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Tel. (58) 684 – 20 – 57
www.goksuleczyno.gdan.pl
E-mail. gok@goksuleczyno.gdan.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sulęczynie
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Zachęcamy Państwa do nadsyłania materiałów
(tekstów i zdjęć) oraz informowania nas o ciekawych
wydarzeniach odbywających się na terenie Gminy
Sulęczyno, na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie
ul. Zielona Droga 1, 83-320 Sulęczyno
tel. /58/ 684 – 20 – 57
e-mail. gok@goksuleczyno.gdan.pl
(zastrzegamy sobie prawo skracania nadesłanych materiałów)
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Drodzy Mieszkańcy
Goście i Przyjaciele
Ziemi Sulęczyńskiej!
Na samym początku mojego wystąpienia bardzo dziękuję
Wszystkim za wyrozumiałość i cierpliwość oraz zrozumienie
w jakich warunkach przyszło nam
obsługiwać
petentów
(klientów) naszego Urzędu Gminy z racji pandemii Covid – 19
(zarazy koronawirusa) na całym świecie, a w tym i w naszej
gminie. Staraliśmy się, jak i staramy pracować w miarę normalnie,
ale z zachowaniem zalecanych przez Sanepid obostrzeń.
Pomimo tego jednak sporo Naszych Mieszkańców dotknęła
ta choroba i jednym było, jest, dane wyzdrowieć, a innym
zwłaszcza starszym nie.
W tym miejscu składam wszystkim Rodzinom, z których odeszli ich bliscy do Pana na wieczną służbę
z serca płynące wyrazy współczucia – kondolencje.
Szanowni Państwo! Był to rok inny jak zazwyczaj, a przez to także i zbliżające się święta Bożego
Narodzenia będą inne – zapewne dużo mniej radosne. Mamy, Wszyscy nadzieję, że wróci pełna normalność,
ale póki co: BĄDŹMY WSZYSCY OSTROŻNI i DBAJMY O SIEBIE NAWZAJEM, o swych bliskich
w domu, jak również spotykanej osoby przypadkowo – w sklepie, w pracy, czy na ulicy.
Teraz pragnę podzielić się z państwem tylko śladowo informacją, że pod względem inwestycji
i pozyskiwania środków zewnętrznych nie był to rok najgorszy.
1) udało nam się zakończyć „sztandarową” inwestycję – rozbudowę i modernizację Szkoły
w Mściszewicach. Całkowity koszt 4.924.749,71 zł, w tym 1.155.000,00 zł udało się otrzymać
dofinasowania - 23,45%,
2) remont drogi – ul. Brzozowej w Sulęczynie, koszt całkowity 325.000,00 zł – dofinansowanie
50,00%,
3) remont drogi – ulicy przez wieś Żakowo, koszt całkowity 840.000,00 zł, dofinansowanie 63,63%.
To tylko te najdroższe i najważniejsze inwestycje gminy.
W dalszej części naszej gazetki znajdziecie Państwo wiele innych pomniejszych inwestycji, jak
chodniki, kilka lamp, które udało się zrealizować dzięki pozyskanym dofinansowaniom.
Dużo także działo się dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, z Starostwem Powiatu
Kartuskiego, z Stowarzyszeniem dla Niepełnosprawnych „Szansa Start” w Ośrodku Mausz itp., gdzie także
udało się uzyskać dofinansowania na tzw. projekty miękkie dla KGW i naszych Seniorów łącznie około 2 mln
zł na projekty dwuletnie. Nie będę się rozpisywał w tej materii, ale odsyłam Państwa do dalszej części gazetki,
jak też do Internetu na nasze strony gminy Sulęczyno.
Bardzo serdecznie i gorąco dziękuję naszym sponsorom, firmom: „KAPEO”, Przedsiębiorstwu
Budowlanemu „Górski”, „SMS Mrozowicz”, OSP, Lasy Państwowe, Zarządowi Powiatu Kartuskiego
no i oczywiście wszystkim Indywidualnym darczyńcom, których nie sposób wymienić. Dziękuję także
WSZYSTKIM za słowa otuchy, za podziękowania, za okazaną wszelkiego rodzaju dobroć. Dziękuję bardzo
Lekarzom Ośrodka Zdrowia – Państwu Kostrzewskim wraz z pracownikami, policjantom, strażakom oraz
podległemu Personelowi za dobrze wykonywaną pracę w tym szczególnym czasie. Szczególne podziękowania
kieruję na ręce Pana Przewodniczącego Rady Gminy Sulęczyno oraz wszystkich radnych za dobrą pracę
i współpracę. Dziękuję również Wszystkim Sołtysom oraz Dyrektorom szkół oraz wszystkim nauczycielom
i pracownikom placówek oświatowych.
Pozdrawiam serdecznie z głębi serca Wszystkich i oby okazało się, że z nadejściem tych Świąt
Bożego Narodzenia będziemy lepsi i bogatsi Duchem.
Sulęczyno, grudzień 2020 r.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Sulęczyno
mgr Bernard Grucza

