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Szanowni Państwo
Mieszkańcy i Przyjaciele
Gminy Sulęczyno!!!
Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
Przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”
Życzą
Wójt Bernard Grucza
wraz z pracownikami Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Gliniecki wraz z Radnymi

Urząd Gminy Sulęczyno

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

Ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno
Tel. (58) 685 – 63 – 63
Fax. (58) 685 – 63 – 98
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ TELEFONÓW
CENTRALA
(58) 68-56-360
FAX
(58) 68-56-398
Sekretariat
(58) 68-56-363
Sekretarz
(58) 68-56-365
Skarbnik
(58) 68-56-372
Rada Gminy
(58) 68-56-390
Ewidencja Działalności
(58) 68-56-366
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
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Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie
ul. Zielona Droga 1
83-320 Sulęczyno
Tel. (58) 684 – 20 – 57
www.goksuleczyno.gdan.pl
E-mail. gok@goksuleczyno.gdan.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sulęczynie
ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno
Tel. (58) 684 – 32 – 31 (wew.380)
www.gops-suleczyno.pl
E-mail. gops@gops-suleczyno.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
w Sulęczynie
ul. Żeromskiego 12, 83-320 Sulęczyno
Tel. (58) 684 – 40 – 35
www.bibliotekasuleczyno.pl
e-mail. bibliotekasuleczyno@onet.pl
Klub Pracy i Kawiarenka Internetowa
w Sulęczynie
ul. Żeromskiego 12, 83-320 Sulęczyno
Tel. (58) 684 – 45 – 97
e-mail. klubpracy.suleczyno@wp.pl
Hala Sportowa
w Sulęczynie
ul. Szkolna 2, 83-320 Sulęczyno
Tel. (58) 684 – 45 – 52

Zachęcamy Państwa do nadsyłania materiałów
(tekstów i zdjęć) oraz informowania nas o ciekawych
wydarzeniach odbywających się na terenie Gminy
Sulęczyno, na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie
ul. Zielona Droga 1, 83-320 Sulęczyno
tel. /58/ 684 – 20 – 57
e-mail. gok@goksuleczyno.gdan.pl
(zastrzegamy sobie prawo skracania nadesłanych materiałów)
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Szanowni Czytelnicy!
Drodzy Mieszkańcy
oraz Goście Gminy Sulęczyno !
Wprawdzie od poprzedniego wydania
gazetki nie upłynęło dużo czasu, a jednak
to już prawie 4 – miesiące 2019 roku.
Czas jednak szybko płynie, a zwłaszcza
wtedy, gdy jest dużo pracy.
W ostatnim czasie udało nam się zakończyć II etap Rozbudowy i Przebudowy Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego wraz z infrastrukturą w Mściszewicach. Koszt całkowity tego zadania to kwota
915.458,22 zł i były to środki własne gminy. W tej chwili mamy tam tzw. surowy stan zamknięty
i teraz czekamy na rozstrzygnięcie naszego wniosku o dofinansowanie tej inwestycji z środków
Rezerwy Ogólnej Budżetu Państwa.
Wniosek ten złożyłem na ręce Pana Wojewody Pomorskiego dnia 26.01.2019 r. na kwotę
ogólną kosztorysową 3.063.352,55 zł, gdzie dofinansowanie ma być 50%, czyli 1.531.000,00 zł.
Taki wniosek po akceptacji Pana Wojewody trafia do Kancelarii Pana Premiera Naszego
Rządu, gdzie jest rozpatrywany.
W związku z powyższym teraz czekamy na rozpatrzenie naszego wniosku. Wiem,
że Społeczeństwo sołectwa Mściszewice wraz z nauczycielami czeka na ukończenie tej inwestycji
z bardzo dużym utęsknieniem i w chwili obecnej jest to sztandarowa inwestycja Gminy.
Szanowni Państwo ! W tym miejscu pragnę się podzielić bardzo dobrą nowiną, otóż
podpisałem umowę dzierżawy gruntu pod nasze gminne kąpielisko z Nadleśniczym Nadleśnictwa
LP w Lipuszu, o którym to szerzej piszemy w dalszej części naszej gazetki. Już w okresie letnim
br. będzie czynne kąpielisko, a w następnym latach w miarę posiadanych środków będziemy
kontynuowali ukończyć to dzieło.
Udało nam się również rozwiązać bardzo dużo pomniejszych problemów własnościowych
dróg gminnych, które stwarzały bardzo duże problemy naszym mieszkańcom. Zawsze wiąże to się
z uregulowaniem granic oraz wykupem, bądź to zamianą gruntów, a kończy zapisami
notarialnymi.
Mamy jeszcze na stanie 12.040 szt. płyt YOMBO zakupionych za pomocowe pieniądze
otrzymane od samorządów z całej Polski po nawałnicy z sierpnia 2017 r., ale nie jesteśmy
w stanie ich wszystkich jeszcze teraz poukładać na nasze drogi, gdyż np. ukończenie budowy
szkoły w Mściszewicach jest zadaniem pilniejszym. Do dnia dzisiejszego Gmina dokonała
naprawy odcinków dróg gminnych na których ułożono 4.960 szt. płyt betonowych typu YOMB.
Ponadto mieliśmy otrzymać jeszcze duże dofinansowanie z funduszy kryzysowych –
rządowych, na które także jeszcze czekamy.
Myślę, że małymi krokami damy radę upiększać naszą gminę tak, aby nam wspólnie żyło
się lepiej. Ponadto udało nam się zakwalifikować i otrzymać dofinansowanie z Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na realizację przebudowy drogi Borowiec –
Klukowa Huta. Natomiast rozpoczęcie tego zadania uzależnione jest od podpisania umowy
z Panem Wojewodą, na którą cały czas czekamy.
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Kończąc bardzo dziękuję Wszystkim za okazaną wszelką pomoc i dobre słowa, a nade
wszystko za wyrozumiałość. Wszystko nie da się zaraz – teraz – już zrobić. Są rzeczy (tak jak
w domu) niezbędne, nieczekające zwłoki i trzeba je realizować, a drugie, bądź trzecie, które
niestety, ale muszą poczekać na później.
Bardzo dziękuję również moim wszystkim współpracownikom za dobrą i sumienną pracę.
Lubòtny Drësze! Drodzy Przyjaciele !
Pozdrawiam bardzo serdecznie, wiosennie i gorąco Wszystkich, życząc jednocześnie zdrowych
i szczęśliwych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego Wszystkim Państwu wraz z Kaszubskim
„ostrym” Dyngusem Śmingusem.
Sulęczyno, dnia 5.IV. 2019 r.

Z poważaniem
mgr Bernard Grucza – Wójt Gminy Sulęczyno

Informujemy, iż dnia

2 maja 2019 roku (czwartek)
Urząd Gminy Sulęczyno
BĘDZIE NIECZYNNY

Zdrowych, pogodnych Świąt
Wielkanocnych przepełnionych wiarą,
nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół oraz
wesołego Alleluja.
życzą
Pracownicy Banku Spółdzielczego
w Sierakowicach
Oddział Sulęczyno

Strona 4

Inwestycje zakończone, a także przewidziane
do realizacji w 2019 roku …….
Rozbudowa i przebudowa zespołu szkolno – przedszkolnego
wraz z infrastrukturą w miejscowości Mściszewice – II etap
Dnia 20 lutego 2019 roku zakończono inwestycję
pn. Rozbudowa i przebudowa zespołu szkolno przedszkolnego wraz z infrastrukturą w m. Mściszewice Etap II. Inwestycja została zrealizowana przez firmę: Usługi
Ogólno – Budowlane Andrzej Dzienisz, Borzestowska
Huta 89A, 83-335 Borzestowo. Roboty budowlane
wykonywano w terminie od 16.10.2018 r. do 20.02.2019 r.
Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą wyniosło
łącznie z podatkiem VAT: 900.458,22 zł.
Zakres II etapu rozbudowy obejmował:
 Wykonanie przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej, wykonanie wewnętrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej;
 Roboty rozbiórkowe m.in.: rozebranie pokrycia dachu, rynien, rur spustowych i opierzeń w części
pokrycia dachu podlegającego wymianie tj. nad nowo projektowanymi pomieszczeniami w istniejącej
części budynku; rozbiórkę części stolarki okiennej pomiędzy nową, a istniejącą częścią budynku;
 Roboty konstrukcyjno - budowlane: w tym m. in.: wykonanie przesklepień, nadproży, wykonanie
konstrukcji dachu nad nowym budynkiem – wiązary dachowe; wykonanie pełnego deskowania nad
nową częścią budynku; wykonanie nowego pokrycia dachu z paneli z blachy powlekanej łączonej na
rąbek stający wraz z ułożeniem na deskowaniu folii strukturalnej dachowej, wykonanie kontrłat
i łat dachu nad nową i starą częścią budynku.

Rozbudowa i przebudowa zespołu szkolno –
przedszkolnego w miejscowości Mściszewice – III etap
Planowana wartość kosztorysowa inwestycji
wynosi: 3.063.352,55 zł
Złożono wniosek do Wojewody Pomorskiego o wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów o przyznanie
dofinansowania Gminie Sulęczyno w wysokości 1.500.000,00 zł pochodzących z środków z rezerwy ogólnej
budżetu państwa na dokończenie III etapu rozbudowy o nowe trzy sale przedszkolne, dwie sale lekcyjne oraz
zaplecze kuchenne w Zespole Szkół w Mściszewicach.
W dniu 1 kwietnia 2019 r. na terenie Gminy Sulęczyno przebywał Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk.
Wicewojewoda został przez Wójta Gminy zapoznany z bardzo trudną sytuacją lokalową w Zespole Szkół
Mściszewice. Obecnie obiekt szkolny jest w trakcie rozbudowy o część przedszkolną. Gmina liczy
na wsparcie finansowe z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Wicewojewoda wyraził zrozumienie dla trudnej
sytuacji lokalowej w Zespole Szkół w Mściszewicach, zapewniając o swej przychylności dla pozyskania
wsparcia finansowego z budżetu państwa.
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Przebudowa ciągu spacerowo –
wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi
w miejscowości Sulęczyno – II etap
Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie
w wysokości 200.000,00 zł w zakresie działania „Realizacja
lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność"
w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności
terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo
i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.

