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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.gok.suleczyno.pl
E-mail. gok@gok.suleczyno.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
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@gok.suleczyno.pl

(zastrzegamy sobie prawo skracania nadesłanych materiałów)
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Lubòtny Mieszkańcë i Drësze Naji
Gminë Sëlëczëno
Znów mija nam kolejny rok…
2021 to trudny rok, ze względu na pandemię
koronawirusa, który niestety, ale zbiera swoje
tragiczne w skutkach żniwo – tyle Naszych bliskich,
znajomych, przyjaciół odchodzi.
Cześć ich pamięci, a Wszystkim, którzy stracili
kogoś bliskiego składamy najszczersze wyrazy
współczucia.
W tym miejscu, chciałbym kolejny raz zaapelować do Państwa, aby się zaszczepić. Sam
wraz z żoną zachorowaliśmy na COVID-19, ale dzięki zaszczepieniu udało nam się uniknąć
powikłań i faza choroby również przyjęła łagodniejszy przebieg. Kochani nie lekceważmy
szczepienia – to opatrzność podaje Nam rękę.
Pomimo panującej pandemii wszystkie zaplanowane inwestycje na rok 2021 zostały
zrealizowane. Niezależnie od pandemii przez ten rok udało się rozwiązać wiele problemów
większych i mniejszych, pozamykać niektóre inwestycje, ale i też rozpocząć nowe. Opis
realizowanych inwestycji w Gminie Sulęczyno dostępny jest w dalszej części gazetki oraz na stronie
internetowej Gminy Sulęczyno. Staram się zwracać szczególną uwagę na potrzeby mieszkańców
nie tylko z zakresu infrastruktury, kultury, sportu ale również spraw społecznych.
Budżet Gminy mamy stosunkowo niewielki, dlatego zrealizowanie wszystkich zgłaszanych
postulatów mieszkańców jest bardzo trudne, wręcz niemożliwe. Cały czas wsłuchuję się w Państwa
głosy i z wielką starannością reaguję. Nie zawsze wszystko udaje się zrobić od razu, proces
inwestycyjny ma swoje wymagania - tak dokumentacyjne, prawne jak i finansowe.
Dziękuję radnym, sołtysom, kierownikom jednostek oraz wszystkim pracownikom, jak
również mieszkańcom naszej Gminy za wsparcie i zrozumienie oraz dobre słowo.
Jesteśmy już w czasie Adwentu – czasie wyciszenia i oczekiwania na Boże Narodzenie.
Łamiąc się symbolicznie z Państwem opłatkiem w imieniu Rady Gminy, pracowników Urzędu
Gminy oraz własnym życzę, aby ten uroczysty wieczór wigilijny wypełniony był życzliwością,
radością i pokojem.
Natomiast 2022 rok – Nowy Rok niech dla wszystkich będzie Rokiem pomyślnym. Rokiem,
w którym spełniają się wszystkie marzenia, a do tego dopisuje zdrowie, szczęście na każdym kroku
oraz radość, wzajemne zrozumienie i miłość.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Sulęczyno Bernard Grucza

Informujemy, iż dnia

24 grudnia 2021 roku (piątek)
i 7 stycznia 2022 roku (piątek)
Urząd Gminy Sulęczyno BĘDZIE NIECZYNNY
(są to dni wolne od pracy w zamian za dzień 25 grudnia 2021 r. i 1 stycznia 2022 r.
– dzień świąteczny przypadający w innym dniu niż niedziela)
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INWESTYCJE REALIZOWANE W 2021 ROKU
ORAZ W TRAKCIE REALIZACJI
MODERNIZACJA MOSTU W AMALCE
Zmodernizowano most w Amalce. Inwestycja polegała na
pracach częściowo rozbiórkowych oraz robotach naprawczych
konstrukcji betonowej mostu.
Łączna wartość zadania wyniosła: 77.000,00 zł. Zadanie
sfinansowane zostało ze środków własnych gminy w ramach
Funduszu Sołeckiego Sołectwa Podjazy.

BUDOWA PLACU ZABAW W ŻAKOWIE
Wykonano zagospodarowanie placu zabaw w Żakowie,
polegające na ogrodzeniu placu zabaw, zamontowaniu ławek
ze stołem oraz utwardzono plac tłuczniem kamiennym.
Łączna wartość zadania wyniosła: 27.000,00 zł. Zadanie
sfinansowane zostało ze środków własnych gminy w ramach
środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Żakowo.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY KĄPIELISKU W SULĘCZYNIE

Utworzono nową infrastrukturę turystyczną przy kąpielisku w miejscowości Sulęczyno.
Zagospodarowanie terenu kąpieliska polegało na poprawie parametrów technicznych poprzez jej
częściowe utwardzenie nawierzchnią żwirową z częściowym wzmocnieniem elementami chodnikowymi
i obrzeżem. Od strony plaży ustawiono kosze gabionowe wypełnione kamieniami, część gabinów
drewnianych wypełniono ziemią organiczną z obsadzeniami, a na części gabinów zainstalowano
drewniane siedziska. Zamontowano także elementy małej architektury t.j. ławki, kosze na śmieci, tablice
edukacyjne i tematyczne, stojaki na rowery, lampy solarne, ławostoły. Realizacja w/w zadania
uatrakcyjniła nasze kąpielisko dla nas mieszkańców, jak i turystów.
Wartość robót budowlanych wyniosła 118.799,99 zł.
Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 59.806,98 zł w ramach działania
„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" - Priorytet
4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo
i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.
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PRZEBUDOWA ULIC: CICHEJ, SZAREJ I MAJKOWSKIEGO
W SULĘCZYNIE

W ramach przebudowy ulic wykonano remont odwodnienia oraz ułożono nawierzchnię jezdni z kostki
brukowej, obustronnie okrawężnikową opornikiem wtopionym na ławie betonowej z oporem.
Inwestycja objęła: odcinek nr 1 – 89,75 m – od ulicy Cichej, wzdłuż ulicy Szarej do skrzyżowania
z drogą gminną (ul. Abrahama); odcinek nr 2 – 167,50 m – od skrzyżowania
z ul. Abrahama wzdłuż ulicy Majkowskiego.
Łącznie przebudowano 257,25 m. Wartość robót budowlanych wyniosła 540.000,00 zł – zadanie
zostało zrealizowane ze środków własnych.

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W BORKU

Na zdjęciu podpisanie umowy przez wykonawcę oraz wójta pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej
nr 166003 G w miejscowości Borek w kierunku Borowego Lasu”.
Realizacja tego zadania wpłynie przede wszystkim na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników
ruchu drogowego na tym odcinku drogi. Nowo wybudowany odcinek spowodował powstawanie
infrastruktury towarzyszącej, uatrakcyjnił teren pod względem dostępności do terenów
przyszłościowo przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną i rekreacyjną.
Poniżej zdjęcia przebudowanego odcinka drogi.
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PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W KISTOWIE
17 września 2021 r. Wójt Gminy Sulęczyno zawarł umowę na
wykonanie robót budowlanych inwestycji pn. „Przebudowa
odcinka drogi gminnej nr 166012G w miejscowości Kistowo”.
Zakres prac obejmował m. in.: wykonanie prac rozbiórkowych,
przygotowawczych, przeróbkowych, oraz ułożenie nawierzchni
jezdni na łącznym odcinku 565,30 mb z płyt Yomb
i fragmentowo z kostki betonowej. Obustronnie okrawężnikową
opornikiem wtopionym na ławie betowej z oporem, montaż
jednej lampy solarnej, wykonanie dwóch progów
zwalniających.
Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 549.950,70 zł.
Inwestycja dofinansowana została ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości
500.000,00 zł oraz 49.950,70 zł ze środków własnych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa
Kistowo.

REMONT DRÓG W SOŁECTWIE WĘSIORY
Ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Węsiory wykonano:
1) zadanie polegające na ułożeniu płyt Yomb na odcinku drogi w miejscowości Czarlino.
Wartość robót budowlanych wyniosła 36.900,00 zł
2) zjazd z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w miejscowości Borowiec
Wartość robót budowlanych wyniosła 12.915,00 zł.
Łączna wartość inwestycji wyniosła 49 815 zł. Zadanie sfinansowane zostało ze środków własnych
gminy w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Węsiory.
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MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 166022G W MIEJSCOWOŚCI
BUKOWA GÓRA

20 października 2021 r. Wójt Gminy Sulęczyno podpisał umowę na wykonanie w/w inwestycji.
Zakres prac na odcinku około 303 mb obejmował ułożenie nawierzchni jezdni z płyt Yomb,
obustronnie okrawężnikową opornikiem wtopionym na ławie betonowej z oporem.
Wartość zadania wyniosła 191.145,96 zł.
Zadanie dofinansowane było ze środków Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych
w wysokości 65.250,00 zł. Zdjęcia nowego odcinka drogi z Bukowej Góry w kierunku Augustowa.