Informujemy, iż dnia

24 grudnia 2020 roku (czwartek)
Urząd Gminy Sulęczyno BĘDZIE NIECZYNNY
(Dzień Wolny od pracy dla pracowników Urzędy Gminy Sulęczyno w zamian
za dzień 26 grudnia 2020 r. – dzień świąteczny przypadający w innym dniu niż niedziela)
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Inwestycje zakończone w 2020 roku,
a także w trakcie realizacji …….
Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
wraz z infrastrukturą w miejscowości Mściszewice etap III
Umowa na realizację w/w inwestycji podpisana została w dniu 14 listopada 2019 roku z firmą:
Zakład Remontowo – Budowlany KRASBUD Ryszard Krause.
Łączny koszt inwestycji wraz z dokumentacją
projektową i nadzorami (od 2016 r.) wyniósł:
4.924.749,71 zł. Dofinansowanie z rezerwy ogólnej
budżetu państwa wyniosło: 1.155.000,00 zł.
co stanowi 23,45 % ogólnych kosztów zadania.
Po
rozbudowie
istniejącego
dwuoddziałowego
przedszkola powstały trzy oddziały, każdy dla 25
dzieci. Każda sala posiada własny magazynek
pomocniczy do przechowywania leżaków, sprzętu do
zabaw i zajęć, posiada zespół sanitarny dla dzieci,
obejmującym dwie toalety, cztery umywalki
i niewydzielony, łatwo dostępny basenik natryskowy
służący do interwencyjnego umycia dziecka. Z każdej
sali zaprojektowano bezpośrednie wyjście na zewnątrz
na taras i przylegający do przedszkola teren zabaw
wyposażony w nowy sprzęt do zabaw.
Rozbudowa części szkolnej obejmowała wyodrębnienie holu i realizację trzech nowych sal lekcyjnych,
każda dla 18-25 uczniów. Podobnie jak w części przedszkolnej również w gimnazjum wykonano
bezpośrednie wyjście na zewnątrz z każdej sali lekcyjnej.
Powstała nowa stołówka przeznaczona dla uczniów na 80 miejsc konsumpcyjnych. W stołówce
spożywane będą obiady szkolne.

Poprzez bezpośredni dostęp z łącznika stołówka została skomunikowana bezpośrednio z głównym,
ogólnym wejściem do Zespołu Szkół, co pozwoli jej pełnić funkcję sali dla potrzeb różnych wydarzeń
szkolnych oraz wiejskich: uroczystości, obrad, egzaminów itp.
Zaplecze kuchenne obejmuje kuchnie główną wraz z aneksami, przygotowalnię warzyw i jaj, wydawanie
potraw i zmywalnię naczyń, magazyny, zaplecze sanitarno-higieniczne dla personelu. Planowana
wydajność kuchni wynosi 200 obiadów na dzień oraz przygotowywanie posiłków dla dzieci
przedszkolnych (śniadania, obiad, podwieczorek).
Wyposażenie kuchni, obejmuje następujące podstawowe sprzęty: kuchnia elektryczna 6-palnikowa,
kocioł warzelny poj. 100 l, taboret indukcyjny, patelnia uchylna, piece konwekcyjno - parowe, płyta
grzewcza, zmywarka kapturowa, bemar elektryczny, stół chłodniczy, komora chłodnicza.
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W części budynku objętej przebudową wykonano instalację ogrzewania wodnego zamkniętego zasilaną
z pompy ciepła typu solanka/woda zainstalowanej w pomieszczeniu technicznym na parterze. Wykonano
dwa obiegi grzewcze: obieg ogrzewania podłogowego i obieg nagrzewnic central wentylacyjnych.