W dniu 27 marca 2019 r. Wójt Gminy Sulęczyno
podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych
z firmą Usługi Ogólnobudowlane SZELBRUK
Piotr Szela.
Wartość robót budowlanych
wynosi brutto 736.770,00 zł.
Planowane przedsięwzięcie jest kontynuacją Przebudowy istniejącego ciągu spacerowo – wypoczynkowego
wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczynie. Kontynuacja II etapu rozpoczyna się od ulicy Tartacznej w kierunku ulicy
Brzozowej łącząc inwestycje z drogą wojewódzką Zakres inwestycji obejmuje również odnowienie i remont
kładki przez rzekę Słupię.
Przebudowa ciągu będzie polegała na poprawie parametrów technicznych poprzez jej częściowe utwardzenie
nawierzchnią bitumiczną oraz z kostki betonowej. W projekcie uwzględniono również wykonanie elementów
małej architektury – urządzenia sportowe, ławki, kosze na śmieci, tablice edukacyjne i tematyczne, stojaki na
rowery. Celem projektu jest propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach
rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz
morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez zachowanie oraz popularyzację dziedzictwa rybackiego
charakterem obszaru LGR Kaszuby.
W szczegółowym zakresie realizacyjnym inwestycji
występują
elementy
małej
architektury,
które
niewątpliwie pozwolą na rozwój infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej w powiązaniu z kaszubską
tradycją
rybacką
charakteryzując
się
zarazem
wielofunkcyjnością - łączącą funkcje rekreacyjne,
edukacyjne i sportowe. Ciąg pieszo – spacerowy
wyposażony w urządzenia sportowe jak i tablice
informacyjne o tematyce kaszubskiej tradycji rybackiej
łączą funkcje edukacyjne i sportowe tej operacji.

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 166003G
w m. Borek w kierunku Borowego Lasu
Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych
tej inwestycji zostanie złożony do Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku.
Istniejąca droga o nawierzchni tłuczniowej posiada jezdnię
szerokości około 5 m. Szerokość pasa drogowego drogi
gminnej wynosi od 7-9 m.
Zakres prac obejmuje utwardzenie istniejącej jezdni drogi gminnej nr 166003G w granicach pasa drogowego
w działkach ewidencyjnych nr 80/1, 37/2 i 37/3 płytami żelbetowymi typu YOMB na odcinku ok. 600mb na
szerokości jezdni 5,0m. Pobocze z kruszywa łamanego.
Planowane jest wykonanie utwardzenia po istniejącym przebiegu drogi w granicach pasa działek
stanowiących własność Gminy Sulęczyno.
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Przebudowa drogi gminnej nr 166046G
Borowiec – Klukowa Huta
Planowana wartość kosztorysowa zadania
wynosi: 1.517.348,00 zł
Uzyskano dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
– 2019 w wysokości 758.674,00 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
Prace inwestycyjne rozpoczną się po podpisaniu umowy z Urzędem Wojewódzkim o przekazaniu środków
finansowych

Modernizacja drogi w miejscowości Bukowa Góra
na terenie działki nr 32/17, 31/8 i 128
– odcinek o długości 300 mb.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi 174 530,62 zł.
Złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.
Planowane dofinansowanie wynosiłoby 60 tys. zł. co stanowi ok. 35% całości realizowanej inwestycji.

Inwestycje związane z usuwaniem skutków nawałnicy z sierpnia 2017 roku,
zatwierdzone przez Komisję Wojewódzką
a przewidziane do realizacji w 2019 roku.
Poniższe inwestycje finansowane są ze środków rządowych
przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego.
W chwili obecnej Urząd Wojewódzki oczekuje na szczegółowe regulacje i wytyczne dotyczące przekazania
środków finansowych na te cele dla samorządów gminnych.

drogi gminnej nr 166034G Sulęczyno - Kłodno - Ostrów
Mausz w km od 0+100 do 3+600 w miejscowości Kłodno

 Remont

Wartość kosztorysowa wynosi: 121.900,00 zł
Proponowane dofinansowanie w wysokości 97.500,00, co stanowi 80% kosztów
inwestycji.

drogi gminnej nr 166022G Sulęczyno - Bukowa Góra Amalka w km od 0+000 do 0+200 i od 1+500 do 1+800
w miejscowości Bukowa Góra

 Remont

Wartość kosztorysowa wynosi: 269.800,00 zł
Proponowane dofinansowanie w wysokości 215.800,00 co stanowi 80%
inwestycji.

kosztów

drogi gminnej nr 166039G Sulęczyno - Ostrowite w km
od 0+280 do 1+480 w miejscowości Sulęczyno

 Remont

Wartość kosztorysowa wynosi: 308.700,00 zł
Proponowane dofinansowanie w wysokości 247.000,00, co stanowi 80%
inwestycji.
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kosztów

Zadania przewidziane do dofinansowania ze środków
FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ.
Finansowanie z funduszu prac w zakresie dróg polega na przywróceniu do stanu pierwotnego
nawierzchni dróg (przed nawałnicą). Naprawa nawierzchni szutrowych jest w ramach
funduszu przewidziana w 100% dofinansowaniu. Urząd Wojewódzki w obecnym czasie
oczekuje na regulacje i wytyczne szczegółowe w zakresie przekazania środków finansowych
na te cele dla samorządów gminnych.

Zadania przewidziane do realizacji w 2019 roku, zawarte w protokole Komisji Gminnej
nr 1/2017 z dnia 02.10.2017 r.
1 Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kłodno "Pod wieżę" (dz. nr 95, 117)

55 325,28 zł

2 Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Bukowa Góra dz. nr 6/7, 140

68 792,67 zł

3 Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kistowo "Na Kukułkę" dz. nr 227/1

44 884,91 zł

4 Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Żakowo dz. nr 192/2

31 902,51 zł

5 Remont ulicy Nad Jarem Słupii w Sulęczynie

34 995,96 zł

6 Remont drogi wewnętrznej Amalka - Bielawki przez "Wółdół", dz. nr 86/1

18 119,75 zł

Remont drogi wewnętrznej od drogi nr 228 w miejscowości Sulęczyno, dz. nr
181/3
Remont drogi wewnętrznej Węsiory - Mściszewice w m. Węsiory (dz. nr 918)
8
KMod 0+650 do 0+950 (odcinek 300mb)
7

RAZEM

49 218,18 zł
20 708,28 zł
323 947,54 zł

Projekt „OZE dla Kaszub …”
Dnia 03 października 2018 r. pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Sierakowice – Liderem
projektu (w partnerstwie z Gminą Kartuzy oraz Gminą Sulęczyno) zawarto umowę o dofinansowanie
Projektu „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia emisji w Gminie
Sierakowice” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
W 31 stycznia 2017 r. Gmina Sierakowice (wraz z partnerami Gminą Sulęczyno oraz Gminą Kartuzy)
aplikowała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o dofinansowanie projektu pn. „OZE dla
Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice,
Kartuzy i Sulęczyno”. Projekt uzyskał pozytywną rekomendację Zespołu oceniającego oraz w konsekwencji
dofinansowanie w wysokości 8.316.921,99 złotych (ok. 85% wartości kosztów kwalifikowanych).
Koszt całkowity inwestycji to 9.956.025,10 zł
W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się montaż w gospodarstwach domowych instalacji
i urządzeń wykorzystujących energię słońca, w dwóch technologiach: solarnej oraz powietrznych pomp ciepła
do ciepłej wody użytkowej. Łączna liczba instalacji na obszarze Gmin: Sierakowice, Sulęczyno i Kartuzy
powinna wynieść 855, w tym 509 instalacji solarnych, 295 powietrznych pomp ciepła do c.w.u.
Obecnie prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przez Lidera Projektu:
Gminę Sierakowice. Termin składania ofert wyznaczony jest na dzień: 8 kwietnia 2019 roku.
Planowany termin zakończenia montażu wszystkich instalacji wyznaczony
jest na październik 2019 roku.
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KONCEPCJA
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
PROJEKTOWANEGO
KĄPIELISKA GMINNEGO
PRZY JEZIORZE
WĘGORZYNO
W SULĘCZYNIE
Projektowany
teren
jest
zlokalizowany
w
obrębie
miejscowości
Sulęczyno,
gmina
Sulęczyno, na działkach nr 381,
3181/16 przy jez. Węgorzyno. Teren
projektowy
jest
obecnie
niezagospodarowany,
porośnięty
lasem, w części północnej występuje
młodnik. Przez teren przebiega
nieutwardzona droga leśna. Teren
graniczy od wschodu z drogą gminną
na działce nr 178/3. Na sąsiedniej
działce 3181/13 występuje przystań
kajakowa.
Jako podstawowe funkcje dla
obszaru opracowania uznano szeroko
rozumianą rekreację i wypoczynek dla
mieszkańców gminy oraz turystów –
poprzez zaprojektowanie kąpieliska
gminnego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą.
Dla realizacji tego programu
zaprojektowano następujące grupy
urządzeń: plaża wysypana piaskiem,
pomost pływający wraz z miejscem
wyznaczonym dla kąpieli dzieci,
zjeżdżalnia wodna, urządzenia siłowe
terenowe, urządzenia zabawowe, ciąg
pieszo-jezdny, ciągi piesze, miejsce
na ognisko, zadaszone wiaty, wieża
widokowa, ławki, budynek socjalny
dla ratowników wraz z magazynem
sprzętu wodnego i sanitariatem,
budynek małej gastronomii, miejsca
parkingowe, lampy parkowe, murki
oporowe, schody terenowe.
Koncepcja kąpieliska
jest dostępna także na stronie
internetowej Gminy Sulęczyno
– www.suleczyno.pl
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W roku 2019 – wyznaczone zostanie miejsce do kąpieli. Teren wokół kąpieliska zostanie wyplantowany oraz
zostanie nawieziona warstwa piasku plażowego. Zamontowane zostaną boje oznaczające teren miejsca do
kąpieli. Kolejne etapy budowy kąpieliska wraz z infrastrukturą będą realizowane w następnych latach w miarę
posiadanych środków finansowych przez Gminę Sulęczyno.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)
Wójt Gminy Sulęczyno w dniu 26 marca 2019 r. podał do publicznej informacji projekt uchwały w sprawie
określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sulęczyno.
W tegorocznym sezonie kąpielowym planowane jest utworzenie dwóch kąpielisk:

1. kąpielisko „Sulęczyno” – na jeziorze Węgorzyno (organizator
Urząd Gminy Sulęczyno);
2. kąpielisko „Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny Mausz” –

na jeziorze Mausz (organizator Stowarzyszenie Rehabilitacyjno
Sportowe „SZANSA START GDAŃSK”).
Projekt tej uchwały został wyłożony na okres 21 dni do publicznej wiadomości.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.suleczyno.pl
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Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe w 2019 roku
Wójt Gminy Sulęczyno informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań
publicznych w 2019 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszony
dnia 14 lutego br.
Wpłynęło dwanaście ofert na realizację zadań z zakresu: nauki edukacji oświaty i wychowania, kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa i porządku
publicznego.
Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu oceny
i rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
uprawnione, prowadzące działalność pożytku publicznego, Wójt Gminy Sulęczyno dokonał następującego wyboru
ofert:
Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych
środków publicznych

Zadania z zakresu: NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY i WYCHOWANIA
– przeznaczone środki 9.000,00 zł.

1.

Fundacja „Nowoczesny Konin”

„KLOCKOWE L – MASZYNY”
Gminne warsztaty techniczne dla dzieci

1.170,00 zł.

2.

Stowarzyszenie Rozwoju
Sołectwa Mściszewice

„Szachy w szkole - 2019”

3.500,00 zł.

Suma przyznanych środków
4.670,00 zł.
Zadania z zakresu: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY i TRADYCJI
– przeznaczone środki 33.750,00 zł.

1.
2.
3.
4.
5.

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa
Mściszewice
Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń
Wiejskich w Węsiorach
Fundacja „Aby chciało się chcieć”
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie
Zarząd Główny
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa
Podjazy

„POMÓŻ MI, A JA TOBIE”

3.500,00 zł.

„Festyn na rozpoczęcie lata w
Węsiorach”
Realizacja filmu fabularnego pt.
„Stolem i Stolemka – legenda o
ziemi sulęczyńskiej”
„Promocja kultury kaszubskiej i
integracja międzypokoleniowa”

11.900,00 zł.

„Kaszuby moja tożsamość”

6.240,00

4.550,00 zł.

7.300,00 zł.

Suma przyznanych środków
33.490,00 zł.
Zadania z zakresu: UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ i SPORTU

1.

2.
3.
4.

Stowarzyszenie
Rehabilitacyjno – Sportowe
„Szansa – Start Gdańsk”
Stowarzyszenie „Aktywne
Kistowo”
Stowarzyszenie Rozwoju
Sołectwa Mściszewice
Fundacja „Aby chciało się
chcieć’

– przeznaczone środki 15.750,00 zł.
„Kaszubski piknik sportowy, czyli promocja sportu
poprzez promowanie postaw sportowców
sprawnych i niepełnosprawnych oraz promocja
dyscyplin sportowych dostępnych dla wszystkich w
kontekście igrzysk olimpijskich”

2.000,00 zł.

„Aktywnie po zdrowie 2019”

1.250,00

„Biegi papieskie po raz IX”

2.700,00

Ogólnopolskie Zawody „Hydroaktywni
2019”

9.800,00

Suma przyznanych środków
15.750,00 zł.
Zadania z zakresu: BEZPIECZEŃSTWA i PORZADKU PUBLICZNEGO
– przeznaczone środki 4.500,00 zł.

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęczynie

„Stop dla czadu”

Suma przyznanych środków
Strona
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4.500,00 zł.
4.500,00 zł.

Z ŻYCIA GMINY…………
KULTURA – SPORT – OŚWIATA itp. ….
poniżej przedstawiamy najważniejsze wydarzenia
Koncerty kolęd w Sulęczynie
i w Mściszewicach
W styczniu odbyły się dwa świąteczne koncert
kolęd, pierwszy - 6 stycznia w Kościele pw. Świętej Trójcy
w Sulęczynie, drugi – 13 stycznia w Kościele
pw.
Wniebowzięcia
Najświętszej
Marii
Panny
w Mściszewicach. Podczas około godzinnych koncertów
mogliśmy wysłuchać kolęd w wykonaniu Chóru
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z Gdańska pod
dyrekcją Jerzego Szarafińskiego przy akompaniamencie
Pawła A. Nowaka. Artyści wykonali najpiękniejsze polskie
kolędy w wyjątkowej aranżacji na chór przy
akompaniamencie akordeonu i gitary.

Zbiórka w ramach Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
W niedzielę 13 stycznia 2019 roku na terenie
gminy Sulęczyno odbyła się zbiórka pieniędzy
w ramach 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Celem tegorocznej edycji orkiestry jest
pozyskanie środków na zakup sprzętu dla
specjalistycznych szpitali dziecięcych. Podczas
tegorocznej edycji orkiestry wolontariusze zbierający
środki w ramach sztabu WOŚP GOKiS w Chmielnie:
Gliniecka Agnieszka, Kujda Kamil, Pela Karolina,
Smentoch Maciej i Stenka Katarzyna, kwestowali przed
Mszami Świętymi odbywającymi się Kościele
w Sulęczynie, Węsiorach i Mściszewicach.

Wolontariusze z Gminy Sulęczyno łącznie zebrali
kwotę 6.851,68 zł. i 20 euro.
Wolontariusze z Sulęczyna wzięli także udział w finale orkiestry, który miał miejsce w siedzibie Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Chmielnie, gdzie również zaprezentowała się schola Św. Anny z Sulęczyna,
prezentując swój program kolędowy.
Dziękujemy wszystkim, którzy tak hojnie włączyli się w akcję 27 Finału Orkiestry Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Wolontariuszom dziękujemy za zaangażowanie i wytrwałość w kwestowaniu. Dziękujemy
także Księżom obu parafii za przychylność i pomoc w w/w akcji.
Strona
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Podziękowania
kierujemy
także
w
stronę
„Karczmy
na
Stromej”
w Sulęczynie, która ufundowała obiady dla
wolontariuszy oraz do funkcjonariuszy
Komisariatu Policji w Sulęczynie, którzy
czuwali nad bezpieczeństwem zbiórki.
Słowa podziękowania kierujemy również
w stronę Pana Andrzeja Roda Komendanta
Gminnego ZOSP RP za przekazanie
na licytację maskotki strażackiej, a także
do
Pana
Wiesława
Jażdżewskiego
właściciela firmy Przewozy Autokarowe
"WIOLKA" za ufundowanie przejazdu
scholi Św. Anny na występ do Chmielna.
Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Chmielnie bardzo dziękujemy, za to że już po raz drugi mogliśmy
przyłączyć się do akcji i działać w ramach Waszego Sztabu WOŚP.