OFICJALNE ODDANIE DO UŻYTKU PRZYSTANI KAJAKOWEJ
ORAZ KĄPIELISKA GMINNEGO W SULĘCZYNIE
Dnia 24 września odbyło się spóźnione przez Covid 19 oficjalne otwarcie przystani kajakowej oraz
kąpieliska. W otwarciu udział wzięli zaproszeni Goście z Marszałkiem Województwa Pomorskiego
i Dyrektorem Regionalnych Lasów Państwowych na czele.
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POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU MODUŁ 3
Pozyskano dofinansowanie w kwocie 19.627,00 zł
z Programu Posiłek w szkole i w domu Moduł 3, w ramach
którego w szkole podstawowej w Podjazach zostało
dostosowane pomieszczenie na potrzeby jadalni. Zakupiono
stoliki, krzesła oraz niezbędne wyposażenie jadalni.
Łączna wartość zadania wyniosła 24.370,00 zł.

PODPISANIE UMÓW
W dniu 2 grudnia 2021 r. zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na
przebudowie dróg uszkodzonych podczas nawalnych deszczy, które wystąpiły w lipcu b. r.:
1. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Żakowo – Augustowo:

W ramach zadania przewiduje się przebudowę drogi wewnętrznej Żakowo – Augustowo.
W celu trwałego zabezpieczenia nawierzchni przewidziano utwardzenie jezdni płytami żelbetowymi
ażurowymi typu YOMB.Zniszczone odwodnienie zostanie odtworzone poprzez zastosowanie ciągów
z drenów francuskich oraz studni chłonnych.
Wartość robót budowlanych wynosi 598.382,65 zł.
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2.

Przebudowa odcinka drogi gminnej Sulęczyno – Bukowa Góra – Amalka:
W ramach zadania przewiduje się
przebudowę drogi gminnej Sulęczyno –
Bukowa Góra – Amalka. Zakres do
wykonania w ramach przebudowy obejmuje
wykonanie
prac
związanych
z odtworzeniem i pracami naprawczymi
polegającymi na usunięciu skutków
nawałnicy oraz przywróceniu stanu
pierwotnego. W zakresie prac przewidziano
oczyszczenie terenów przyległych do drogi
z naniesionego osadu żwirowo-piaskowego.
Wartość robót budowlanych wynosi
216.480,00 zł.

Za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego na realizację w/w inwestycji pozyskano dofinansowanie
z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w związku z usuwaniem
skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej z dnia 4 na 5 lipca 2021 r. w wysokości
80% wartości robót budowlanych.

Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od 1 stycznia 2022 r.
Urząd Gminy Sulęczyno informuje, że od dnia 1 stycznia 2022 roku obowiązywać będzie nowa stawka
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęta uchwałą Nr XXVIII/177/2020 Rady Gminy
Sulęczyno z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty zmienioną następnie uchwałą nr XXXIX/247/2021
Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 września 2021r., w następującej wysokości:

Stawka miesięczna
dla nieruchomości liczącej:

Miesięczny upust w opłacie
wynikający z zagospodarowania
bioodpadów we własnym zakresie
dla nieruchomości liczącej:

Stawka miesięczna uwzględniająca
upust w opłacie wynikający
z zagospodarowania bioodpadów
we własnym zakresie
dla nieruchomości liczącej:

1 osobę

35,50 zł

1 osobę

10,50 zł

1 osobę

25,00 zł

2 osoby

71,00 zł

2 osoby

21,00 zł

2 osoby

50,00 zł

3 osoby

106,50 zł

3 osoby

31,50 zł

3 osoby

75,00 zł

4 osoby

142,00 zł

4 osoby

42,00 zł

4 osoby

100,00 zł

5 osób

177,50 zł

5 osób

52,50 zł

5 osób

125,00 zł

6 osób

213,00 zł

6 osób

63,00 zł

6 osób

150,00 zł

7 osób

248,50 zł

7 osób

73,50 zł

7 osób

175,00 zł

8 osób

284,00 zł

8 osób

84,00 zł

8 osób

200,00 zł

9 osób

319,50 zł

9 osób

94,50 zł

9 osób

225,00 zł

10 osób

355,00 zł

10 osób

105,00 zł

10 osób

250,00 zł
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11 osób

390,50 zł

11 osób

115,50 zł

11 osób

275,00 zł

12 osób

426,00 zł

12 osób

126,00 zł

12 osób

300,00 zł

13 osób

461,50 zł

13 osób

136,50 zł

13 osób

325,00 zł

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości
nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 71,00 zł miesięcznie
od mieszkańca.
W 2022 roku do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych
wskazanych w dotychczas złożonej deklaracji.
Osoby, które wcześniej zadeklarowały posiadanie kompostownika do gromadzenia odpadów
biodegradowalnych, zostaną uwzględnione przy wyliczeniu miesięcznego zwolnienia z tytułu posiadania
i kompostowania odpadów biodegradowalnych. W sytuacji, gdy zmienił się stan faktyczny posiadania
kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów, należy zgłosić zaistniałą okoliczność do tut. Urzędu.
Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wprowadza obowiązku
składania nowych deklaracji. Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę w wysokości podanej
w zawiadomieniu.
Nową deklarację składają jedynie właściciele nieruchomości, którzy są zobowiązani do złożenia pierwszej
deklaracji, lub nowej w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość
związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania, kompostowaniem bioodpadów
w przydomowym kompostowniku). Druki dostępne są na stronie internetowej www.suleczyno.pl
w zakładce gospodarka odpadami/druki oraz w Urzędzie Gminy Sulęczyno.
Szanowni Państwo !
Powyższe zmiany w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają z coraz wyższych
kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Od 1 stycznia 2022 roku metoda naliczania miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi nie ulegnie zmianie. Za podstawę wyliczenia będziemy przyjmować iloczyn liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawodawca nakłada obowiązek segregacji odpadów
w podziale na następujące frakcje, które po zmianach odbierane będą z następującą częstotliwością:
Rodzaj odpadu:

Budynki mieszkalne jednorodzinne:

Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Tworzywa sztuczne, metalowe,
opakowania wielomateriałowe
Papier i tektura
Szkło

raz na 2 tygodnie od m-ca IV do X
raz w miesiącu od m-ca XI do III

Popiół
Bioodpady

raz w miesiącu
raz na 3 miesiące
raz na 3 miesiące
raz w miesiącu od m-ca IX do V, w miesiącach od m-ca
VI do VIII popiół wrzucamy do pojemnika na odpady
niesegregowane (zmieszane)
raz na 2 tygodnie przez cały rok
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Dodatkowo należy dodać, że w celu poprawy poziomów recyklingu jakie należy osiągać, od
01.01.2022 r. obowiązywać będzie segregacja odpadów komunalnych tj. papieru i tektury oraz szkła
w pojemnikach przeznaczonych na tego typu odpady.
W ramach ponoszonej opłaty właścicielom nieruchomości zamieszkałych użyczone zostaną pojemniki
do segregacji odpadów typu:
 papier (pojemnik koloru niebieskiego)
 szkło (pojemnik koloru zielonego)
Przekazywane mieszkańcom pojemniki stanowić będą własność firmy wywozowej. Rozdysponowanie
w/w pojemników nastąpi w poniższy sposób:
a) do 3 osób – 1 pojemnik o pojemności 120 litrów;
b) powyżej 3 osób – 1 pojemnik o pojemności 240 litrów.
Na każdą nieruchomość przypada po jednym pojemniku, na każdy rodzaj odpadu, tj. 1 pojemnik na
papier i tekturę oraz 1 pojemnik na szkło o wyżej określonej pojemności, uzależnionej od liczby osób
wskazanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od dnia 01.02.2022 r. odpady komunalne zbierane selektywnie tj. papier i tektura oraz szkło nie będą
odbierane w workach. Od tego momentu istnieje możliwość oddania tych frakcji odpadów wyłącznie w
pojemnikach. Miesiąc styczeń 2022 roku będzie tzw. okresem przejściowym, w którym jeszcze będzie
możliwość oddania ostatni raz papieru i tektury oraz szkła w workach.
Dodatkowo należy wskazać, że odpady typu tworzywa sztuczne, metale i opakowania
wielomateriałowe zbierane łącznie, tak jak dotychczas będzie można oddać w workach koloru żółtego.
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.
Z poważaniem
Wójt Gminy Sulęczyno
Bernard Grucza