Zamontowano zestaw dwóch sztuk pomp ciepła typu „solanka – woda” o mocy cieplnej 45 kW i jedna
sztuka pompy ciepła typu „solanka – woda” o mocy cieplnej 29 kW kW. Pompy zasilane są z dolnego
źródła tj. 26 szt. pionowych wymienników gruntowych - odwiertów. Wykonano również instalację
wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach: klas szkolnych i sal przedszkolnych, holu z szatnią, jadalni,
kuchni, zaplecza kuchni, toaletach i magazynach.
Realizacja tego niezbędnego przedsięwzięcia inwestycyjnego, jakim było uzyskanie nowych pomieszczeń
przedszkolnych i szkolnych była możliwa, dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu z budżetu
Państwa za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego. Zrealizowana inwestycja rozwiązała problem
lokalowy Zespołu Szkół w Mściszewicach, a dla dzieci i młodzieży stworzone zostały warunki do nauki
i wszechstronnego rozwoju na miarę XXI wieku.
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Gmina Sulęczyno otrzymała dofinansowanie w wysokości 22.008,00 zł.
na wyposażenie nowej stołówki szkolnej
Dzięki tej dodatkowej dotacji z rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" wyposażono
kuchnię i stołówkę w Szkole Podstawowej w Mściszewicach.
W związku z uruchomieniem od nowego roku szkolnego 2020/2021 stołówki w Zespole Szkół
w Mściszewicach zakupiono niezbędny sprzęt podręczny do pracy w kuchni (pojemniki do żywności,
patelnie, garnki, miski, maszynka do mięs, frytkownica, krajalnica do mięs i wędlin, szatkownica do
warzyw); podstawowe akcesoria do wyposażenia kuchni (noże, drobne przybory kuchenne) oraz zastawę
stołową do korzystania przez uczniów podczas spożywania posiłków (szklanki, łyżki, widelce, noże).
W związku z tym, że z posiłków przygotowywanych w kuchni w Zespole Szkół w Mściszewicach
korzysta również Szkoła Podstawowa w Podjazach, dlatego niezbędny był również zakup pojemników
gastronomicznych do transportu ciepłych posiłków.

Zakończono realizację inwestycji pn. „Remont odcinka drogi gminnej
nr 166011G w miejscowości Sulęczyno (ul. Brzozowa)”
Realizacja zadania poprzez wykonanie zmiany nawierzchni
istniejącej drogi szutrowej pozwoliła przede wszystkim na
zwiększenie bezpieczeństwa, komfortu jazdy uczestnikom ruchu
drogowego na remontowanym odcinku drogi. Nowo wybudowany
odcinek
będzie
powodował
powstawanie
infrastruktury
towarzyszącej, uatrakcyjnił teren pod względem dostępności do
terenów przyszłościowo przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną
oraz rekreacyjno - sportowo - turystyczną.
Zakres robót budowlanych obejmował utwardzenie nawierzchni
szutrowej płytami żelbetonowymi typu YOMB na długości 545 m
w szerokości pasa jezdni, ograniczonego opornikami. W celu
swobodnego poruszania się w obydwu kierunkach wykonano
odcinkowe poszerzenia.
Wykonawcą robót budowlanych była Firma Usługowo – Budowlana
Witold Cygert z Wygody Sierakowskiej.
Wartość robót budowlanych wyniosła 325.000,00 zł.
Dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych
wyniosło 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
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Zakończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej
nr 166005G wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury
technicznej w miejscowości Żakowo”
Inwestycja obejmowała przebudowę istniejącej drogi
gminnej nr 166005G. Po przebudowie droga ma
nawierzchnię o szerokości 4,5 m i obustronne pobocza
o szerokości 0.75 m na odcinkach obowiązywania
przekroju drogowego oraz 4.5 m i opaski służące jako
cieki o szerokości 0.6 m. Z uwagi na strefę ruchu 30km/h
zrezygnowano z projektowania chodników. Wykonano
regulację wysokościową studni kanalizacji sanitarnej,
hydrantów, zasuw wodociągowych. Dla sprawnego
odwodnienia drogi wybudowano dwa wpusty deszczowe
z kolektorem deszczowym odprowadzającym wodę do
skrzynek rozsączających. Wykonano również budowę
2 rowów drogowych odwadniających.
Wykonawcą
robót
budowlanych
była
firma
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe
„SOMBUD” Mirosław Socha z Somonina.
Wartość robót budowlanych wyniosła 840.000,00 zł.
Dofinansowanie zadania wyniosło 63,63% kosztów
kwalifikowanych inwestycji.
Inwestycja zrealizowana została w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
podziałania
„Wsparcie
inwestycji
związanych
z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie
odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacja typu
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
Przeprowadzona inwestycja pozwoliła osiągnąć zakładany
cel: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną
i w oszczędzanie energii”, tj. wspieranie lokalnego
rozwoju na obszarach wiejskich.
Celem realizacji zadania była poprawa dostępu
mieszkańców Żakowo do dróg wyższego rzędu poprzez
przebudowę drogi gminnej nr 166005G relacji Sulęczyno
– Żakowo – Bielawki – Borek na odcinku 698 mb.
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Działania zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego w 2020 r.
Sołectwo Sulęczyno
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej:
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Rzemieślniczej i ul. Letniej
(droga gminna nr 166030G), ul. Szarej i ul. Majkowskiego oraz
ul. Słonecznej w m. Sulęczyno. Koszt: 57.500,00 zł.

