizujemy nasz plan. Uczniowie klasy siódmej, ósmej i trzeciej
gimnazjum realizują zaplanowane w projekcie zadania. Harmonogram zajęć został tak
opracowany aby nasi uczniowie mogli się realizować w różnych sekcjach
Kolejny raz szukaliśmy programów, grantów nakierowanych na matematykę i inne przedmioty ścisłe.
Chcemy, aby matematyka w naszej szkole była modna. Aby panowała moda na naukę matematyki i nauk
pokrewnych. Dlatego zaplanowaliśmy takie działania, w których każdy uczeń z różnymi możliwościami znalazł
coś dla siebie. Powstało "Koło Matematyków", w którym działają cztery sekcje:
1.Asy z klasy. Dwie grupy projektowe badają zagadnienia:
"Czy pszczoły znają się na matematyce?" i "Banki a matematyka".
W obu tematach ważnym aspektem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia jakie
mogą nas spotkać z powodu masowego ginięcia pszczół i niezabezpieczania swoich
danych osobowych. Swoje dokonania przedstawią społeczności szkolnej i ich rodzicom.
Zorganizują konkurs wiedzy z nagrodami dla uczniów i rodziców - na zasadzie "kto
więcej zapamiętał".
2. Pogotowie Ratunkowe. Najlepsi uczniowie prowadzą "korepetycje" dla uczniów,
którzy chcą poprawić sprawdzian, nadrobić zaległości itp. Na podsumowanie
zorganizują konkurs plastyczny z matematyki pod nazwą : " Mozaika z wielokątów
foremnych" oraz uczestnicy zajęć przygotują wystawę prac.
3. Światy wyobraźni. Do tej sekcji zapisali się uczniowie, którzy rozwijają swoje
umiejętności plastyczne a przy okazji ćwiczą logiczne myślenie i wyobraźnię
przestrzenną. Wykonują bryły poglądowe, wyszywanki matematyczne itp. Prace
posłużą jako pomoce naukowe a wyszywanki dołączą do wystawy. Na koniec ogłoszą
konkurs na najciekawszą bryłę matematyczną.
4. Teatr w szkole. Tu działa grupa teatralna o nazwie "W poślizgu", która pracują
nad sztuką o matematyce. Swoje przedstawienie wystawią na zorganizowanym
"Wieczorze z mPotęgą", na którym pochwalimy się dokonaniami Projektu. Podczas
tego wieczoru zostaną ogłoszone wszystkie wyniki konkursu i rozdane nagrody
w obecności władz lokalnych, gości, rodziców i uczniów.

Wszyscy uczniowie zaangażowani w prace projektowe 5 grudnia wyjechali w nagrodę na wycieczkę
do Gdańska, do fabryki cukierków i Muzeum II Wojny Światowej.
100 LAT ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Punktualnie o 11:11 W PIĄTEK 9 LISTOPADA uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji
„Rekord dla Niepodległej” w ramach świętowania 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Razem zaśpiewaliśmy cztery
zwrotki hymnu narodowego. W ten sposób przyłączyliśmy się do akcji
„Rekord dla Niepodległej”, którą zorganizowało Ministerstwo Edukacji
Narodowej. W śpiewaniu hymnu wzięły udział przedszkola i placówki
oświatowe. Po odśpiewaniu hymnu nastąpiła dalsza część programu,
mająca na celu uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły aktywnie
włączali się w przebieg uroczystości m.in. wspólnie śpiewaliśmy pieśni
patriotyczne. Była to piękna lekcją historii. Przypomnieliśmy sobie
tragedię rozbiorów i radowaliśmy się z odzyskania wolności.
UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCONA OJCU ŚWIĘTEMU
JANOWI PAWŁOWI II – PATRONOWI SZKOŁY
Uroczystość poświęcona była największemu autorytetowi
moralnemu współczesnego świata - papieżowi Janowi Pawłowi II,
którego motto biskupie brzmi "Totus Tuus". Hasło XVIII Dnia
Papieskiego zaczerpnięte jest od tytułu dramatu Karola Wojtyły
"Promieniowanie Ojcostwa".
Przepiękny program słowno muzyczny zawierał wspomnienie
najważniejszych faktów z życia naszego Patrona, recytacje wierszy,
śpiewanie pieśni, przywołanie obrazów ilustrujących życie Jana Pawła II.
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Program artystyczny wprowadził nas zadumę, wspomnienia i rozważania nad naszym życiem
i postępowaniem. Ks. Proboszcz Marek Labudda i pani Dyrektor Renata Węsierska młodzież szkolną m.in.
zachęcili do brania przykładu z pięknego życia naszego Patrona, dbanie o swoją małą Ojczyznę i piękno języka
polskiego.
Na koniec Samorząd Uczniowski z opiekunem panem Andrzejem Literskim "postarali się" o słodki
poczęstunek - kremówki.
SZACHY W SZKOLE
W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół w Mściszewicach jest kontynuowana nauka gry w szachy.
Zajęcia zorganizowane są przez: Zespół Szkół w Mściszewicach, Gminny Ośrodek Kultury
w Sulęczynie i Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice.
Spotkania szachowe odbywają się trzy razy w tygodniu. W poniedziałki i środy w ramach "Kółka szachowego"
na pierwszej godzinie lekcyjnej 8:00 - 8:45. W czwartki w ramach projektu "Szachy w szkole" w godzinach 15:00 do 17:00.
Zajęcia prowadzone są w rożnorodny sposób mający na celu rozbudzić zainteresowanie uczniów grą w szachy.
W czasie trwania zajęć organizowane są konkursy z nagrodami dla każdego uczestnika.
W czasie realizacji zajęć można zaobserwować poprawę koncentracji, cierpliwości i wytrwałości oraz umiejętności
analitycznego myślenia i podejmowania decyzji. Uczniowie uczestniczący w zajęciach z powodzeniem reprezentują szkołę
w turniejach szachowych. Zapraszamy na zajęcia!