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
przyjmowane są wyłącznie frakcje zebrane w sposób selektywny.
FRAKCJE ZEBRANE W SPOSÓB
SELEKTYWNY:

NIEBEZPIECZNE ODPADY POWSTAJĄCE
W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

- resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do
- szkło okienne;
konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po
- papier i tektura;
nich;
- tworzywa sztuczne, metale;
- rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do
- popiół;
wywabiania plam i opakowania po nich;
- przeterminowane leki i chemikalia;
- zbiorniki
po
aerozolach,
pozostałości
- meble i inne odpady wielkogabarytowe;
po domowych środkach do dezynfekcji
- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny;
i dezynsekcji;
- zużyte opony (3
sztuki rocznie - środki ochrony roślin oraz opakowania
po
z gospodarstwa domowego);
nich;
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- odpady pobudowane w tym gruz (1m³ - zużyte baterie i akumulatory;
rocznie z gospodarstwa domowego);
- zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje;
- odpady biodegradowalne
- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające
rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki

GODZINY OTWARCIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W KŁODNIE
- w miesiącach od maja do października w każdy PIĄTEK w godz. 10°° - 18°°
- w miesiącach od listopada do kwietnia w każdy PIĄTEK w godz. 10°° - 16°°
oraz w I i III sobotę miesiąca w godz. 8°° - 14°°
Oddanie odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych możliwe jest
wyłącznie po uprzednim okazaniu karty z indywidualnym kodem kreskowym.

PŁATNOŚCI – GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
ustalono na dzień do:
15 marca (I rata), 15 maja (II rata), 15 września (III rata) i 15 listopada (IV rata)
Właściciele nieruchomości zamieszkałych (mieszkańcy) wnoszą opłaty bez wezwania, dokonując
wpłaty przelewem na rachunek bankowy, w kasie Banku Spółdzielczego
zgodnie z informacją – kwotę wskazaną w zawiadomieniu (wnosząc opłatę w Banku Spółdzielczym
nie jest pobierana opłata za przelew) lub za pośrednictwem inkasentów, sołtysów.
Nazwa odbiorcy – Urząd Gminy w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno
Nazwa banku – Bank Spółdzielczy w Sierakowicach oddz. Sulęczyno

Nr konta 63 8324 0001 0041 1981 2000 0390
Wpłat można dokonywać również częściowo np.: co miesiąc przelewem na rachunek bankowy.
KONTROLA KOMPOSTOWNIKÓW
Informujemy, że Urząd Gminy Sulęczyno ma obowiązek weryfikowania poprawności funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także zasadności udzielanych ulg, w tym ulgi za
posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowanie bioodpadów.
W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Sulęczyno w 2022 roku rozpoczną
kontrolę kompostowników przydomowych celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika
i kompostowania w nim bioodpadów.
Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin.
W trakcie kontroli, pracownicy będą wykonywać dokumentację fotograficzną kompostowników oraz
znajdujących się w nich bioodpadów. Jeżeli właściciel nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia
z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji:
1. nie posiada kompostownika przydomowego,
2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
lub
3. uniemożliwia upoważnionej przez Wójta osobie dokonanie oględzin nieruchomości,
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Wójt Gminy stwierdza w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej
jednej z w/w przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia dot. kompostowania odpadów ulegających
biodegradacji, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja
o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI I OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH – INFORMACJE:
W dniu 30 września 2021 r. Rada Gminy Sulęczyno podjęła Uchwałę nr XXXIX/244/2021
w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku w Gminie Sulęczyno. Uchwała wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Zgodnie z powyższą uchwałą stawki podatku od
następujące:

nieruchomości od dnia 1 stycznia 2022 r. będą

Od BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI od 1 m2 powierzchni użytkowej:
1. mieszkalnych – 0,83 zł od 1 m2 powierzchni,
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,72 zł m2 powierzchni,
3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 9,22 zł od 1 m2 powierzchni,
4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,19 zł od 1 m2 powierzchni,
5. pozostałych:
a) letniskowych – 8,31 zł od 1 m2 powierzchni,
b) gospodarczych i garaży wolnostojących na działkach letniskowych – 8,23 zł od 1 m2 powierzchni,
c) gospodarczych i garaży wolnostojących na działkach budowlanych – 6,48 zł od 1 m2 powierzchni,
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 8,04 zł od 1 m2 powierzchni,
Od BUDOWLI lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% ich wartości
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 3-7.
Od GRUNTÓW:
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,97 zł od 1 m2 powierzchni,
2. pod budownictwo mieszkaniowe – 0,46 zł od 1 m2 powierzchni,
3. stanowiących działki letniskowe i tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 0,51 zł od 1 m2 powierzchni,
4. pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m2 powierzchni,
5. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni,
6. niezabudowanych objętych obszarami rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października
2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął
okres 4 lat, w tym czasie nie zakończono budowy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 0,75 zł
od 1 m2 powierzchni.
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W dniu 22 października 2021 r. Rada Gminy Sulęczyno podjęła Uchwałę Nr XL/250/2021 w sprawie
wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulęczyno na 2022 rok. Uchwała
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Zgodnie z powyższą uchwałą stawki podatku od środków transportowych od dnia 1 stycznia 2022 r. będą
następujące:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
i poniżej 12 ton:
Wyprodukowane
do 2010 roku włącznie
683,00
1.077,00
1.288,00

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
Powyżej 9 ton

Wyprodukowane
po 2010 roku
656,00
988,00
1.181,00

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej
lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej niż

Mniej niż

12 ton
13 ton
14 ton
15 ton i powyżej

13 ton
14 ton
15 ton

12 ton
17 ton
19 ton
21 ton
23 tony
25 ton i powyżej

17 ton
19 ton
21 ton
23 ton
25 ton

12 ton
25 ton
27 ton
29 ton
31 ton i powyżej

25 ton
27 ton
29 ton
31 ton

Rodzaj zawieszenia
Oś jezdna (osie jezdne)
Inne systemy
z zawieszeniem
zawieszenia osi
pneumatycznym lub
jezdnych
uznanym za równoważne
2 osie
1.933,00
1.933,00
1.933,00
1.933,00
1.933,00
1.933,00
2.597,00
2.597,00
3 osie
1.985,00
2.235,00
2.235,00
2.362,00
2.235,00
2.491,00
2.427,00
2.617,00
2.557,00
2.742,00
2.762,00
3.365,00
4 osie i więcej
2.427,00
2.617,00
2.557,00
2.742,00
2.680,00
2.868,00
2.868,00
3.121,00
2.995,00
3.121,00

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
Wyprodukowane do
2010 roku włącznie
1.187,00

od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wyprodukowane po
2010 roku
1.187,00

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
nie mniej niż
mniej niż

12 ton
18 ton

18 ton
25 ton

Rodzaj zawieszenia
Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
2 osie
1.858,00
2.112,00
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Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

1.985,00
2.112,00

25 ton
31 ton i powyżej

31 ton

2.516,00
2.045,00

2.516,00
2.099,00

1.381,00
2.618,00

1.867,00
3.227,00

3 osie i więcej
12 ton
40 ton i powyżej

40 ton

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Wyprodukowane do
2010 roku włącznie
od 7 ton i poniżej 12 ton

1.024,00

Wyprodukowane po
2010 roku
1.024,00

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
nie mniej niż

mniej niż

12 ton
18 ton

18 ton
25 ton
25 ton i powyżej

12 ton
28 ton
33 tony
38 ton i powyżej

28 ton
33 ton
38 ton

12 ton
38 ton i powyżej

38 ton

Rodzaj zawieszenia
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne
1 oś
1.198,00
1.198,00
1.198,00
2 osie
1.575,00
1.575,00
1.906,00
1.960,00
3 osie i więcej
751,00
1.657,00

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1.152,00
1.152,00
1.152,00
1.575,00
1.575,00
1.906,00
2.155,00
1.022,00
1.657,00