Ferie Zimowe
W dniach od 11 do 15 lutego 2019 roku odbywały się
zajęcia feryjne zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury
w Sulęczynie. W ramach tych zajęć uczestnicy mogli wziąć
m.in. udział w zajęciach artystycznych prowadzonych przez
Panią Sylwię Birr, podczas których uczyli się m.in. niezwykle
trudnej techniki malowania na szkle, spotkali się z Panem
Dzielnicowym Posterunku Policji w Sulęczynie by
porozmawiać o bezpieczeństwie. Uczestnicy zajęć wzięli
udział w wyjazdach na wyciąg narciarski do „Koszałkowa”,
by skorzystać z zimowych atrakcji - zjazdów na oponach
„snowtubbing”, do „Kistonu” na kręgle i do kina „Remus”
w Kościerzynie na film pt. „Chłopiec z burzy”. Można było
wziąć także udział w zajęciach pokazowych karate – shotokan
na Hali Sportowej w Sulęczynie, gdzie wszyscy obecni mieli
okazję poznać różne formy rozgrzewki przed trenowaniem
sztuk walki, a także zobaczyli układy w wykonaniu uczniów
Klubu Karate Shotokan z Lęborka. Dodatkowo w ramach
zajęć organizowanych podczas ferii zimowych w Gminnym
Ośrodku Kultury w Sulęczynie, Szkole Podstawowej
w Podjazach, Szkole Podstawowej w Węsiorach i Zespole
Szkół w Mściszewicach można było obejrzeć spektakl
teatralny pt. „Lodowa Kraina” w wykonaniu Studia
Teatralnego „KRAK-ART.” z Krakowa.
Ferie zimowe zostały zorganizowane przez Gminny
Ośrodek Kultury w Sulęczynie przy finansowym współudziale
Gminnej
Komisji
ds.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych i przy pomocy wolontariuszy Karoliny Pela
oraz Kamila Kujda.
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Konkurs Recytatorski – Poezji Polskiej
We wtorek 5 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej
w Podjazach odbyły się eliminacje gminne XXXVI
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej.
W eliminacjach gminnych udział wzięli uczniowie
ze wszystkich szkół z terenu Gminy Sulęczyno – łącznie
28 uczestników. Uczestników konkursu oceniała komisja
konkursowa w składzie: Pani Wanda Lew – Kiedrowska,
Pani Teresa Kozieniec i Pani Elwira Woronin. Wyniki konkursu
recytatorskiego w poszczególnych kategoriach przedstawiały
się następująco:
Kategoria klas: I – III Szkół Podstawowych:
I miejsce – Trzebiatowska Anna (Sulęczyno)
II miejsce – Bielawa Szymon (Węsiory)
III miejsce – Kostuch Maja (Borek)
W tej kategorii udział wzięli także: Bronk Nikola (Węsiory), Gruchała
Weronika (Podjazy), Jereczek Julian (Podjazy), Szuta Wiktor
(Mściszewice), Trzebiatowski Maciej (Sulęczyno) i Zaworski Kacper
(Mściszewice).

Kategoria klas: IV – VI Szkół Podstawowych:
I miejsce – Zarach Weronika (Węsiory)
II miejsce – Jereczek Zuzanna (Podjazy)
III miejsce – Sawicki Aleksander (Sulęczyno)
W tej kategorii udział wzięli także: Borchardt Zofia (Mściszewice),
Hinca Kinga (Borek), Malotka – Trzebiatowski Maciej (Podjazy),
Stencel Zuzanna (Mściszewice), Trzebiatowski Franciszek (Sulęczyno),
Wolska Amelia (Borek) i Zarach Aleksandra (Węsiory).

Kategoria klas: VII – VIII Szkół Podstawowych i klasa III Gim.:
I miejsce – Treder Dominika (Mściszewice)
II miejsce – Malek Zuzanna (Borek)
III miejsce – Stefańska Agata (Węsiory)
W tej kategorii udział wzięli także: Bielawa Małgorzata (Sulęczyno),
Cyman Aleksandra (Mściszewice), Jereczek Michał (Sulęczyno),
Kulaszewicz Robert (Podjazy), Smentoch Maciej (Borek), Zwara
Joanna (Węsiory).
Fot. KCK Kartuzy

Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.
W podsumowaniu udział wzięli Wójt Gminy Sulęczyno Bernard Grucza, Dyrektor GOK Sulęczyno Zbigniew
Zarzycki, Dyrektor SP Podjazy Barbara Lis – Driwa, a także komisja konkursowa. Organizatorem konkursu była
Szkoła Podstawowa w Podjazach, zaś fundatorem Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie.
Laureaci dwóch pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wzięli udział w eliminacjach
powiatowych w/w konkursu, które odbyły się dnia 21 marca 2019 roku w Kartuskim Centrum Kultury w. Z pośród
szóstki osób, które brały udział eliminacjach powiatowych wyróżnienie w kategorii klas
I-III SP wywalczyła Anna Trzebiatowska ze Szkoły Podstawowej w Sulęczynie, a trzecie miejsce w kategorii klas
VII/VIII SP i Gimnazjum wywalczyła Dominika Treder z Zespołu Szkół w Mściszewicach.
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Świętowali „Dzień Kobiet”
w poszczególnych sołectwach
W sołectwach Węsiory, Kistowo i Podjazy zostały zorganizowane dla mieszkanek spotkania z okazji Dnia
Kobiet. Pierwsze odbyło się 3 marca w remizie OSP w Kistowie dla mieszkanek sołectwa Kistowo. W spotkaniu
udział wzięły Panie tego sołectwa, a dzieci ze szkoły Podstawowej w Borku Kamiennym wystąpiły
z przedstawieniem pt. „Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków”. Drugie spotkanie odbyło się 8 marca
w Szkole Podstawowej w Węsiorach w którym uczestniczyły Panie z sołectwa Węsiory. Także w piątek
8 marca spotkały się Panie z sołectwa Podjazy w Szkole Podstawowej w Podjazach. Podczas tego spotkania bogaty
program artystyczny przedstawili uczniowie szkoły w Podjazach m.in. przedstawienie w wykonaniu ósmych klas,
program „Jaka to melodia”, czy solowy występ ucznia z utworem „Brunetki, blondynki”.

74 rocznica Wyzwolenia Sulęczyna
W dniu 8 marca 2019 roku obchodziliśmy 74 rocznicę wyzwolenia Sulęczyna. Uroczystości rozpoczęły się
Mszą Świętą, którą w intencji poległych w II wojnie światowej z gminy Sulęczyno, odprawił ks. wikariusz
Piotr Stoltman. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz gminy Sulęczyno oraz Pani dyrektor, uczniowie
i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Sulęczynie, reprezentanci Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego
Oddział Sulęczyno, a także mieszkańcy Sulęczyna.
Po Mszy św. odśpiewano hymn Polski. Następnie uczniowie szkolnego koła teatralnego przedstawili montaż
słowno-muzyczny poświęcony historii Sulęczyna z czasów II wojny światowej. Po uroczystości przedstawiciele
Urzędu Gminy, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz delegacja uczniów SP Sulęczyno udali się pod pomnik,
gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze.
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Turniej Wiedzy Pożarniczej
– eliminacje gminne
W poniedziałek 18 marca 2019 roku
w
sali
Ochotniczej
Straży
Pożarnej
w Sulęczynie odbyły się eliminacje gminne
Turnieju
Wiedzy
Pożarniczej
w którym udział wzięły 34 osoby. Uczestnicy
turnieju najpierw rozwiązali test po czym
odpowiadali na pytania komisji. Po takich
zmaganiach najlepszymi uczestnikami turnieju
w poszczególnych kategoriach byli:
Grupa wiekowa 8 – 14 lat:
I miejsce – Choszcz Izabela (SP Podjazy)
II miejsce – Malotka – Trzebiatowski Maciej (SP Podjazy)
III miejsce - Lehmann Dominik (SP Sulęczyno)

Grupa wiekowa 15 – 16 lat:
I miejsce – Las Mateusz (ZS Mściszewice)
II miejsce – Łukaszczyk Andrzej (SP Podjazy)
III miejsce – Jereczek Robert (SP Podjazy)

Grupa wiekowa 17 – 19 lat:
I miejsce – Mielewczyk Jacek (I LO w Kartuzach) / II miejsce – Wierzba Piotr (OSP Mściszewice)

Występy Scholi Św. Anny w ostatnim czasie …..
Zajęcia wokalne scholii Św. Anny sprzyjają wydobywaniu i rozwijaniu cech osobowości uczestnikom
co przekłada się również na kolejne
osiągnięcia. Ostatnim z osiągnięć grupy było uczestnictwo
w XVII Pomorskim Festiwalu Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë” w Luzinie. Nasze dzieci i młodzież
zajęły następujące miejsca na podium:
w kategorii II solista wyróżnienie – Julian Jereczek,
w kategorii IV solista wyróżnienie – Robert Kulaszewicz
oraz wyróżnienie – Maciej Smentoch
w kategorii III zespół: II miejsce GOK Sulęczyno w składzie: Oliwia Kobiela, Maja Gawin, Wiktoria Białk, Zuzanna Jereczek
w kategorii IV zespół: III miejsce GOK Sulęczyno w składzie: Dominika Gawin i Mikołaj Gawin
w kategorii V zespół: I miejsce GOK Sulęczyno w składzie: Agnieszka Gliniecka, Faustyna Marszałkowska, Marta Malek,
Łucja Pobłocka, Michalina Smentoch i Zofia Hapka.