Szkoła Podstawowa w Podjazach
SADZIMY LAS DLA NIEPODLEGŁEJ
Dnia 20 października uczniowie naszej szkoły wraz
z nauczycielami po raz drugi wzięli udział w ogólnospołecznej
akcji sadzenia lasów, tym razem w Kłodnie. Akcja odbywała się
pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy. Uczestnicy po otrzymaniu suchego
prowiantu, przystąpili do sadzenia. Nad poprawnością
wykonywania zadania czuwali leśnicy. Po zakończonej akcji
każdy otrzymał zaproszenie na ciepły posiłek. Cieszymy się,
że mogliśmy wziąć udział w tak honorowym wydarzeniu.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W NASZEJ SZKOLE
Dnia 9 listopada w Szkole Podstawowej w Podjazach został
odśpiewany wspólnie 4 - ro zwrotkowy "Mazurek Dąbrowskiego"
z okazji 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pierwszaki
tego dnia też miały swoje święto, odbyło się uroczyste pasowanie na
ucznia naszej szkoły. Uczniowie klasy pierwszej przywitali Nas
brawuwo zatańczonym polonezem W. Kilara. Następnie wystąpili
z programem artystycznym. Zdobyli gromkie brawa.
Po celująco zadanym "egzaminie", ślubowali oraz odcisnęli swój palec w kronice naszej szkoły.
Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego „POLSKIE SYMBOLE NARODOWE ”
Dnia 9 listopada w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Podjazach odbyło się uroczyste
wręczenie nagród laureatom szkolnego konkursu plastycznego „Polskie symbole narodowe”.
Wręczenie nagród poprzedziła akademia z okazji 100 – rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Głównym celem konkursu było uwrażliwienie na wartości patriotyczno – narodowe oraz wzbudzanie w dzieciach
uczuć patriotycznych i narodowej dumy. Wszystkim uczestnikom i laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
Wyniki konkursu:
Kategoria Oddział Przedszkolny:
I miejsce: Marta Jereczek (3 l.)
II miejsce: Iga Lass (3 l.)
III miejsce: Martyna Gruchała (3 l.)