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

mniejszej niż 22 miejsca
równej lub wyższej niż 22 miejsca

Wyprodukowane do
2010 roku włącznie
1.359,00
1.701,00

Wyprodukowane
po 2010 roku
1.246,00
1.585,00

Płatności podatku od nieruchomości i od środków transportowych
dokonujemy na następujący nr konta w Banku Spółdzielczym w Sulęczynie
Terminy płatności opłaty za podatek od nieruchomości:
15 marca (I rata), 15 maja (II rata), 15 września (III rata) i 15 listopada (IV rata)
Właściciele nieruchomości zamieszkałych (mieszkańcy) wnoszą opłaty bez wezwania,
dokonując wpłaty przelewem na rachunek bankowy, w kasie Banku Spółdzielczego
zgodnie z informacją – kwotę wskazaną w zawiadomieniu (wnosząc opłatę w Banku
Spółdzielczym nie jest pobierana opłata za przelew)
lub za pośrednictwem inkasentów, sołtysów.
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Terminy płatności opłaty za podatek od środków transportowych:
15 lutego (I rata) oraz 15 września (II rata)
Deklaracje dotyczące podatku od środków transportu należy złożyć do 15 lutego.
Wpłaty przelewem na rachunek bankowy, w kasie Banku Spółdzielczego
zgodnie z informacją – kwotę wskazaną w zawiadomieniu (wnosząc opłatę w Banku
Spółdzielczym nie jest pobierana opłata za przelew).
Nazwa odbiorcy – Urząd Gminy w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-320

Sulęczyno
Nazwa banku – Bank Spółdzielczy w Sierakowicach oddz. Sulęczyno

41 8324 0001 0041 1981 2000 0010
Informacja o CEEB
Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków- CEEB jest poprawa jakości
powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog.
Od 1 lipca 2021 r. wszedł obowiązek złożenia deklaracji. Można to zrobić na dwa sposoby:
- elektronicznie, poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany
e-dowód lub podpis kwalifikowany,
- w wersji papierowej, składając ja osobiście w Urzędzie Gminy zgodnie
z lokalizacją budynku albo wysyłając ją tradycyjną pocztą.
Na
zgłoszenie
źródła
ciepła,
które
było
kiedykolwiek
uruchomione
przed
1 lipca br. obywatel ma, aż 12 miesięcy, natomiast jeżeli zostało ono uruchomione po 1 lipca br. termin
złożenia deklaracji ulega skróceniu i mamy tylko 14 dni na złożenie deklaracji od dnia pierwszego
uruchomienia źródła ciepła. Dla budynków mieszkalnych wypełniamy deklarację A, natomiast
dla budynków niemieszkalnych deklarację B.
Deklaracja w formie papierowej jest dostępna na stronie www.suleczyno.pl, lub w tut. Urzędzie Gminy.
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GMINNNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SULĘCZYNIE
W dniu 17-03-2021r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Sulęczynie odbyło
się spotkanie informacyjne dot. projektu
„AKADEMIA
AKTYWNOŚCI”
realizowanego przez Powiat Kartuski
współfinansowanego
ze
środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
dla
Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś
Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie
5.2.
Aktywizacja
zawodowa,
Poddziałanie
5.2.1.
Aktywizacja
zawodowa – mechanizm ZIT.
W spotkaniu wzięli udział uczestnicy
oraz zaproszeni goście : członek zarządu
powiatu kartuskiego Pani Iwona
Formela, wójt Gminy Sulęczyno Bernard
Grucza, sekretarz Pani Danuta KarczKarczewska, prezes Fundacji Słoneczne
Wzgórze w Steżycy Pan Mariusz
Florczyk oraz Kierownik GOPS Sulęczyno Pani Dorota Goitowska.
Kierownik projektu Pan Mariusz
Florczyk przedstawił założenia i cele
projektu.
W ramach projektu oferowane jest
następujące
wsparcie:
warsztaty,
kursy/szkolenia,
staże
zawodowe,
spotkania z pracodawcami,
pomoc
w poszukiwaniu pracy, wsparcie trenera pracy, doradcy zawodowego oraz psychologa.
Projekt realizowany jest do 31.12.2022 r. w związku z powyższym wszystkich zainteresowanych
mieszkańców gminy zapraszamy do udziału w projekcie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie informuje, że:
Od miesiąca września 2021 r. rozpoczęło działalność Centrum Wsparcia
Rodziny w ramach projektu „Razem przeciwko przemocy w Gminie
Sulęczyno” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i
Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego „Wspieranie
jednostek
samorządu
terytorialnego
w
tworzeniu
systemu
przeciwdziałania przemocy” - edycja 2021r.”
W ramach projektu mieszkańcy z terenu Gminy Sulęczyno uzyskują
bezpłatne porady i wsparcie specjalistów: psychologa, psychologa
dziecięcego, socjoterapeuty, terapeuty uzależnień i prawnika.
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Dodatkowo ze środków pozyskanych w ramach ww. programu, dla pracowników różnych Instytucji,
pracujących na rzecz rodzin doświadczających i zagrożonych przemocą domową z terenu Gminy
Sulęczyno, zostały zrealizowane trzy szkolenia w miesiącach: wrześniu 2021 r. pt. „Diagnozowanie
problemu przemocy w rodzinie i budowanie strategii pracy z rodziną – trudne przypadki”, październiku
2021 r. pt. ,,Odpowiedzialność prawna za zaniechanie obowiązku służbowego wynikająca z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” i listopadzie 2021 r. pt. ,,Przemoc, czym jest, jak sobie z nią
radzić?”, zaś w dniu 16.12.2021 r. odbędzie się konferencja online, poświęcona „Budowaniu współpracy
interdyscyplinarnej.”
Ponadto Gmina Sulęczyno przystąpiła do dwóch programów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, których
realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie.
Pierwszy z nich to Program pt. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Program ten ma na celu
możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla
członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności bądź osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami
równoważnymi, poprzez zapewnienie czasowego odciążenia od codziennych obowiązków łączących się ze
sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
Drugi Program pt. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021, ma na celu wprowadzenie
usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: osób niepełnosprawnych posiadających
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. Usługi asystenta w szczególności polegają na
pomocy w: wykonywaniu czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez
uczestnika Programu miejsce, zakupach, załatwianiu spraw urzędowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie przypomina również, że z dniem 31 października 2021
r. skończył się okres pobierania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz specjalnego zasiłku
opiekuńczego na okres zasiłkowy 2020/2021.
Nadal można składać wnioski o ustalenie prawa do tych świadczeń na okres zasiłkowy 2021/2022, jednakże
w przypadku wniosków złożonych od miesiąca grudnia 2021 r. prawo do świadczeń będzie weryfikowane
od miesiąca złożenia wniosku.
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Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego – „POKOLENIA”
Do 2023 roku będzie trwał projekt, w ramach którego 90 seniorów z Gminy Sulęczyno bierze udział
w zajęciach w 4 klubach seniora tj. w Sulęczynie, Kistowie, Mściszewicach i Węsiorach.
Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego – POKOLENIA projekt
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja,
Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
koszty ogółem: 10 170 999,99 zł
koszty bezpośrednie: 9 246 363,63 zł
koszty pośrednie: 924 636,36 zł
wnioskowane dofinansowanie: 9 662 449,99 zł
wkład własny: 508 550,00 zł
PARTNERSTWO:
Gminy: Kartuzy, Żukowo, Somonino, Przodkowo,
Chmielno, Sierakowice, Sulęczyno, Stężyca
NGO:
Fundacja
Słoneczne
Wzgórze
w Stężycy, Spółdzielnia Socjalna Bezpieczni
Podopieczni w Żukowie, Spółdzielnia Socjalna Pasja
w Kartuzach