Występ przed publicznością, możliwość usłyszenia oklasków i pochwał jest najwyższą nagrodą
dla uczestników i prowadzącej oraz jest wynikiem wspólnej pracy wszystkich.
W okresie bożonarodzeniowym schola odwiedziła sąsiednią parafię pw. Wniebowzięcia NMP
w Mściszewicach, by pokłonić się małemu Jezuskowi w żłobku i zaśpiewać dla niego. Serdecznie dziękujemy
księdzu proboszczowi Markowi Labudda za zaproszenie i przemiłe przyjęcie.
W niedzielę 20 stycznia koncertem kolęd w Gminnym Ośrodku Kultury schola w obecności zaproszonych
gości – rodziców i sympatyków grupy podsumowali okres świątecznego kolędowania. Podczas koncertu można
było wysłuchać pięknych polskich oraz kaszubskich kolęd i pastorałek. Każdy występ to wielkie przeżycie dla
młodych artystów, które w rezultacie wzmacnia poczucie własnej wartości i dostarcza radości ze wspólnego
śpiewania.
Wszystkich chętnych, którzy chcieliby spróbować
swoich sił śpiewając zapraszamy
na próby scholii w każdą ŚRODĘ o godz. 17:00
do sali na parterze sulęczyńskiego ośrodka kultury.
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XVI sezon Turnieju Kaszubskiej Gry w „Baśkę” w Sulęczynie
W niedzielę 10 marca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie odbył się pierwszy etap
XVI sezonu rozgrywkowego Turnieju Kaszubskiej Gry w „Baśkę” w Sulęczynie.
W rozgrywkach udział wzięło dwudziestu ośmiu uczestników wśród, których czołowe miejsca zajęli :
I miejsce – Stenka Stanisław (300 pkt)
II miejsce – Stefański Marian (220 pkt)
III miejsce – Gański Stanisław (210 pkt)
IV miejsce – Sylka Józef (198 pkt)
V miejsce – Stencel Piotr (180 pkt)

Kolejne rozgrywki planowane są
w następujących terminach :
II etap – 12 kwietnia
III etap – 12 maja
IV etap – 16 czerwca
V etap – 7 lipca
VI etap – 4 sierpnia
VII etap – 15 września
VIII etap – 20 października
IX etap – 17 listopada

Sportowe zmagania Juniorskiej Szkółki
Piłkarskiej w Sulęczynie
Przez całą zimę sportowcy Juniorskiej Szkółki Piłkarskiej
w Sulęczynie aktywnie trenowali. Wzięli także udział w kilku
sparingach wyjazdowych, a także rozegrali mecze na hali.
W czasie ferii zimowych najstarsza grupa wzięła udział turnieju
piłki nożnej w Sierakowicach. Chłopcy zagrali super mecze
tj. odnotowali dwie wygrane oraz dwa remisy i w końcowym
rozrachunku zdobyli drugie miejsce za drużyną Pantery
I Sierakowice. W sobotę 2 marca w Sulęczynie na hali gościliśmy
drużynę „Orły” Tczew. Najmłodszy rocznik sportowców rozegrał
kilka spotkań ze swoimi rówieśnikami z Tczewa. Zaś w piątek
8 marca najmłodszy rocznik uczestniczył w wyjazdowym
sparingu z drużyną „Amatora” Kiełpino. Chłopcy strzelili
kilkanaście bramek, super się bawili i zdobyli kolejne bezcenne
doświadczenia sportowe. Dużą motywacją dla Naszych młodych
sportowców był fakt, iż z wysokości trybun mecz oglądali
rodzice.
W okresie letnim od kwietnia do końca czerwca zajęcia
sportowe odbywać się będą w poniedziałki i wtorki zgodnie
z poniższą rozpiską na Kompleksie Boisk „Orlik” w Sulęczynie.

Strona
17

Udział KGW Węsiory w Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w Przodkowie
W sobotę 30 marca 2019 roku na hali widowiskowo – sportowej w Przodkowie odbył się IX Powiatowy
Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Przodkowie. Gminę Sulęczyno na turnieju reprezentowało Koło Gospodyń
Wiejskich z Węsior. Każde z kół reprezentujących gminy powiatu kartuskiego zmierzyło się z pięcioma
konkurencjami w których wywalczyły następujące miejsca:
Konkurencja I: produkt tradycyjny - „śledzie marynowane w oleju”: KGW Tokary i KGW Węsiory
Konkurencja II: tablica – „1918 – 2018 My Polacy”: KGW Paczewo i KGW Staniszewo
Konkurencja III: moda – „otulona kwiatami” : KGW Sławki
Konkurencja IV: scenka kabaretowa – „Kagiewuszki kandydują – program wyborczy
na wesoło” : KGW Kożyczkowo
Konkurencja V: piosenka z inscenizacją – „O mojej mamie”: KGW Szymbark
Grand Prix Turnieju zdobyło – KGW Borkowo, które reprezentować będzie Powiat Kartuski na Wojewódzkim
Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, który odbędzie się 28 kwietnia 2019 roku w Żukowie.
PRZEPIS NA ZWYCIĘSKIE ŚLEDZIE
ŚLEDZIE MARYNOWANE W OLEJU
Gotujemy ziele angielskie, liść laurowy, cebulę pod koniec
dodajemy ocet i łamiemy ostrość odrobiną cukry. Nie solimy.
Po wystudzeniu zalewamy solone matijasy na trzy doby potem
przekładamy w olej z jabłkiem, cebulą i kiszonym ogórkiem
(wszystko pokrojone w kostkę) – doprawiamy odrobiną soli
i pieprzu. Marynować przynajmniej trzy dni przed podaniem.

Klub Seniora
Prężnie działający „Klub Seniora” przy ośrodku kultury to wspaniała grupa seniorów z Gminy Sulęczyno,
która aktywnie uczestniczy z organizowanych zajęciach. Zabawa karnawałowa, wyjazd do kina i na basen, Dzień
Kobiet na kręglach, zajęcia komputerowe i językowe właśnie z takich atrakcji w ostatnim czasie mogli korzystać
klubowicze.





6 lutego około grupa 50 osób udała się do kina „Remus” w Kościerzynie na polską komedię pt. „Miszmasz, czyli kogiel
mogiel 3”;
w tłusty czwartek w Ośrodku Szkoleniowo –
Rehabilitacyjnym „Mausz” odbyła się bal przebierańców,
oraz został podsumowany projekt „Dobre Geny”, który
był realizowany przez w/w ośrodek w partnerstwie
Gminy Sulęczyno przez okres 12 miesięcy a także
podsumowano pierwszy etap projektu Trójgminni
Nestorzy. Podczas czwartkowego spotkania grupa
podziękowała instruktorom za organizację zajęć
w minionym roku, po czym w rytm muzyki spędziła
„tłustoczwartkowe” przedpołudnie;
„Dzień Kobiet” w tym roku seniorki spędziły nieco
inaczej, na grze w kręgle w hotelu „Kiston”
w Kistowie. Spotkanie rozpoczął pan Dyrektor GOK
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Sulęczyno Zbigniew Zarzycki, który złożył wszystkim
paniom życzenia z okazji ich święta, po czym wraz
z obecnymi na spotkaniu panami wręczył wszystkim
paniom kwiaty. Po zmaganiach sportowych pan
menadżer oprowadził wszystkich po obiekcie.
w każdy poniedziałek w godzinach rannych odbywają się
zajęcia
komputerowe
dla
grupy
seniorów,
a we wtorki i czwartki nauka języka angielskiego
w których także uczestniczy kilku seniorów.

W najbliższym czasie Klub Seniora planuje wyjazd do kina
na film „Miłość i Miłosierdzie”.
Od kwietnia zapraszamy w każdy wtorek o godzinie 10:00
na spacer Nordic Walking ścieżkami Sulęczyna.

INFORMACJE – WYDARZENIA ZE SZKÓŁ …
Szkoła Podstawowa w Sulęczynie
SPOTKANIE Z BRATANKIEM KAPITANA STANISŁAWA
ŁUKASIKA PS. "RYŚ"-ŻOŁNIERZA WYKLĘTEGO
W dniu 7 marca naszą szkołę odwiedził pan Jacek Łukasik,
bratanek kapitana Stanisława Łukasika ps. „Ryś”, Żołnierza
Wyklętego. Uczniowie mogli obejrzeć mobilną wystawę
poświęconą kapitanowi. Jak mówił gość: „Wszystko po to,
by coraz więcej osób miało świadomość tego, że żołnierze wyklęci
istnieli i walczyli, a często też ginęli i spoczywają w bezimiennych
grobach. Teraz odzyskują nazwiska i należne im miejsce
w historii”. Takie spotkania przybliżają dzieciom i młodzieży
historię współczesną, która bywała zakłamywana. Młodzież
podkreśliła, że dzięki temu spotkaniu mogła poszerzyć swoją
wiedzę na temat historii najnowszej.
MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ JĘZYKOWY „ENGLISH
UND DEUTSCH MASTERS”
Dnia 7 marca 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sierakowicach odbył się Międzyszkolny Turniej Językowy
„English und Deutsch Masters” w wersji ECO. Turniej odbywał się
pod Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty,
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i Starosty Powiatu
Kartuskiego. Udział w turnieju wzięli uczniowie z okolicznych
szkół podstawowych.
Czteroosobowa drużyna naszej szkoły w składzie Marta Stencel, Izabela Milkowska, Artur Żeleźnik oraz
Olivier Labuda, rywalizowała w konkurencjach sprawdzających wiedzę i umiejętności językowe w formie zabawy
i quizu z wykorzystaniem słownictwa związanego z przyrodą, ochroną środowiska i Sprawiedliwym Handelm
(Fair Trade). Uczestnicy rozwiązywali m. in. zadania do filmu, prezentowali prace plastyczne, układali historyjki
dotyczące ochrony środowiska w języku niemieckim lub angielskim.
Walka była bardzo wyrównana, a efektem rywalizacji było trzecie miejsce uczniów naszej szkoły.
POWIATOWY TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH
I QUIZÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM
Dnia 13 marca 2019 r. w ZSP w Przodkowie
uczniowie szkół powiatu kartuskiego rywalizowali
w Turnieju Gier i Quizów. Zespoły musiały wykazać się
znajomością języka angielskiego w zabawach logicznych
i strategicznych. Turniej odbywał się w dwóch etapach.
Nasza drużyna w składzie: Marta Stencel
i Artur Żeleźnik z klasy III B oraz Olivier Labuda z klasy
VII zakwalifikowała się do finału i wywalczyła dla naszej
szkoły III miejsce. Gratulacje!
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POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT

We wtorek 5 marca 2019 roku na Hali Sportowej w Sulęczynie odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży w piłce
ręcznej dziewcząt, w których udział wzięło sześć drużyn z terenu Powiatu Kartuskiego.
Drużyny rozegrały następujące mecze:

Klasyfikacja końcowa zawodów
przedstawiała się następująco:
I miejsce – ZKiW w Kamienicy Szlacheckiej
II miejsce – ZS Msciszewice
III miejsce – ZS Banino
IV miejsce – ZS Goręczyno
V miejsce – ZS Sulęczyno
VI miejsce - ZS Gowidlino

Goręczyno – Gowidlino 10 : 1
Banino – Gowidlino 8 : 3
Banino – Goręczyno 6:6
Sulęczyno – Kamienica Szlachecka 5 : 11
Mściszewice – Kamienica Szlachecka 6 : 11
Mściszewice – Sulęczyno 4 : 4

Mecze finałowe:
Gowidlino – Sulęczyno 4 : 10
Goręczyno – Msciszewice 7 : 8
Banino – Kamienica Szlachecka 3 : 13
Kamienica Szlachecka – Msciszewice 7 : 5

Turniej podsumowali Wójt Gminy Sulęczyno Bernard Grucza, Dyrektor GOK Sulęczyno Zbigniew Zarzycki oraz
animatorzy sportu ZS Sulęczyno i UKS „Młody Sportowiec” Krzysztof Baske i Grzegorz Stefański. Fundatorem
nagród w postaci pamiątkowych pucharów i medali był Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie.
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM SKS-u
Uczestnikami PROGRAMU SKS są dzieci i młodzież szkolna, uczęszczające do danej placówki szkolnej. Udział dzieci
i młodzieży szkolnej w zajęciach realizowanych w ramach Programu SKS jest dobrowolny i bezpłatny. Zajęcia w ramach tego
programu realizowane są od 12 stycznia 2019 r. do 15 grudnia 2019 r. Zajęcia sportowe są prowadzone z częstotliwością
2 razy w tygodniu po 60 minut.
Celem Programu SKS jest:
- stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
- poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
- promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Zespół Szkół w Mściszewicach
„DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU: DZIAŁAMY RAZEM!”
W tym roku DBI 2019 odbył się 5 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.
Tegoroczna edycja Dnia Bezpiecznego Internetu zachęca wszystkich
do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego
środowiska online. Podczas obchodów DBI 2019 organizatorzy chcą
podkreślić istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy
wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy
angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu,
promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia. U nas 7 lutego
podsumowaliśmy działania związane z Dniem Bezpiecznego Internetu.
Na tegorocznym apelu zajęliśmy się w szczególności tematem hejtu.
Chcieliśmy uwrażliwić młodzież szkolną na problem obrażania w Internecie, że w kwestii obrażania
w Internecie kluczowe jest rozważne reagowanie na to zjawisko. Reagować powinni wszyscy, zarówno ofiary,
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jak i świadkowie hejtu. Podczas apelu pewną część zajęły zajęcia warsztatowe. Po obejrzeniu krótkiego filmu
pt. "Dodaj nieznajomego" uczniowie mogli porozmawiać na temat historii Asi i Adama, odpowiedzieć na kilka
pytań dotyczących obrażania w Internecie, wyciągnąć wnioski z ich zachowania. Dziesięciu chętnych uczniów
zmierzyło się z rozsypanką wyrazową i ustaliło 10 zasad, które pozwolą nam uniknąć przykrych sytuacji w sieci
oraz pokazały jak reagować na hejt.
Nasza niezawodna grupa teatralna dla gości, laureatów konkursów z opiekunami, nauczycieli i młodzieży
szkolnej wystawiła pod opieką pani Anny Wica i pani Anny Bronk przedstawienie pt. "Internet to nie wszystko".
Była to piękna historia: Książę obchodzi urodziny. Z tej okazji zaprasza swoich znajomych na imprezę. Podczas
uroczystości przeżywa rozczarowanie. Znajomi złożyli mu życzenia przez Facebooka, na żywo nie zdobył się na to
nikt, nie wspominając już o prezentach. Siostry Kopciuszka i reszta gości, ciągle online, wystawiają zdjęcia na
facebooka i relacjonują przebieg imprezy nie przejmując się solenizantem. Nagle pojawia się skromna dziewczyna,
która składa mu życzenia osobiście i wręcza prezent, który zrobiła samodzielnie znajdując pomysł i sposób
wykonania w Internecie. Opowiada o tym pokazując możliwości jakie drzemią w Internecie, budząc tym samym
sympatię Księcia.
Na koniec wręczono nagrody laureatom konkursów ogłoszonych z tej okazji.
Chcemy też bardzo podziękować Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Sulęczynie, Panu Andrzejowi Potrac i Firmie KAPEO, Panu Andrzejowi Roda i Panu Robertowi Roda za objęcie
patronatem tego wydarzenia. Dziękujemy!
TURNIEJ SZACHOWY W MŚCISZEWICACH
W dniu 28 marca 2019 r. zorganizowano I Turniej Szachowy
o tytuł Mistrza Zespołu Szkół w Mściszewicach. W turnieju
wzięło udział 21 zawodników w tym dzieci od 6 lat i młodzież
uczestnicząca w zajęciach szachowych w ramach zadania
publicznego pt. „Szachy w szkole 2019”.
Turniej odbył się w dwóch grupach: chłopcy i dziewczęta,
w systemie szwajcarskim, 7 rund, po 10 minut na partię dla
zawodnika.
Współorganizatorami
byli:
Zespół
Szkół
w Mściszewicach, Mobilna Szkoła Szachowa „Pelmat” z Lipusza
oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mściszewice.
Turniej został otwarty przez Pana Zdzisława Pelowskiego.
Następnie przez prawie 4 godziny zawodnicy walczyli o zajęcie
najwyższych miejsc. W czasie przerw wszyscy zawodnicy mogli
skorzystać ze słodkiego poczęstunku i napojów.
Po zawziętej rywalizacji nastąpiło podsumowanie i wręczenie nagród przez Panią Dyrektor
ZS w Mściszewicach Renatę Węsierską oraz Pana Andrzeja Literskiego. Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody
z wyróżnieniem czołowych miejsc na podium, gdzie oprócz nagród rzeczowych otrzymali puchary i medale.
Po uhonorowaniu zawodników nastąpiło również wręczenie dyplomu oraz nagrodę za zdobycie tytułu Mistrza
Turnieju Szachowego Zespołu Szkół w Mściszewicach, które przypadło Piotrowi Mrozewskiemu z klasy VII. Nad
poprawnością przeprowadzenia turnieju czuwał sędzia Zdzisław Pelowski z Mobilnej Szkoły Szachowej
”PELMAT”, zaś opiekunami całego wydarzenia byli dodatkowo: Andrzej Literski i Honorata Wrycza.
Wszystkie szczegółowe informacje oraz wyniki z podziałem na grupy dot. tego turnieju można zobaczyć
na stronie internetowej: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_2031/results.html?l=pl&tb=14_

Szkoła Podstawowa w Podjazach
APEL Z OKAZAJI NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
w Szkole Podstawowej w Podjazach
W piątek, 1 marca 2019 r., obchodziliśmy w Szkole
Podstawowej w Podjazach Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Z tej okazji uczniowie klas VI - VIII, pod kierunkiem
p. Diany Sawicka - Dułak oraz p. Marty Strojk, przygotowali montaż
słowno - muzyczny nakreślający sytuację w Polsce po II wojnie
światowej oraz rzeczywistość, w jakiej przyszło się odnaleźć
Żołnierzom Niezłomnym. Uczestnicy akademii nie kryli wzruszenia,
gdy uczniowie wspominali poległych bohaterów, pośród których
szczególne miejsce zajmuje patronka naszej szkoły - zaledwie
siedemnastoletnia Danusia Siedzikówna, która przeszła przez
długotrwałe, okrutne, połączone z torturami śledztwo. Jednak mimo
poniżania, zachowała się jak trzeba.
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Po zakończonej uroczystości pani dyrektor Barbara Lis-Driwa podziękowała uczniom i nauczycielom
za żywą lekcję historii. Zwróciła uwagę na to, jakim przywilejem jest dla nas mieszkanie w wolnej Polsce oraz
możliwość pielęgnowania pamięci o żołnierzach polskiego podziemia niepodległościowego.
Tegoroczna uroczystość miała dla nas wyjątkowy charakter, ponieważ 23 maja 2019 r. będziemy obchodzić
dziesięciolecie nadania szkole w Podjazach imienia sanitariuszki V Wileńskiej Brygady AK - Danuty Siedzikówny
ps. “Inka”. Wspomnieniami powraca również była pani dyrektor Emilia Dyszer- “Pieśni odśpiewane przez uczniów
przeniosły mnie do uroczystości nadania imienia naszej szkole”…
Fotorelacja z wydarzenia dostępna pod adresem: https://sppodjazy.edupage.org/
KONKURS LOGOPEDYCZNY
W dniu 28 marca w Szkole Podstawowej w Podjazach odbyła się IV edycja konkursu logopedycznego
„Logo łamacze Inki, czyli gimnastyka języka”. Celem konkursu była troska o poprawność językową wśród
uczniów, motywowanie do wspólnej zabawy oraz zaangażowanie dzieci do rozwoju mowy i języka. Uczestnicy
mieli możliwość prezentacji swoich umiejętności i talentów. Zadaniem uczniów było zaprezentowanie wcześniej
przygotowanego, trudnego artykulacyjnie „łamiącego język” tekstu. Konkurs ponownie cieszył się powodzeniem,
przystąpiło do niego łącznie 27 uczniów klas I-III. W jury zasiadły: Patrycja Szymichowska, Anna Krawiec
i Emilia Dyszer. Komisja oceniała dobór tekstu, dykcję, interpretację oraz ogólne wrażeni artystyczne.
Wyniki konkursu przedstawiały się następująco:
Kategoria klas I – III SP:
I miejsce – Gruchała Roksana
II miejsce – Zelewski Filip
III miejsce – Gruchała Weronika
Kategoria klas IV – VI SP:
I miejsce – Malotka – Trzebiatowski Maciej
II miejsce – Wolski Marcin
III miejsce – Malotka - Trzebiatowski Piotr
Kategoria klas VII-VIII SP:
I miejsce – Breza Jonasz
II miejsce – Łukaszczyk Antonina
III miejsce - Jereczek Robert
Uczestnicy bardzo solidnie przygotowali się do konkursu.
Za włożoną pracę wszyscy uczniowie otrzymali słodkie
upominki, a laureaci dyplomy i nagrody