Kategoria klasy I - III:
I miejsce: Julian Jereczek (kl. III)
II miejsce: Franciszek Flis (kl. I)
III miejsce: Weronika Gruchala (kl. III)

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA
Dnia 16 listopada obchodziliśmy w naszej szkole uroczystość szczególną- świętowaliśmy bowiem setną
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Tegoroczne obchody rozpoczęliśmy od projekcji krótkiego filmu
łączącego historyczne i współczesne wydarzenia z historii Polski. Kolejnym punktem programu był montaż
słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Następnie głos zabrała pani Dyrektor, po czym wszyscy
zgromadzeni na wieczornicy odśpiewali kilka pieśni patriotycznych.
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KONKURS „LAS W POEZJI”
Dnia 27 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Podjazach odbył
się VIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „LAS W POEZJI” pod patronatem Nadleśnictwa Lipusz. Do udziału
w konkursie zaproszono uczniów z 7 szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Lipusz. Komisja w składzie:
Anna Kulas, Paweł Jendernal, Mirosław Milkowski wyłoniła zwycięzców spośród 30 uczestników
w poszczególnych kategoriach:
Kategoria klas I-III:
I miejsce - Kaja Knopik – SP Kalisz
II miejsce - Julian Jereczek – SP Podjazy
III miejsce - Łucja Jaśkiewicz – SP Lipusz
Kategoria klas IV-VI:
I miejsce - Zuzanna Jereczek – SP Podjazy
II miejsce - Izabela Choszcz – SP Podjazy
III miejsce - Amelia Wolska – SP Borek Kamienny
Kategoria klas VII-VIII:
I miejsce - Dominika Treder – SP Mściszewice
II miejsce - Wiktoria Wolter – SP Kalisz
III miejsce - Zuzanna Malek – SP Borek Kamienny
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcom konkursu dodatkowo wręczono nagrody
rzeczowe w postaci ciekawych gier planszowych i puzzli ufundowanych przez Nadleśnictwo Lipusz. Opiekunowie
również otrzymali podziękowania oraz upominki od Nadleśnictwa Lipusz.
KONKURS „POLACY KTÓRYCH POZNAĆ WARTO”
Dnia 28 listopada 2018 roku czterech uczniów naszej szkoły, Alan
Dułak, Natan Dułak, Jonasz Breza oraz Paweł Hinca, wzięło udział w XVIII
Wojewódzkim Konkursie ,,Polacy, których poznać warto” organizowanym
przez Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy. Hasło przewodnie
konkursu brzmiało ,,zasłużeni dla niepodległej”. Jego uczestnicy musieli
wykazać się rozległą wiedzą na temat życia i działalności Antoniego
Abrahama, Józefa Hallera oraz Józefa Piłsudskiego. W kategorii klas VII-VIII
oraz gimnazjum 3. miejsce zdobył Paweł Hinca. Serdecznie gratulujemy!
„WYGRAJ SZANSĘ”
Antonina Łukaszczyk, uczennica klasy VII, zajęła 1 miejsce w etapie gminnym Ogólnopolskiego Konkursu
Piosenki "Wygraj szansę". Etap ogólnopolski odbędzie się w Gdyni.

Szkoła Podstawowa w Sulęczynie
UCZNIOWIE DLA KARTUSKIEGO HOSPICJUM
Dnia 5 października 2018 roku klasa III Szkoły
Podstawowej w Sulęczynie wraz z wychowawcą –
Magdaleną Marcholewską oraz Darią Koch, w ramach akcji
Żonkile – Dwa Światy sadziła kwiaty (żonkile) na terenie
szkoły. Cebulki zostały zakupione przez Gminny Ośrodek
Kultury w Sulęczynie. Akcją zajmuje się p. Małgorzata
Jutrzenka-Trzebiatowska w ramach Szkolnego Koła
„Caritas”.

SPRZĄTANIE ŚWIATA
Dnia 5 października 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Sulęczynie brali udział w akcji
„Sprzątanie Świata”. Pogoda dopisała, zapał był duży, więc szybko i sprawnie uwinęliśmy się ze sprzątaniem:)
Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz ich odpowiedzialności za
środowisko naturalne. Ideą jest praktyczna edukacja odpadowa a także promowanie nie śmiecenia, oraz inicjowanie
działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Bicie rekordu RKO
16 października 2018 roku uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Sulęczynie wraz z opiekunami
przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w resustytacji krążeniowo-oddechowej. Wydarzenie było
organizowane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w ramach programu „Ratujemy, uczymy ratować” i
obchodów Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. Celem akcji było wspólne promowanie w całej
Polsce nauki pierwszej pomocy.
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PRZEDSTAWIENIE PROFILAKTYCZNE
17 października 2018 roku klasy II i III Szkoły Podstawowej wzięły udział
w spektaklu Teatru Fantazja z Krakowa, organizowanym w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Sulęczynie. Przedstawienie pt. „Piracka wyspa” ukazywało w zabawnej
formie jak ważne jest przebywanie na świeżym powietrzu, w jaki sposób można spędzać
czas wolny, bez telefonu komórkowego, tabletu czy komputera.