OPIS PROJEKTU:
Projekt jest odpowiedzią na lokalnie zdiagnozowane potrzeby w zakresie usług społecznych, którego
wdrożenie ma doprowadzić do osiągnięcia celów: poprawy jakości życia i stanu zdrowia ww. osób,
zainicjowania działań w zakresie rzecznictwa seniorów, podniesienia poziomu aktywności społecznej
i kompetencji mieszkańców dla lepszego wykorzystania ich potencjału. Projekt zakłada współpracę
partnerską JST w tym PCPR oraz NGO w zakresie realizacji zadań, zgodnie z doświadczeniem i zakresem
działalności partnerów.
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Z ŻYCIA GMINY SULĘCZYNO
KULTURA – SPORT – OŚWIATA - KALEJDOSKOP WYDARZEŃ
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
W niedzielę 31 stycznia 2021 roku na terenie gminy Sulęczyno odbyła się zbiórka środków w ramach
29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasłem przewodnim zeszłorocznej edycji było motto
„Finał z głową”, a środki zbierano na wsparcie zakupu sprzętu do laryngologii, otolaryngologii
i diagnostyki głowy. Gmina Sulęczyno - GOK Sulęczyno już po raz czwarty wsparł zbiórkę w ramach
współpracy z sztabem WOŚP GOKiS w Chmielnie. Sulęczyńscy wolontariusze Aleksandra, Jan, Karolina
i Krystian kwestowali przed Mszami Świętymi odbywającymi się w Kościele w Sulęczynie
i Mściszewicach. Dodatkowo zbiórka odbyła się także podczas spotkania morsów na jeziorze Mausz grupy
„Hydroaktywnych i przyjaciół”, wśród uczniów najmłodszych klas Szkoły Podstawowej
w Sulęczynie, jak również akcję wsparli pracownicy Urzędu Gminy Sulęczyno.
Łącznie w ramach zbiórki 26 finału zebrano kwotę 8.582,29 zł.
Podczas aukcji odbywających się online w GOKiS w Chmielnie zlicytowany został tort ufundowany przez
Wójta Gminy Sulęczyno, który wspólnie z „Księgą Humoru” przekazaną przez Wójta Gminy Chmielno
sprzedano za 460 zł.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę w ramach 29 finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariuszom dziękujemy za zaangażowanie, wytrwałość i pomoc
w zorganizowaniu zbiórki. Dziękujemy również Księżom obu Parafii za przychylność i pozytywne
nastawienie do organizowanej zbiórki.
W niedziele 30 stycznia 2022 r. także aktywnie wspólnie z WOŚP GOKiS w Chmielnie będziemy
kwestować w ramach 30 finału WOŚP środki z tego finału przeznaczone będą dla zapewnienia
najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Zapraszamy wszystkich do włączenia się
w akcję.
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Dzień Dziecka w Gminie Sulęczyno
W dniu 13 czerwca 2021 r. przez teren całej gminy Sulęczyno przejechał orszak wolontariuszy, którzy
rozdawali dzieciom słodkie upominki z okazji minionego DNIA DZIECKA.
Inicjatywa odbyła się zgodnie z obietnicą z 6 grudnia 2020 r. Od 10 lat, w grudniu orszak Mikołajów
przejeżdża przez gminę i rozdaje słodycze. Jako, że w ubiegłym roku z powodu pandemii tradycyjna
wyprawa Mikołajów nie mogła się odbyć akcję przeniesiono na czerwiec i słodycze rozdane zostały
z okazji Dnia Dziecka.
Orszak z okazji Dnia Dziecka przejechał w konwoju samochodu policyjnego i strażackiego rozdając
słodycze w centralnych punktach każdego z dziewięciu sołectw.
Fundatorzy słodyczy przekazanych w imieniu Wójta Gminy Sulęczyno w tegorocznej akcji z okazji Dnia
Dziecka to:
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie
oraz Zakład Górniczy Pana Piotra Szulty. Zabezpieczenie przejazdu zapewnili funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Sulęczynie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęczynie.
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Gminny etap konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2021””
Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Sulęczyno oceniła zgłoszone do konkursu zagrody,
dokonała podsumowania konkursu i przyznała następujące miejsca:
Kategoria Zagroda:
I miejsce - Pan Henryk Zelewski z Kistówka
II miejsce - Pani Stella Wirwińska z Mściszewic
III miejsce - Pan Marcin Jereczek z Kistowa
W kategorii Wieś za najpiękniejszą uznano miejscowość Podjazy.
W lipcu w Urzędzie Gminy Sulęczyno laureaci gminnego etapu konkursu odebrali dyplomy i nagrody,
a pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia.
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Zajęcia Wakacyjne w Gminnym Ośrodku Kultury
Od 9 do 13 sierpnia 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie odbywały się zajęcia
wakacyjne dla dzieci. Było twórczo i aktywnie! W ramach spotkań zorganizowany został pokaz animacji
poklatkowej "Przygody Remusa", a po nim warsztaty z tworzenia opowieści, które poprowadziła Ewelina
Karczewska-Luhm, reżyserka i autorka scenariuszy filmowych. Dzieci narysowały historie m.in.
o traktorze, piesku, rakiecie, latającej gitarze.
Nie zabrakło też wycieczek. Podczas zwiedzania Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego
we Wdzydzach Kiszewskich uczestnicy zajęć dowiedzieli się, jak mieszkali nasi przodkowie z XVIII
i XIX wieku oraz wzięli udział w warsztatach malowania na szkle. Dzieci odwiedziły również Park
Miniatur, Gigantów oraz Park „Kaszubski Gracik” w Stryszej Budzie.
Kolejną atrakcją było spotkanie z instruktorem kajakarstwa na terenie przystani „Kajaki-Słupia”,
który opowiadał o tym, jak bezpiecznie się zachowywać na wodzie. Dzieci mogły spróbować swoich sił
w pływaniu kajakiem, co wywołało sporo emocji i radości. Popołudnie zwieńczone zostało wspólnym
ogniskiem z poczęstunkiem. W sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas zajęć pomagała Agnieszka
Błaszkowska, zaś z inicjatywy Renaty Zalewskiej każdego dnia odbywały się zajęcia taneczne, podczas
których, dzieci uczyły się układu choreograficznego. Zaprezentowały go rodzicom na Festynie
Wakacyjnym.
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Festyn Wakacyjny
13 sierpnia 2021 odbył się festyn wakacyjny dla dzieci z gminy Sulęczyno. Podczas festynu
animacje prowadziła Merida – Bajeczne Animacje. Wśród atrakcji były dmuchane zamki, stoiska z watą
cukrową, balonami oraz można było zakupić pyszne gofry od KGW Węsiory.
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XIX Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy
w Sulęczynie
Pięciodniowy, muzyczny pociąg akordeonowy ruszył
18 lipca. Zabrał publiczność w nostalgiczną podróż do
świata tanga, po bogatej palecie kolorystycznych
i historycznych odcieni Pomorza w warkoczu z dźwięków
akordeonu i organów, czy też malowniczym, gorącym
flamenco. Na scenie festiwalu zabrzmiały melodie sprzed
lat, pojawiły się też muzyczne akcenty m.in. z Francji
i Litwy.
Pierwszego dnia, w kościele św. Trójcy zabrzmiały utwory
przygotowane przez zespół CUARTETO RE!TANGO. Koncert odbył się z okazji setnej rocznicy urodzin
Astora Piazzolli, słynnego reformatora tanga. Skład kwartetu: Paweł A. Nowak - bandeneon, Łukasz
Perucki – skrzypce, Paweł Zawada – fortepian, Sebastian Wyszyński – kontrabas. Do udziału w projekcie
Cuarteto Re!Tango zaprosiło orkiestrę kameralną oraz wspaniałych wokalistów, Carlosa Rouleta i Darię
Zaradkiewicz.
Drugi dzień festiwalu to ponowne spotkanie muzyczne w kościele św. Trójcy w Sulęczynie. To premiera
pierwszej w Polsce płyty „AerOphonic” w całości poświęcona duetowi akordeonu
z organami. Dźwięki przeplatali Paweł A. Nowak na akordeonie i Maciej Zakrzewski na organach.
Wspólnie „malowali” muzyczne krajobrazy z Pomorza.
Tradycyjnie już na ulicy przed restauracją „Maraska” w Sulęczynie zabrzmiała muzyka. Tym razem
zaprezentował się zespół Que Passa. Publiczność czarowali dźwiękami: Jarosław Dzień – gitara
akustyczna, Marcin Hilarowicz, gitara akustyczna, Kuba Mietła – akordeon, Mirek Hady, cajon,
instrumenty perkusyjne. Duża dawka flamenco fusion rozbudziła ogień w sercach słuchaczy.
Kolejny przystanek festiwalowy to park Leśnego Dworu, gdzie w sentymentalną podróż do przeszłości
zabrał publiczność zespół Bellcanti w składzie: Maria Malinowska, Barbara Lewicka, Karolina Sołomin
– śpiew, Mateusz Lipiński – klawisze, Paweł A. Nowak – akordeon, Maciej Sadowski – kontrabas,
Maksymilian Mińczykowski – perkusja. Utwory były przeplatane muzycznymi opowieściami Michała
Fogga, znanego prezentera radiowego, prawnuka Mieczysława Fogga.
Gwiazdą wieczoru był zespół Motion Trio, który zaprezentował oryginalne brzmienia łączące minimal
music, jazz, rock i folk. Na akordeonach zagrali: Janusz Wojtarowicz, Marcin Gałażyn i Paweł Baranek.
Sobotę rozpoczęła Caloé z francuskimi balladami. Na scenie amfiteatru Gminnego Ośrodka Kultury zagrał
Subtilu-Z z Litwy. Zespół, jako jeden z nielicznych na świecie wykorzystuje birbinę, narodowy litewski
instrument, mający unikalną barwę, która łączy w sobie odcienie duduka, saksofonu
i klarnetu. Skład: Laurynas Vaitkus – birbina tenorowa, Tautvydas Jurkša – akordeon, keytar, Žygimantas
Baltrūnas – akordeon, klawisze, Vytautas Švažas – perkusja.
Wielki finał festiwalu to występ KAYAH & Gang Tango. W programie koncertu znalazły się utwory
Astora Piazzolli w oryginalnych aranżacjach kompozytora na zespół samego Piazzolli - Tango Quinteto
Nuevo Tango w wirtuozowskich interpretacjach GANG TANGO, a także tanga polskie i tanga świata oraz
recytacje poezji tangowej Borgesa i Ferrera.
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XXV Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz w lesie”
Koniec lipca to kolejna uczta muzyczna
w Sulęczynie. Pierwszego dnia podczas
festiwalu na scenie w Leśnym Dworze wystąpił
zespół z Kartuz - The Moneymaker$, następnie
zaś publiczność mogła posłuchać Tomasz
Wendt Quartet - Chapter B. Finałowy występ
należał do Grażyna Auguścik + Kuba
Stankiewicz
Trio.
Sobotnie
spotkanie
z muzyką jazzową rozpoczął Emil Miszk &
The Sonic Syndicate. Na scenie zaprezentował
się zespół poszukujący nowych brzmień
i środków wyrazu. Sobotni wieczór z Mozart
Rocks & Swings. Znane kompozycje W.A.
Mozarta w jazzowych aranżacjach Marcina
Wądołowskiego w wykonaniu zespołu w składzie: Marcin Wądołowski, Artur Jurek, Piotr Lemańczyk
i Adam Czerwiński z gościnnym udziałem legendarnego gitarzysty, członka zespołu Kombi, Grzegorza
Skawińskiego i wybitnej skrzypaczki, Alicji Śmietany, córki zmarłego przed kilkoma laty gitarzysty,
Jarosława Śmietany. Organizatorami festiwalu są Adam Czerwiński oraz Jacek Leszewski.
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„Zakończenie Lata” w Sulęczynie
W niedzielę 29 sierpnia odbyła się uroczysta Msza Święta Dożynkowa w Kościele w Sulęczynie, podczas
której rolnicy podziękowali za tegoroczne plony. W tym dniu także zorganizowane zostało "Zakończenie
lata" przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie. Jedną z atrakcji były przejazdy drezyną, która mknęła
po torach do stacji Sulęczyno! To za sprawą Kolei Drezynowej z Bytowa oraz konduktora Pawła A.
Nowaka. Na scenie amfiteatru zaprezentowali się młodzi artyści: Agata Freda z Kościerzyny, Paulina
Kropidłowska z Węsior, Emanuela Wyszecka z Parchowa oraz Michał Kryczka z miejscowości
Kramarzyny. Występom towarzyszyły także inne atrakcje: dmuchany zamek oraz stoisko z watą.