Szkoła Podstawowa w Węsiorach
KONKURS DBI „DZIAŁAMY RAZEM”
W lutym 2019 roku Szkoła Podstawowa
w Węsiorach miało miejsce podsumowanie
i wręczenie nagród zwycięzcom Gminnego Konkursu
DBI „Działamy Razem” dla klas „O” i III SP.
Komisja w składzie Magdalena Wika Czarnowska,
Anna Markowska, Beata Karcz i Lucyna Głowacka
wyłoniła zwycięzców:
Kategoria „O”- I:
I miejsce – kl. I SP w Węsiorach
II miejsce ex aequo – kl. „O” w Węsiorach i kl. „O”
Borek Kamienny
III miejsce – kl. I SP w Borku Kamiennym
Kategoria II-III:
I miejsce ex aeqou – kl. III SP w Borku Kamiennym
i kl. II SP w Węsiorach
II miejsce – kl. II SP w Borku Kamiennym
III miejsce - kl. III SP w Sulęczynie
Sponsorami konkursu byli Bank Spółdzielczy
w Sulęczynie – Dyrektor Pan Tomasz Piask,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Przewodniczący Pan Andrzej Potrac,
Gminny
Ośrodek
kultury
w
Sulęczynie
– Pan Zbigniew Zarzycki.
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KONKURS „DO HYMNU”
W piątek 5 kwietnia w Szkole Podstawowej w Węsiorach miały miejsce eliminacje wojewódzkie II edycji
ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych „Do Hymnu” organizowanego z okazji rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Zadaniem konkursu było wspólne
wykonanie przez co najmniej połowę uczniów szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni
hymnicznych.
Wszyscy uczniowie klas IV-VIII odśpiewali pod okiem nauczyciela muzyki Marzeny Olszewskiej Hymn
Polski oraz dwie pieśni patriotyczne. Zacne jury w składzie prof. Roman Grucza oraz dr hab. Aleksandra Grucza –
Rogalska wysłuchało znakomitego występu dzieci. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 11 czerwca 2019 roku,
zatem trzymamy kciuki za szkołę z Węsior. W spotkaniu uczestniczyli także Wójt Gminy Sulęczyno Bernard
Grucza, Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno Kazimierz Gliniecki, Prezes ZK-P O/ Sulęczyno Jan Gruchała,
Dyrektor GOK Sulęczyno Zbigniew Zarzycki, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Węsior, grono pedagogiczne
Szkoły Podstawowej w Węsiorach na czele z Panią Dyrektor Klaudią Jereczek oraz rodzice dzieci.
Na ręce Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Węsiorach złożono szczere gratulacje i podziękowania
za znakomite odśpiewanie Hymnu, pieśni patriotycznych oraz dodatkowo zaśpiewanych na koniec dwóch utworów
w języku kaszubskim.

Biblioteka w Sulęczynie
FERIE ZIMOWE W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNE W SULĘCZYNIE
W dniach 11-15 lutego 2019 roku w bibliotece grupa uczniów klas I-III a także dzieci 5-6 letnie brały udział
w zajęciach plastycznych. Uczestnicy "lepili" bałwana z papieru, z okazji walentynek, wykonywali kartki
walentynkowe. Wiosenny ogród pełen kolorowych kwiatów i motyli, kwiatek walentynkowy, wachlarz, kwiatek
z plasteliny, to kolejne prace wykonywane przez uczniów. Każdego dnia na zakończenie zajęć były ciastka, żelki,
cukierki, sok. Jednego dnia nawet pizza. Z okazji walentynek wszyscy otrzymali kinder czekoladę.
BAJKA DO ZJEDZENIA
We wtorek 26 marca gościł w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulęczynie Teatr TAK ze spektaklem
"Bajka do zjedzenia". Opowiada o tym co warto jeść, a czego należy się wystrzegać. Dlaczego cukier jest zły?
Jaką moc mają warzywa i owoce? Jak ważny jest ruch i ćwiczenia? Cukier kusi słodyczami, a warzywa i owoce
rozdają witaminowe moce. Muzyka, śpiew i taniec jak również słówka angielskie urozmaicają spektakl.
Uczestniczyli w nim uczniowie z zerówki z Przedszkola Samorządowego w Sulęczynie i dzieci 5- letnie.
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Gminne Przedszkole Samorządowe
w Sulęczynie
„Dziś dla babci słońce mamy i całuski dla dziadziusia, dziś
życzenia wnuczek składa i piosenki śpiewa wnusia…” te słowa można
było usłyszeć podczas uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, która
odbyła się w dniu 25 stycznia 2019 roku w naszym Przedszkolu.
Babcie i Dziadkowie zajmują szczególne miejsce w serduszku
małego dziecka i są bardzo ważnymi osobami w jego życiu. Dlatego,
Dzień Babci i Dziadka obchodzimy w naszym przedszkolu bardzo
uroczyście. Dzieci przygotowały specjalny dla nich program artystyczny,
recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły.
W przygotowanych programach artystycznych wnuczęta wyraziły
swoją miłość i wdzięczność do ukochanych osób. Mali artyści
z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem
odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Niejednej babci
i dziadkowi zakręciła się łza w oku.
Następnie wręczyły swoim ukochanym babciom i dziadkom
przygotowane samodzielnie upominki i laurki z pięknymi życzeniami.
W dalszej części uroczystości niecodzienni goście zostali zaproszeni na
słodki poczęstunek.
Karnawał to wspaniały okres zimowych balów, zabaw, a także
nieodłączny element dzieciństwa. Jest on atrakcyjną i bardzo lubianą
przez dzieci formą rozrywki, dostarcza im wielu przeżyć, radości
i zadowolenia.
W piątek 1 lutego w przedszkolu
odbył się Bal
Karnawałowy. Już od wejścia można było wyczuć niecodzienny nastrój.
Jedne dzieci wchodziły do sali już w swoich kostiumach, inne dźwigały
je zapakowane w torby i reklamówki. Opowiadaniom, dyskusjom
i wzajemnemu podziwianiu nie było końca. Po śniadaniu, już wszyscy
gotowi do zabawy, rozpoczęli bal. Nauczycielki przedszkola dołożyły
wszelkich starań by wystrój sali balowej wprowadził dzieci w radosny
nastrój oraz zachęcał do wesołej zabawy. Dzieci, przebrane w barwne
i pomysłowe stroje, bawiły się świetnie, oraz bezpiecznie, a skoczna
i rytmiczna muzyka zachęcała je do tańców. Do domu dzieci wracały we
wspaniałych humorach, dzieląc się z rodzicami swoimi przeżyciami.
Wspomnienia z tego balu na długo pozostaną w naszej pamięci.
Podczas zajęć z Projektu Radosna Akademia Przedszkolaka,
dzieci z naszego przedszkola zapoznały się, ze świętem obchodzonym
w kulturze anglosaskiej jakim jest Saint Patrick Day w Irlandii.
Podczas zajęć dzieci wysłuchały legendy, poznały symbol tego
święta, wykonały czapki Leperchaun'a oraz własnoręcznie wykonały dla
niego skarb, obejrzały zdjęcia z pięknej zielonej wyspy, Nie zabrakło też
słodkości - zajadały się zieloną galaretką i piły przepyszny zielony
soczek. Także próbowały zatańczyć irlandzki taniec. Oczywiście nie
mogło zabraknąć piosenek o tęczy i kolorach. Dzieci okazały się też
wspaniałymi poszukiwaczami zielonych koniczynek. Na zakończenie
zajęć rozwiązały quiz o poznanym święcie religijnym.
Witając wiosnę, 21 marca zorganizowałyśmy w przedszkolu
„Zielono żółty Dzień”.
Każde dziecko w tym dniu miało zielony lub żółty
strój i przygotowany wcześniej element symbolizujący wiosnę.
Wszystkie przedszkolaki razem z „Marzanną” przemaszerowały barw
nym pochodem nad Słupię, trzymając w rękach wiosenne symbole.
Przyjście nowej pory roku wiosny jest doskonałą okazja do
tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie za sobą
budząca się przyroda. W ten sposób dzieci wyraziły swoją radość
z przyjścia nowej pory roku.
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W dniu 26 marca 2019 r. starsze dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w przedstawieniu teatralnym
pt. "Bajka do zjedzenia".
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczynie oraz
aktorom TEATRU TAK za wspaniałą grę aktorską, miłą atmosferę i fantastyczną zabawę edukacyjną!
28 marca – w naszym Przedszkolu odbyły się eliminacje do Konkursu Recytatorskiego „Przedszkolak
w świecie poezji – twórczość Juliana Tuwima” Przedszkole – od września 2018 r. wdraża innowację
pedagogiczną, która ma na celu: zainteresować dzieci poezją, kształtować wrażliwość dziecka na piękno języka
ojczystego, oraz doskonalić umiejętności recytatorskie.
W każdym roku szkolnym – będziemy przybliżać dzieciom twórczość innego polskiego poety; Konkurs
recytatorski jest organizowany dla dzieci w wieku przedszkolnym dla wszystkich placówek Gminy Sulęczyno.
Do dalszego etapu zakwalifikowały się:
kategorii wiekowej dzieci 3-4 letnich
I miejsce: Dorota Bieszka
II miejsce: Paulina Makurat
III miejsce: Alicja Makurat

natomiast w kategorii wiekowej dzieci 5-6 letnich:
I miejsce: Lilianna Kożyczkowska
II miejsce; Maja Zblewska
III miejsce: Marcel Sawicki

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w kolejnym etapie konkursu!!!