PRZEDSTAWIENIE W RAMACH PROJEKTU
Uczniowie klasy piątej Szkoły Podstawowej w Sulęczynie
biorą udział w projekcie „Jak stworzyć film animowany”,
prowadzonym przez prezesa Fundacji „Aby chciało się chcieć” Piotra Zatonia. W ramach tych zajęć dnia 6 listopada 2018 roku
w szkole odbyło się przedstawienie pani Ireny Brzeskiej – ludowej
rzeźbiarki, która tworzy prezentacje kaszubskich legend i historii ze
swoich rzeźb. W prezentacji mieli okazję wziąć także starsi
uczniowie, łącznie ok. 50 osób. Z zapartym tchem i ciekawością
poznali legendę „O diabeskim ziele”.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W NASZEJ SZKOLE
W piątek 9 listopada 2018 r. w naszej
szkole odbyły się uroczystości związane z 100
rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
W obchody tego pięknego święta włączyli się
uczniowie oraz nauczyciele. Każda z klas
przygotowała wybrane zadanie, by uczcić
Niepodległą.
Na początku uczniowie posadzili drzewo przy budynku szkoły
podstawowej oraz przy gimnazjum. W sali konferencyjnej odbył się
Szkolny Konkurs Poezji Patriotycznej i Szkolny Konkurs Piosenki
Patriotycznej. Starsze klasy przygotowały zajęcia dla młodszych
uczniów: Quizy, podchody, gry i zabawy o tematyce patriotycznej.
Uroczystości uświetnił apel podczas, którego wszyscy
zgromadzeni zaśpiewali hymn Polski. Po czym nastąpiło ślubowanie
klas pierwszych połączone z krótkim występem pierwszoklasistów.
Część artystyczną związaną z obchodami odzyskania przez Polskę
niepodległości przygotowała klasa VI wraz z wychowawczynią panią
Małgorzatą Jutrzenka-Trzebiatowską.
Szóstoklasiści przedstawili historię Polski w datach - najważniejsze wydarzenia wraz z krótkim rysem
historycznym. Uroczystość ta była piękną lekcją historii. Przypomniała tragedię rozbiorów, trudne lata walk
o niepodległość i radość z odzyskania wolności. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat minionych, ale
jakże ważnych dla pamięci naszego narodu, wydarzeń.