XVIII sezon Turnieju „Baśki” w Sulęczynie
W niedzielę, 8 listopada podsumowano osiemnasty sezon rozgrywek. W tym roku uczestnicy
spotkali się trzy razy. Z łącznej punktacji wyłoniono zwycięzców w ramach tegorocznych rozgrywek.
Wyniki XVIII sezon:
1. Teresa Grzenia
2. Józef Sylka
3. Marian Stefański
Wyniki I etap XVIII sezonu:
1. Józef Sylka
2. Mariusz Jażdżewski i Stanisław
Smentoch
3. Teresa Grzenia
Wyniki II etap XVIII sezonu:
1. Franciszek Choszcz,
2. Ignacy Błaszkowski i Dawid Smentoch,
3. Jan Jażdżewski
Wyniki III etap XVIII sezonu:
1. Zbigniew Kożyczkowski
2. Stanisław Wichert
3. Edward Gawin
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SZKOŁY W GMINIE SULĘCZYNO
Szkoła Podstawowa im. Antoniego Abrahama w Sulęczynie


GÓRA GROSZA

Szkoła po raz kolejny przystąpiła do akcji GÓRA GROSZA, to już
XXII edycja! Mamy nadzieję, że społeczność naszej szkoły
ponowne aktywnie włączy się do tegorocznej akcji na rzecz dzieci
niewychowujących się w swoich rodzinach. Celem akcji Góra
Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym
się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów,
które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich
miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu
rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.
Termin akcji Góra Grosza jest krótszy niż w ubiegłym roku, dlatego już teraz rozpoczynamy zbiórkę!
Symboliczne 'grosze' zbieramy do końca grudnia 2021r.


SERCE DLA KAROLINKI
Na terenie parkingu szkolnego powstało piękne serce, a piękno to jest tym
bardziej wyjątkowe, że każdy może coś od serca - do serca wrzucić. Potrzebne są
nakrętki. W zbiórkę zorganizowała nauczycielka, Elwira Kreft
i od lat już w pomoc włącza się społeczność szkolna.
Serce wykonał Janusz Orlikowski, zaś w montażu pomógł Marek Kreft. Rodzice
Karolinki bardzo dziękują za pomoc.
Liczy się każdy gest, nakrętka. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału
w zbiórce i wspólne wypełnienie serca.



ŚLADAMI HISTORII – WYCIECZKA DO MUZEUM STUTTHOF
Jak co roku klasy ósme wybrały się na wycieczkę do
Muzeum Stutthof w Sztutowie śladami rodzinnych
i patriotycznych historii II wojny światowej. Wyjazdy do
tak ważnych miejsc są jak żywe lekcje historii.
Dziękujemy Radzie Rodziców za pomoc finansową
w organizacji wycieczki.



LEKCJE JĘZYKA KASZUBSKIEGO TO RÓWNIEŻ AKTYWNY WYPOCZYNEK

Uczniowie uczęszczający w lekcjach języka
kaszubskiego bardzo lubią się bawić i dlatego
naukę naszego języka regionalnego rozpoczęliśmy
od sportowej przygody w Costerina Parku
w Kościerzynie.
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 SPRZĄTANIE LASU PRZY SZKOLE
Walczymy dalej teraz o inną nagrodę dla szkoły.
Nasza Zerówka zgłosiła się do akcji „Ecoline”
i wykonała główne zadanie – dzieci posprzątały lasek
za szkołą. Dzięki takim przedsięwzięciom wspólnie
uczymy się, jak dbać o planetę.

Szkoła Podstawowa im. Jana Tryby w Węsiorach
 WYCIECZKA DO JASTRZĘBIEJ GÓRY
Uczniowie zobaczyli: Osadę średniowieczną w Sławutowie,
Groty Mechowskie, Cmentarz Piaśnicki, Jastrzębią Górę
(Muzeum Iluzji w Domu Rybaka, Latarnia morska, kąpiel
w Morzu Bałtyckim), Oceanarium w Gdyni.

 WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI
Szkoła Podstawowa im. Jana Tryby przystąpiła we wrześniu do
projektu " Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci". Szkoła dostarczyła
1330 kg zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego.
W zamian uczestnicy akcji otrzymali bon w wysokości 200 zł do
wykorzystania na nagrody rzeczowe.

 DZIEŃ CHLEBA
16 października to Dzień Chleba, w tym czasie uczniowie świętowali
także Tydzień Zdrowego Żywienia. Z tej okazji klasa III wraz
z wychowawcą upiekła pyszny chleb. Następnego dnia wspólnie
przygotowano przepyszne kanapki na zdrowe i pożywne śniadanie.

 DZIEŃ PATRONA SZKOŁY
13 października odbyła się uroczysta akademia, która rozpoczęła się od
przemarszu pocztu sztandarowego. Pani dyrektor Klaudia Jereczek
wygłosiła krótkie przemówienie, w którym wspomniała o tym, jak ważne
jest kultywowanie tradycji i szacunku dla przeszłości, a więc i dla
patrona szkoły, którego życie i dokonania powinny być inspiracją dla
wszystkich uczniów. Następnie uczniowie klasy 7 oraz samorząd
uczniowski zaprezentowali program artystyczny, którym uczcili pamięć
Patrona Szkoły Jana Tryby.
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 WYSTĘP UCZNIÓW W KONKURSIE „DO HYMNU”

18 października odbyło się przesłuchanie konkursowe do IV edycji Konkursu Ogólnopolskiego dla
Szkół Podstawowych „Do Hymnu!”, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury z okazji
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie pod okiem p. Marzeny Olszewskiej,
odśpiewali Hymn Państwowy oraz dwie wybrane pieśni hymniczne.
W tym dniu również zaszczycili nas swoją obecnością szczególni goście: dyrektor Narodowego
Centrum Kultury p. prof. Rafał Wiśniewski, jego asystentka p. Justyna Roszuk, ogólnopolski
koordynator konkursu p. Krzysztof Kozłowski. W jury zasiedli: p. prof. Aleksandra Grucza-Rogalska
i p. prof. Roman Grucza. Pojawił się także wicestarosta kartuski, p. Piotr Fikus, wójt Gminy Sulęczyno,
p. Bernard Grucza, przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno, p. Kazimierz Gliniecki. Ponadto przybyli
przedstawiciele służb mundurowych Nadleśnictwa, jednostek kulturalnych, członkinie KGW
w Węsiorach oraz radni gminy Sulęczyno.