Więcej informacji z życia Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęczynie na:
www.gpsuleczyno.szkolnastrona.pl

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie
oddział Sulęczyno ……
Na terenie gminy Sulęczyno od trzydziestu pięciu lat działa Zrzeszenie
Kaszubsko – Pomorskie oddział Sulęczynie. Oddział zrzeszenia zajmuje się
głównie realizacją działań mających na celu kultywowanie szeroko pojętej
kultury kaszubskiej. W ostatnim czasie sulęczyński odział zrzeszenia brał udział
w następujących działaniach o tematyce kaszubskiej:
- 6 lutego – udział w uroczystości otwarcia Sali gimnastycznej oraz inauguracja roku Jana Trepczyka w Miszewie;
- 8 marca – udział w uroczystościach związanych z 74 rocznicą Wyzwolenia Sulęczyna – Msza Święta, po której odbyła się
inscenizacja uczniów SP Sulęczyno po czym delegacje przeszły pod pomnik przy Urzędzie Gminy, gdzie złożyły kwiaty;
- 9 marca – udział w posiedzeniu Rady Naczelnej, które odbyło się w Kartuzach;
- 23 marca – udział w obchodach Dnia Jedności Kaszubów w Żukowie;
- 12 kwietnia – organizacja Kaszubskiej Drogi Krzyżowej ulicami Sulęczyna.

Fot DJK. OKIS ŻUKOWO
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W ostatnim czasie Oddział ZK-P uzyskał dofinansowanie w konkursie dla organizacji pozarządowych
organizowanym przez Gminę Sulęczyno na działanie pt. „Promocja kultury kaszubskiej i integracja
międzypokoleniowa” w kwocie 7.300,00 zł. W ramach tego działania Oddział pragnie zorganizować Mszę Świętą
z elementami liturgii kaszubskiej wraz ze spotkaniem integracyjnym członków i sympatyków naszego oddziału,
a także prelekcję połączoną z wystawą prac pt. „Franciszek Leon Kręcki – zapomniany bohater kaszubskiej drogi
do niepodległości”.
W najbliższym czasie nasz sulęczyński oddział ZK-P planuje zorganizować marsze po zdrowie „Nordic
Walking” po terenie naszej gminy, będzie także aktywnie uczestniczył w działaniach – wydarzeniach
odbywających się na naszym terenie. Już dziś zapraszamy wszystkich na Mszę Świętą z liturgia kaszubską, która
odbędzie się w sobotę 10 sierpnia 2019 roku o godz. 18:00 w Kościele pw. Świętej Trójcy w Sulęczynie.
Wszystkich członków naszego oddziału zapraszamy także na Walne Posiedzenie Sprawozdawczo – Wyborcze,
które odbędzie się w miesiącu wrześniu, gdzie wybrane zostaną nowe władze oddziału.
Więcej informacji o działalności ZK-P O/Sulęczyno można znaleźć na stronie internetowej:
http://kaszubi.pl/o/suleczyno

Drodżi nôleżnicë i lubòtnicë najégò partu Kaszëbskò – Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w Sëlëczënie.
Z leżnoscë Jastrowëch Swiãtów pragnã Wama wszëtczim złożëc nôlepszé żëczbe.
Wiele żëczlëwòscë i wzajemnégò pòszanowaniô, zdrowia,
szczescô ë zjisceniô wszëtczich célów. Wiesołégo Alleluja!
W miono Kaszëbsko – Pòmòrsczégò Zrzeszeniô part Sëlëczëno
zëczbe sle Przédnik Jón Gruchała

Informacje dot. zajęć odbywających się
w i za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie ……













W dalszym ciągu kontynuowane są zajęcia stałe odbywające się w i za pośrednictwem
Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie. Odbywać się będą następujące zajęcia:
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA DZIECI – do końca maja!
poniedziałki od 15:00 do 17:00 (GOK Sulęczyno)
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA DOROSŁYCH – do końca maja!
poniedziałki od 18:00 do 20:00(GOK Sulęczyno)
ZAJĘCIA Z NAUKI GRY W SZACHY W SULECZYNIE I MŚCISZEWICACH – zgodnie
z ustaleniami na zajęciach!
ZAJĘCIA NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO – do końca roku szkolnego!
wtorki i czwartki od 16:00 do 20:00 (GOK Sulęczyno)
ZAJĘCIA NAUKI JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO – do końca czerwca!
piątki od 16:00 (GOK Sulęczyno)
ZAJĘCIA JUNIORSKIEJ SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ W SULĘCZYNIE – do końca czerwca!
poniedziałki – od 15:00 do 16:20 – kl. I-II SP i młodsi
wtorki - od 15:00 do 16:20 – kl. III-IV SP / 16:20 do 17:40 – kl. V-VI i starsi
Zajęcia odbywają się na Kompleksie Boisk Orlik w Sulęczynie
ZAJĘCIA JUNIORSKIEJ SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ W MŚCISZEWICACH
poniedziałki i czwartki od 14:15 do 19:00 (Hala Sportowa w Mściszewicach) – do końca czerwca!
ZAJĘCIA SPORTOWE W RAMACH PROJEKTU LOKALNY ANIMATOR SPORTU
poniedziałki – od 17:00 do 19:00 / piątki - od 17:00 do 21:00
Zajęcia odbywają się na Kompleksie Boisk Orlik w Sulęczynie i na Hali Sportowej w Sulęczynie.
ZAJĘCIA AEROBIK / PILATES – do końca kwietnia!
poniedziałki i środy od 18:30 do 19:30
PRÓBY ZESPOŁU „MOTYLKI”
– czwartki od 16:00 (Hala Sportowa w Sulęczynie) - do końca roku szkolnego!
PRÓBY SCHOLI ŚW. ANNY – środy od 17:00 (GOK Sulęczyno) – do końca czerwca!
Informujemy także, iż trwają projekty szkoleniowe z nauki języka angielskiego,
a także nauki obsługi komputera na poziomie podstawowym.
Ponadto od stycznia 2019 roku w ośrodku kultury w poniedziałki i środy odbywają się
zajęcia indywidualne ORKIESTRY DĘTEJ.
W dalszym ciągu zapraszamy osoby chcące spróbować swoich sił w grze na instrumentach.
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, którzy grają lub chcą nauczyć się grać na instrumentach
dętych i perkusyjnych. Więcej informacji o zajęciach można uzyskać w ośrodku kultury.
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KALENDARZ IMPREZ
GMINY SULĘCZYNO – 2019
26 maj - Festyn z okazji Dnia Dziecka
pn. „Święto Rodziny”
Miejsce : Scena plenerowa GOK Sulęczyno,

2 czerwiec - XV edycja Rajdu Rowerowego
Kaszebe Runda przejeżdżająca
przez teren Gminy Sulęczyno
Miejsce : teren Gminy Sulęczyno – droga wojewódzka nr 228
Organizator: Stowarzyszenie RoverOver

8 czerwiec - X Ogólnopolskie Zawody
Kajakowe „Hydroaktywni”
Miejsce : Przystań Kajakowa Kajlandia i Jezioro Mausz
Organizatorzy: Kajaki – Słupia, Fundacja „Aby chciało się chcieć”

28/29/30 czerwiec – 47 Ogólnopolski Turystyczny
Przegląd Piosenki Studenckiej BAZUNA 2019
Miejsce : Scena plenerowa GOK Sulęczyno, ul. Zielona Droga 1

XVII Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy:
14 lipiec - koncert inaugurujący festiwal
Kościół pw. Św. Trójcy w Sulęczynie,

18 lipiec – koncert kameralny
Miejsce : Restauracja „MARASKA” w Sulęczynie,

20 lipiec – koncert plenerowy połączony
z wystawą akordeonów
Miejsce : Scena plenerowa GOK Sulęczyno,

26 i 27 lipiec – XXIV Festiwal Jazzowy
„Jazz w lesie”
Miejsce : Park Ośrodka „Leśny Dwór” w Sulęczynie

10 sierpień – Msza Święta z elementami
liturgii kaszubskiej
Miejsce: Kościół pw. Św. Trójcy w Sulęczynie,

15 sierpień - Dożynki Sołeckie w Mściszewicach
połączone z odpustem parafialnym
Miejsce : Kościół w Mściszewicach i Plac przy Kościele w Mściszewicach

18 sierpień – Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze
połączone z Festynem Gminnym
Miejsce : plac oraz scena plenerowa GOK Sulęczyno,

25 sierpień - Dożynki Gminne w Sulęczynie
Miejsce : Scena plenerowa GOK Sulęczyno,

22 wrzesień – udział w Dożynkach Powiatowo - Wojewódzkich
w KARTUZACH
Aktualny program najważniejszych imprez i wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Sulęczyno można
znaleźć na stronie internetowej www.goksuleczyno.gdan.pl lub na naszym profilu na Facebooku-u.
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