WYJAZD DO JEDNOSTKI WOJSKOWEJ W LĘBORKU
W dniu 3 grudnia 2018 r. odbył się wyjazd uczniów klas 8 oraz kilkorga uczniów klas trzecich gimnazjum
szkół z: Sulęczyna, Podjaz i Mściszewic do Jednostki Wojskowej w Lęborku. Uczniowie mieli okazję zapoznać
się ze specyfiką pracy żołnierza zawodowego, bronią oraz sprzętem wojskowym. Żołnierze cierpliwie
i wyczerpująco udzielali i odpowiedzi na zadawane pytania, a uczniowie z dużym zaangażowaniem dopytywali
o codzienne obowiązki żołnierzy.
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Szkoła Podstawowa w Węsiorach
OTWARCIE PRZEDSZKOLA……
W czwartek 11 października 2018 roku
w miejscowości Węsiory odbyło się potrójne święto.
Otwarto budynek nowego przedszkola oraz nadano imię
Jana Tryby Szkole Podstawowej w Węsiorach, a także
przekazano i poświęcono sztandar. W uroczystościach
wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele lokalnych
organizacji, rodzina Jana Tryby, a także osoby
zaprzyjaźnione z jednostką. Uroczystości rozpoczęły się
Mszą Świętą w Kościele Filialnym w Węsiorach, którą
sprawował ks. kanonik Andrzej Karliński, po której
wszyscy przeszli na plac przy szkole. Obecnych
przywitali Dyrektor Szkoły Podstawowej w Węsiorach
Klaudia Jereczek i Wójt Gminy Sulęczyno Bernard
Grucza. Następnie wszystkich barwnym występem
przywitały przedszkolaki. Kolejnym punktem było
przekazanie sztandaru przez Radę Rodziców – Pani
Dyrektor, która następnie przekazała sztandar uczniom.
Miało także miejsce przecięcie wstęgi otwierające
przedszkole, a także jego poświęcenie i odsłonięcie
tablicy pamiątkowej. Wydarzeniu towarzyszyły liczne
wystąpienia, podziękowania i gratulacje zaproszonych
gości. Na zakończenie wszyscy zwiedzili przedszkole.
DZIEŃ
OGÓLNOPOLSKIEGO
GŁOŚNEGO
CZYTANIA z „Gangiem Słodziaków”
We wrześniu Szkoła Podstawowa im. Jana Tryby
przystąpiła do konkursu "Szkolne Przygody Gangu
Słodziaków", który ma inspirować dzieci do codziennego
czytania. Celem konkursu jest budowanie nawyku
codziennego czytania wśród uczniów klas I – III. Od
września klasy: I-III biorą udział w zajęciach lekcyjnych
z wykorzystaniem książki „Gang Słodziaków” autorstwa
Renaty Piątkowskiej oraz maskotek przedstawiających
zwierzęta żyjące w lesie.
W związku z obchodami Dnia Głośnego
Czytania 19 października 2018 r. w Szkole Podstawowej
im. Jana Tryby odbył się Dzień Ogólnopolskiego
Głośnego Czytania z Gangiem Słodziaków. Uczniowie
klasy I i II wraz z wychowawcami uczestniczyli
w
różnorodnych
działaniach
zorganizowanych
Uczniowie brali udział w zajęciach bibliotecznych,
podczas których poznali bliżej pracę Bibliotekarki Pani
Marzeny Gliszczyńskiej oraz dowiedzieli się, jakie są
zalety czytania. W tym dniu do szkoły zaproszeni zostali
Rodzice dzieci, którzy chętnie, głośno czytali dzieciom
opowiadania autorstwa Renaty Piątkowskiej. Uczniowie
z zaciekawieniem słuchali opowiadań Gang-u
Słodziaków.
SADZIMY LAS DLA NIEPODLEGŁEJ
W sobotę 20 października na terenie
Nadleśnictwa
Lipusz,
w
Leśnictwie
Kłodno
zorganizowano ogólnospołeczną akcję sadzenia lasów na
zniszczonych przez nawałnicę z 2017 r. terenach leśnych.
Na akcję sadzenia lasu pod hasłem Sadzimy Las dla
Niepodległej przybyło blisko 1500 chętnych. Szkoła
Podstawowa im. Jana Tryby także wzięła udział w tej
akcji.
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PASOWANIE NA UCZNIA
Dzień 29 października 2018 roku był dla pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Tryby
wielkim świętem. Podczas uroczystości Pasowania na Ucznia dzieci, uczęszczające do klasy I zostały włączone
w poczet uczniów naszej szkoły. Pierwszoklasiści zaprezentowali ciekawy program artystyczny. Wszyscy
uczniowie przybyli do szkoły w strojach galowych, uśmiechnięci ale też trochę stremowani. Czekał ich bowiem
występ przed bardzo ważną dla nich publicznością jaką
są rodzice i nauczyciele. Pięknie zaprezentowali soją
wiedzę o ojczyźnie i przyrodzie, a także piosenki
i wiersze, których uczyli się już od września. Doniosłym
momentem dla dzieci było uroczyste ślubowanie
a następnie pasowanie każdego ucznia dużym
symbolicznym ołówkiem. Dzieci ślubowały być dobrym
Polakiem, oraz dbać o dobre imię swojej szkoły i klasy.
Był to dla dzieci dzień szczególny, pełen podniosłych
chwil, niespodzianek, miłych wrażeń i z pewnością na
długo pozostanie w ich pamięci.
UROCZYSTOŚĆ SETNEJ ROCZNICY
ODZYSKANIA NIEODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
W piątek 9 listopada o godzinie 11.11 we
wszystkich placówkach oświatowych – także w Szkole
Podstawowej im. Jana Tryby w Węsiorach odśpiewany
został 4-zwrotkowy hymn narodowy w ramach akcji
„Rekord dla Niepodległej”. W naszej szkole
w odśpiewaniu hymnu wzięli udział: przedszkolacy,
wszyscy uczniowie szkoły, dyrektor szkoły Pani Klaudia
Jereczek, grono pedagogiczne oraz pozostali pracownicy
szkoły.
Uroczysta akademia w wykonaniu uczniów wprowadziła wszystkich w klimat refleksji i zadumy,
ale i radości z faktu, iż żyjemy w Niepodległej Polsce. Wspólne śpiewanie zarówno hymnu jak i innych pieśni,
wysłuchanie uczniowskiej inscenizacji wydarzeń z dziejów naszego państwa, było wspaniałą lekcją historii.
Na zakończenie uroczystości odbył się konkurs Pieśni Patriotycznej, kiedy to mogliśmy wysłuchać licznych
utworów lirycznych w wykonaniu poszczególnych klas.
WARSZTATY ZABYTKOWEJ
ARCHITEKTURY GMINY SULĘCZYNO
Dnia 20 listopada w Szkole Podstawowej im. Jana
Tryby w Węsiorach odbył się projekt „Nasze zabytki
inaczej”, współfinansowany przez Gminę Sulęczyno,
skierowany do dzieci szkół podstawowych tej Gminy.
Podczas warsztatów zabytkowej architektury, uczestnicy
wykorzystując klocki Lego budowali zespołowo model
zabytku Gminy Sulęczyno, a dokładnie Kościół Świętej
Trójcy w Sulęczynie. Dzieci z dużym zaangażowaniem
pracowały nad powierzonym im zadaniem. Była to dla
nich nie tylko lekcja historii, ale także nauka
abstrakcyjnego myślenia i kreatywności.