„MÉSTER BËLNÉGÒ CZËTANIÔ”
Za nami gminny etap konkursu " MÉSTER BËLNÉGÒ CZËTANIÔ" , który odbył się 23 listopada
w Szkoła Podstawowa im. Jana Tryby w Węsiorach. Jury w składzie: Włodzimierz Bronk, Grażyna
Korda oraz Katarzyna Stenka wyłoniło zwycięzców w poszczególnych kategoriach:
Klasy I - III
1. Antonina Czystowska
2. Kornelia Gliniecka
3. Liliana Kożyczkowska
Klasy IV-VI
1. Amelia Orłowska
2. Mikołaj Kropidłowski
3. Anna Węsierska
Klasy VII-VIII
1. Karolina Pobłocka
2. Otylia Stefańska
3. Aleksandra Birr
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Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Podjazach
 WOJEWÓDZKI KONKURS PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
W maju, w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps.
"Inka" w Podjazach odbył się II Wojewódzki Konkurs Pieśni
i Piosenki Patriotycznej "Głosem Inki" pod honorowym
patronatem Wójta Gminy Sulęczyno, p. Bernarda Gruczy.
Przegląd przeprowadzono w formie online. Każdy
z uczestników nagrał wykonanie utworu i przesłał go do oceny.
Po przesłuchaniach, profesjonalna komisja konkursowa
w składzie: dr p. Sławomir Bronk – przewodniczący, p. Paweł A.
Nowak oraz p. Joanna Szroeder, ogłosiła werdykt.
W kategorii klas I – III: I m. Zuzanna Damaszke - SP w Baninie
(opiekun p. Hanna Pek i p. Krzysztof Majda), II m. – Lena
Hildebrand – SP w Przyjaźni (opiekun p. Aleksandra
Kuśnierczuk) oraz Lena Stefan – SP w Podjazach (opiekun
p. Natalia Hebel), III m. Liliana Labuda – SP w Szopie (opiekun
p. Emilia Janneck). Wyróżnienie w tej kategorii zdobyła Kornelia
Gliniecka – SP w Sulęczynie (opiekun p. Marta Gurowska).
W kategorii klas IV – VI: Kinga Błonk – SP w Sierakowicach
(opiekun p. Wioletta Kuczkowska) oraz Zofia Brzeska – SP
w Miechucinie (opiekun p. Lucyna Mielewczyk), II
m. Bartłomiej Piankowski SP w Parchowie oraz Kinga
Szczypior – SP w Kamienicy Królewskiej (opiekun p. Dominika
Formela), III m. Julian Jereczek – SP w Podjazach (opiekun p.
Natalia Hebel) oraz Helena Modrzejewska – SP nr 1 w Żukowie
(opiekun p. Justyna Belgrau). Natomiast wyróżnienia w tej
kategorii zdobyli: Maja Kocięda SP w Borkowie (opiekun p.
Anna Kocięda) i Matylda Myszk SP nr 1 w Sierakowicach
(opiekun p. Dominika Formela). W kategorii klas VII – VIII:
I m. Sandra Hinca – SP w Miechucinie (opiekun
p. Lucyna Mielewczyk) oraz Marcelina Urban – SP
w Kamienicy Królewskiej (opiekun p. Dominika Formela),
II m. Agata Bigus – SP nr 2 w Kartuzach (opiekun p. Dorota
Klasa) oraz Krystian Krauza – SP w Szopie (opiekun
p. Emilia
Janneck), III m. Zuzanna Jereczek - SP
w Podjazach (opiekun p. Natalia Hebel) oraz Zuzanna
Kapiszka – SP w Parchowie. Wyróżnienie w tej kategorii
zdobyła: Oliwia Kobiela – SP w Sulęczynie (opiekun
p. Marta Gurowska).

 WYCIECZKA DO ZAMKU KSIĄŻ
Swoją wycieczkową przygodę uczniowie rozpoczęli od zamku Książ w Wałbrzychu, gdzie poznali historię
tego miejsca oraz odwiedzili tamtejszą palmiarnię. Kolejnym punktem na mapie wycieczki był kompleks
Riese w masywie góry Włodarz, która miała stanowić jedną z kwater Hitlera podczas II wojny światowej.
Drugi dzień wycieczki został zaplanowany na zdobycie Śnieżki – najwyższego szczytu Karkonoszy oraz
Sudetów. Po wyczerpującym, aczkolwiek satysfakcjonującym wejściu, uczniowie mogli poznać uroki
Karpacza.
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Kolejny dzień wycieczki to odwiedzenie Huty „Julia” w Piechowicach, gdzie uczniowie mieli okazję
poznać tajniki ręcznego wytwarzania szkła kryształowego. Następnie wędrowali po krętych ścieżkach
podziwiając uroki Skalnego Miasta.
Ostatni dzień wyjazdu upłynął na zgłębieniu fenomenu kolorowych jeziorek w Rudawach Janowickich.
Następnie udaliśmy się do Wrocławia, gdzie na starym mieście ruszyliśmy śladem słynnych w całej Polsce
krasnali.

 AKCJA SADZENIA LASU
5 listopada uczniowie klasy VII i VIII zaangażowali się w akcję sadzenia lasu, która polegała na odnowieniu
powierzchni zrębowej w leśnictwie Sulęczyno, zniszczonej w wyniku nawałnicy w sierpniu 2017 r.
Inicjatywa ta powstała w ramach współpracy OSP Sulęczyno i Nadleśnictwa Lipusz. Pomimo iście
jesiennej pogody, uczniowie z zapałem przystąpili do pracy i wraz ze swoimi rówieśnikami z pozostałych
szkół w gminie, strażakami i leśnikami, posadzili ok. hektara lasu w okolicy Mściszewic.

 DZIEŃ POSTACI Z BAJEK
Na początku listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Postaci z Bajek. Bajki
towarzyszą nam od najmłodszych lat, rozweselają i bawią, ale też przekazują ważne
prawdy życiowe. Pamiętajmy, że czytając dzieciom bajki rozwijamy ich
wyobraźnię, fantazję, pamięć i wzbogacamy słownictwo. Bajkowe postacie
sprawiają, że świat dziecka staje się radosny i kolorowy. Tego dnia oddział
przedszkolny zorganizował zabawy wymagające wykazania się znajomością treści
bajek, tych znanych i mniej znanych, m.in. dzieci rozwiązywały zagadki,
rozpoznawały bajkę po rekwizycie oraz po przeczytaniu fragmentu książki.
Były muzyczne zgadywanki bajkowe, zabawy ruchowe oraz prezentacja
dziecięcych bajkowych przebrań.

Gminne Przedszkole Samorządowe w Sulęczynie
FOTORELACJA Z DNIA PRZEDSZKOLAKA
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Rok przedszkolny 2021/2022 rozpoczął się z nowymi wyzwaniami dostosowanymi do istniejącej
rzeczywistości. Do Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęczynie - uczęszcza 87 dzieci, w czterech
grupach wiekowych: „MYSZKI”, „ŻABKI”, „MOTYLKI” i „RYBKI” .
W codziennym życiu przedszkolnym łączymy naukę i zabawę aby nasze dzieci chętnie zdobywały nową
wiedzę i pogłębiały swoje zainteresowania. Dla wszystkich grup wiekowych prowadzimy dwa razy
w tygodniu zajęcia z języka angielskiego. Dla dzieci z potrzebami edukacyjnymi prowadzimy zajęcia
logopedyczne.
W dalszym ciągu wszyscy realizujemy zadania z Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego: „PIĘKNA
NASZA POLSKA CAŁA” celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych,
uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski.

Grupa „Rybki” przystąpiła do programu edukacji komunikacyjnej "GOTOWI DO DROGI" – jak i do
projektu ekologicznego „Szkolne Przygody Gangu Swojaków”.
 Realizujemy innowację pedagogiczną „PRZEDSZKOLAK W ŚWIECIE POEZJI”. W tym roku
szkolnym poznajemy twórczość Ewy Szelburg- Zarembiny. Kolejna edycja konkursu zaplanowana jest
na marzec. Ubiegłoroczny konkurs recytatorski cieszył się ogromnym zainteresowaniem, brało w nim
udział 57 uczestników z gminy Sulęczyno.
 Kontynuujemy innowację „MALI KASZUBI”, która ma na celu podtrzymywanie kaszubskiej
tożsamości regionalnej dzieci.
 Uczestniczymy w przedstawieniach teatralnych dla dzieci.
 Bierzemy udział w konkursach organizowanych przez inne przedszkola w gminie Sulęczyno.
 Organizujemy spotkania z przedstawicielami różnych zawodów z najbliższego środowiska.
 Współpracujemy z Gminną Biblioteką Publiczną w Sulęczynie – zostaliśmy zaproszeni na spektakl
teatralny „Wybierz numer 112”.
Dzieci 5,6 letnie brały udział w konkursie plastycznym „Idzie niebo ciemną nocą” - ilustracja do utworu
Ewy Szelburg-Zarembiny. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie Świętego Mikołaja do przedszkola,
który obdarował dzieci prezentami i odebrał od nas pracę zbiorową z okazji Mikołajek.

Więcej informacji z życia Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęczynie na:

www.gpsuleczyno.szkolnastrona.pl
https://www.facebook.com/GminnePrzedszkoleSamorzadoweWSuleczynie
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SULĘCZYNIE


SPOTKANIE Z P. ROMANEM PANKIEWICZEM
23 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulęczynie odbyło się
spotkanie z Romanem Pankiewiczem. Uczestniczyli w nim uczniowie klas III
ze Szkoły Podstawowej w Sulęczynie. Autor opowiadał o pięciu ważnych
zawodach: żołnierz, strażak, policjant, nauczyciel i bibliotekarz. Przebierał się
w oryginalne stroje. Książki p. Romana Pankiewicza można wypożyczyć
w bibliotece.



TEATR GARGULEC
Na początku listopada do biblioteki zawitał Teatr Gargulec z przedstawieniem
"Wybierz nr 112". Uczestniczyły w nim dzieci 5-6 letnie z Przedszkola
Samorządowego w Sulęczynie. Nr 112 łatwy do zapamiętania nawet dla dzieci
w wieku przedszkolnym. Wszystkie przedstawione sytuacje wymagały użycia
telefonu alarmowego. Bajka pełna jest piosenek, w których powtarzający się
refren ułatwia zapamiętać nr 112. Dzieci bawiły się wspaniale.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SULĘCZYNIE


KURS PODSTAWOWY DLA DRUHÓW OSP SULĘCZYNO
Na terenie naszej jednostki OSP w miesiącach luty-maj,
pomimo ograniczeń związanych z pandemią, udało się
przeprowadzić kurs podstawowy dla druhów OSP
Sulęczyno. Zajęcia odbywały się w formie teoretycznej
oraz praktycznej i były prowadzone przez druhów naszej
jednostki. W dniu 8.05.2021 przeprowadzony został
egzamin teoretyczny oraz praktyczny kończący szkolenie
podstawowe dla strażaków ratowników przez kadrę KP
PSP w Kartuzach. Po zakończeniu egzaminu Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach,
wręczył zaświadczenia o ukończeniu kursu.
 OBÓZ SPORTOWO – SZKOLENIOWY MDP
OSP SP
17- 27 lipca br. w miejscowości Wambierzyce (pow.
Kłodzki) na terenie Obozu Szkoleniowego Młodzieżowych
Drużyny Pożarniczych Oddziału Wojewódzkiego Związku
OSP RP Województwa Pomorskiego, odbyło się
zgrupowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dziewcząt
OSP Sulęczyno.

Głównym celem Obozu było przygotowanie fizyczne
dziewcząt do udziału w Mistrzostwach Polski MDP wg
regulaminu CTiF, które w dniach 27 - 29 sierpnia odbyły się
w Koninie. Zawodniczki poza ćwiczeniami korzystały
również z lokalnych atrakcji, których można doświadczyć przebywając na terenie Kotliny Kłodzkiej.
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Młode adeptki pożarnictwa odbyły również szkolenie z zakresu
posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, zgłębiły wiedzę
z zakresu rozwoju pożaru oraz organizacji działań ratowniczych
i wyposażenia technicznego, które można spotkać w jednostkach Straży
Pożarnej. /zdj. OSP Sulęczyno/

Na zdjęciu po lewej reprezentacja
województwa pomorskiego MDP OSP
Sulęczyno.


ĆWICZENIA NA TERENIE PRZETWÓRSTWA DRZEWNEGO

7 listopada br. strażacy OSP z gminy Sulęczyno
uczestniczyli w ćwiczeniach na terenie zakładu
przetwórstwa drzewnego Scandpol w Sulęczynie.
Ćwiczenia składały się z dwóch epizodów:
I epizod: Pożar w pomieszczeniu kotłowni w wyniku
którego poszkodowane zostały 2 osoby. Zadaniem straży
pożarnej było szybkie dotarcie do osób poszkodowanych,
ich ewakuacja w miejsce bezpieczne oraz udzielenie im
kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz spowolnienie
rozwoju pożaru, jego lokalizacja i ugaszenie.
II epizod: W wyniku powstałego pożaru silnemu
promieniowaniu cieplnemu poddana została butla
z acetylenem. Strażacy mieli za zadanie wdrożyć w życie
procedurę chłodzenia butli z gazem niebezpiecznym oraz
zbudować gaśnicze stanowisko bezobsługowe. Celem
ćwiczeń było między innymi doskonalenie umiejętności
strażaków w zakresie elementów taktyki działań
gaśniczych i taktyki działań ratowniczych, koordynacji
działań oraz przejmowania i dowodzenia przez
Kierującego Działaniem Ratowniczym, zapoznanie
strażaków ze specyfiką zakładu i sprawdzenie możliwości
zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru.
W ćwiczeniach uczestniczyły wszystkie 3 jednostki OSP
z terenu gminy Sulęczyno zaś nadzór nad przebiegiem
ćwiczeń pod względem technicznym i merytorycznym sprawowali funkcjonariusze KP PSP w Kartuzach.

ORSZAK MIKOŁAJÓW W GMINIE SULĘCZYNO
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji XIII edycji akcji „Święty Mikołaj w Gminie
Sulęczyno”. Pomysłodawcą objazdów po wszystkich wioskach był ówczesny ks. Wikariusz Przemysław
Krzyżanowski w 2009 r., który jest obecnie proboszczem w Polnicy k. Chojnic. Potem rolę organizatora
przejął Andrzej Potrac, pełnomocnik Wójta Gminy Sulęczyno, Bernarda Gruczy ds. Antyalkoholowych.
Cukierki zakupiono za przyzwoleniem p. Wójta przez Komisję Antyalkoholową oraz GOK Sulęczyno.
Przygotowania do akcji trwały kilka dni:
- samochodu użyczył – Mateusz Potrac – woźnica sanek
- Piotr Szulta – przewóz słodyczy
- Posterunek w Sulęczynie
- OSP Sulęczyno
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W rolę Mikołajek i Mikołajów w tym roku wcielili się:
- Kasia Stenka – fotograf
- Sołtysi: Kistowo - Dorota Kujda z mężem Łukaszem, Węsiory - Maria Łukowicz, Podjazy - Maria
Labuda, Sulęczyno - Bernadeta Baske
- Policja – Jarosław Rudnik, Radosław Kostuch
- Straż – Ryszard Sominke, Karol Drywa
Wśród Mikołajów byli również: Wiesław Wichert (oświetlenie placu), Joanna Szuta, Ewa Rekowska,
Aleksandra Potrac, Robert Ziegiert, Marek Kropidłowski, Łukasz Treder, Jan Baske, Bartek Kulas.
Firma "Skandpol" Violetta i Piotr Mrozowicz ufundowała paliwo do samochodów i agregatu, zaś sanki
wypożyczyli – Grzegorz Dalecki i Józef Stefański.
Przygotowano 1100 paczek słodyczy! Mikołajami były też dzieci: Karolina - lat 9, Marcelina - lat 6 i Antoś
- lat 4. Po raz kolejny najlepszym podziękowaniem za akcję była radość dzieci.
Wszyscy uczestnicy przejazdu poświęcili bezinteresownie swój czas. Serdecznie dziękujemy!
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ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE – BOŻE NARODZENIE 2021
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