Biblioteka w Sulęczynie
BAJKOWY ŚWIAT MOJEGO MISIA
Dnia 23 listopada 2018 roku Bibliotekę
w Sulęczynie odwiedził miś z Krakowa, a grupą Teatralno
– Warsztatową EDU ARTIS. W spotkaniu uczestniczyła
zerówka i uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej
z Węsior. Razem z misiem śpiewali piosenki i tańczyli.
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Gminne Przedszkole Samorządowe w Sulęczynie
W codziennym życiu przedszkolnym łączymy naukę i zabawę aby nasze dzieci chętnie
zdobywały nową wiedzę i pogłębiały swoje zainteresowania.
Rok szkolny 2018/2019 – rozpoczęliśmy bardzo pracowicie;
 w dalszym ciągu realizujemy zajęcia w ramach projektu Radosna Akademia Przedszkolaka;
 przystąpiliśmy do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”;
 grupa średniaków - przystąpiła do projektu „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”,
którego głównym celem jest rozwijanie czytelnictwa;
 wdrażamy innowację pedagogiczną „PRZEDSZKOLAK W ŚWIECIE LITERATURY”, w tym roku
szkolnym poznajemy twórczość Juliana Tuwima;
Więcej informacji z życia Gminnego
 uczestniczymy w przedstawieniach teatralnych dla dzieci;
Przedszkola
Samorządowego w Sulęczynie na:
 zapoznajemy dzieci z pracą ludzi w różnych zawodach;
www.gpsuleczyno.szkolnastrona.pl
 bierzemy udział w różnego rodzaju konkursach i projektach.

„DRZEWO PAMIĘCI” posadzone przed
Przedszkolem w 100 rocznicę Odzyskania
Niepodległości przez Polskę

Na zajęciach z języka angielskiego z Projektu
Radosna Akademia Przedszkolaka, obchodziliśmy
amerykański zwyczaj – Pumpkin Day.

„Mali Kaszubi” na pokazie „Mody Patriotycznej”
zorganizowanej w grupie dzieci 6 – letnich.

W ramach projektu „Piękna Nasza Polska Cała”
- grupa dzieci 5, 6 – letnich przygotowała dla wszystkich
przedszkolaków „Kaszubskie plince”.

Zabawy z artystami teatru Krak – Art. z Krakowa na
przedstawieniu „Pipi Skarpetka”.

9 listopada 2018 r. – odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia
Odzyskania Niepodległości przez Polskę; o godzinie11.11- razem z
innymi dziećmi z całej Polski śpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego
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Informacje dot. zajęć odbywających się
w i za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie ……
Od stycznia 2019 roku kontynuowane będą zajęcia stałe odbywające się
w i za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie. I tak dalej odbywać się będą:
 ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA DZIECI
poniedziałki od 15:00 do 17:00 (GOK Sulęczyno)
 ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA DOROSŁYCH
poniedziałki od 18:00 do 20:00(GOK Sulęczyno)
 ZAJĘCIA NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
wtorki i czwartki od 16:00 do 20:00 (GOK Sulęczyno)
 ZAJĘCIA NAUKI JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
piątki od 16:00 (GOK Sulęczyno)
 ZAJĘCIA JUNIORSKIEJ SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ W SULĘCZYNIE
soboty od 10:00 do 14:00 (Hala Sportowa w Sulęczynie)
 ZAJĘCIA JUNIORSKIEJ SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ W MŚCISZEWICACH
poniedziałki i czwartki od 14:15 do 19:00 (Hala Sportowa w Sulęczynie)
 ZAJĘCIA AEROBIK / PILATES
od stycznia do końca kwietnia poniedziałki i środy od 10:30 do 19:30
 PRÓBY ZESPOŁU „MOTYLKI” – czwartki od 16:00(Hala Sportowa w Sulęczynie)
 PRÓBY SCHOLI ŚW. ANNY – piątki od 17:00 (GOK Sulęczyno)
Informujemy także, iż rozpoczęliśmy realizację projektów szkoleniowych z nauki języka angielskiego na poziomie
podstawowym i zaawansowanych, a także nauki obsługi komputera na poziomie podstawowym. Z początkiem
grudnia ruszyły zajęcia grup komputerowych, zaś od stycznia rozpoczniemy zajęcia grup językowych.
Ponadto od stycznia 2019 roku planujemy utworzyć ORKIESTRĘ DĘTĄ. I zapraszamy wszystkich – dzieci,
młodzieży i dorosłych, którzy grają lub chcą nauczyć się grać na instrumentach dętych i perkusyjnych. Zajęcia
odbywać się będą od stycznia i planowane są dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Wszystkich
chętnych zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które planowane jest na dzień 9 stycznia 2019 roku (środa)
o godz. 16:00 w sali na parterze Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie.
Więcej informacji o zajęciach można znaleźć na stronie int. – www.goksuleczyno.gdan.pl

KONCERTY KOLĘD……
Zapraszamy na KONCERTY KOLĘD w wykonaniu Chóru Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
pod dyrekcją Jerzego Szarafińskiego przy akompaniamencie Pawła A. Nowaka.
6 styczeń 2019 roku (niedziela) godz. 15:00 – Kościół pw. Św. Trójcy w Sulęczynie
13 styczeń 2019 roku (niedziela) godz. 16:00 – Kościół pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny w Mściszewicach.
Podczas około godzinnego koncertu będą mieli Państwo możliwość wysłuchania najpiękniejszych kolęd z Polski, Francji i Ukrainy
w wyjątkowej aranżacji na chór koncertowy. W repertuarze zespołu znajdują się zarówno popularne utwory tj.: Z narodzenia Pana,
Triumfy, Gdy się Chrystus rodzi, Wśród nocnej ciszy jaki mniej znane: Pokłon Jezusowi, Zaśnij dziecino, Nowa radost,
Święta Panienka, Serca ludzkie się radują.
Organizatorzy: GOK Sulęczyno, ACCO Music Paweł A. Nowak

FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY POMOCY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Informujemy, iż w niedziele 13 stycznia 2019 roku przed Kościołem w Sulęczynie i Kościołem Filialnym w Węsiorach
przed każdą Mszą Świętą odbędzie się zbiórka pieniędzy w ramach 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Zbiórka odbędzie się także przed Koncertem Kolęd w Kościele pw. NMP w Mściszewicach (godz. 16:00) a także przed Mszą
Świętą o godz. 11:30. Celem tegorocznej edycji orkiestry będzie pozyskanie środków na zakup sprzętu dla specjalistycznych
szpitali dziecięcych. Zapraszamy wszystkich ludzi dobrego serca do włączenia się w akcję .
Wolontariusze działający przy GOK Sulęczyno wspólnie ze sztabem WOŚP GOKiS Chmielno.

ZRZESZENIE KASZUBSKO – POMORSKIE O/ SULĘCZYNO
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim członkom i sympatykom
naszego partu, a także całej społeczności gminne, życzenia spokojnych, zdrowych,
ciepłych i rodzinnych świąt. Niech Nowy Rok 2019 przyniesie zdrowie,
spełnienie marzeń, realizację zamierzonych planów oraz radość
i zadowolenie z każdego przeżytego dnia.
W imieniu Zarządu: Jan Gruchała – Prezes ZK-P O/ Sulęczyno
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