Sołectwo Mściszewice
1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej:
Przebudowa drogi gminnej nr 166027G (ul. Szkolna)
i odcinka drogi gminnej nr 166025G (ul. Leśna)
w m. Mściszewice. Koszt: 37.000,00 zł
2. Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr
166027G w m. Mściszewice (odcinek 92 mb,
ul. Szkolna). Koszt: 19.987,50 zł

Sołectwo Kistowo
1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej:
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 166012G
i drogi wewnętrznej w miejscowości Kistowo.
Koszt: 16.000,00 zł
2. Zakup wiat przestankowych (Kistówko).
Koszt: 8.000,00 zł.

Sołectwo Podjazy
1. Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, tablicy edukacyjnej, ławki - w ramach zadania
pn. „Aktywne Podjazy”. Koszt: 15.500,00 zł (w tym 10.000,00 zł. dotacja ze środków Województwa
Pomorskiego w ramach pomocy finansowej pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie”
2. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Amalka (dz. 564/1) - odc. 100 mb. Koszt: 15.460,99 zł.
3. Wykonanie przyłącza energetycznego na placu wiejskim w Podjazach (teren szkoły podstawowej).
Koszt: 7.500,00 zł.
4. Zakup wiaty przestankowej (Widna Góra). Koszt: 4.177,00 zł.

Sołectwo Sucha
Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Sucha (dz. 10/2)
- odc. 115 mb. Koszt: 17.780,15 zł

Sołectwo Borek
Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Bielawki (dz. 317)
- odc. 160 mb. Koszt: 24.737,60 zł

Sołectwo Żakowo
Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w miejscowości Żakowo.
Koszt: 21.000,00 zł

Sołectwo Węsiory
1. Dostawa i montaż 4 lamp solarnych w miejscowości
Węsiory i Borowiec, Koszt: 41.820,00 zł
2. Remont odcinka ul. Bocznej w miejscowości Węsiory
w zakresie odwodnienia nawierzchni. Koszt: 21.500,00 zł

Sołectwo Zdunowice
Opracowanie dokumentacji wytyczenia granic dróg gminnych
w sołectwie Zdunowice. Koszt: 15.990,00 zł.
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Usuwanie odpadów zawierających azbest
z terenu Województwa Pomorskiego (edycja 2020)
W roku 2020 Gmina Sulęczyno uzyskała dofinansowanie z Programu
Priorytetowego: Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów
zawierających azbest”. Dotacja pochodzi z środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Gdańsku
w wysokości 4.580,00 zł oraz z środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.580,00 zł.
Łącznie otrzymana dotacja wyniosła 9.160,00 zł, co stanowiło 100%
kosztów kwalifikowanych zgodnie z umową nr WFOŚ/D/III-37/4156/2020/AZBEST-2020.
W ramach konkursu zutylizowano 23,256 Mg odpadów zawierających azbest, które uzyskano
z sześć inwestycji przez co został osiągnięty zamierzony efekt ekologiczny. Przyznane środki pokryły
część kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.
Udało się poddać utylizacji ok. 1 723 m2 odpadów niebezpiecznych z terenu Gminy Sulęczyno.
Więcej informacji o dofinansowaniu można znaleźć
na stronie internetowej www.wfosigw.gda.pl

Dofinansowanie na zakup namiotu pneumatycznego
Ochotnicza Straż w Sulęczynie otrzymała dofinansowania
na zakup Namiotu Pneumatycznego wraz z osprzętem
w ramach konkursu „FLOREK – wsparcie dla OSP”,
którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach
programu priorytetowego „Ogólnopolski program
finansowania służb ratowniczych. Cześć druga
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych”.
Projekt pt. „Kaszubscy strażacy na ratunek innym” ma służyć przede wszystkim mieszkańcom gminy
Sulęczyno.
Namiot użyty może zostać jako namiot ratowniczy na miejscu działań, z przeznaczeniem
na zabezpieczenie medyczne, kwatermistrzowskie, dowódczo-sztabowe, jako baza grup poszukiwawczo ratowniczych i innych grup specjalistycznych z funkcją socjalno-noclegową czy magazyn sprzętu oraz
punkt logistyczny przy długotrwałych działaniach ratowniczych. W dobie dzisiejszej pandemii tego typu
namioty bardzo często są wykorzystywane jako polowe izby przyjęć.
Kwota dofinansowania jaką przyznano OSP Sulęczyno z WFOŚiGW w Gdańsku wynosi 20 000 zł.,
zaś koszt całkowity projektu to 32 321,76 zł.

Fot. Kartuzy.info
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Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od 1 stycznia 2021 r.
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 roku obowiązywać będą nowe stawki opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/117/2020 Rady Gminy
Sulęczyno z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty.

Stawki miesięczne dla
gospodarstwa liczącego:

1 osobę
2 osoby
3 osoby
4 osoby
5 osób
6 osób
7 osób
8 osób
9 osób
10 osób
11 osób
12 osób
13 osób

30,50 zł
61,00 zł
91,50 zł
122,00 zł
152,50 zł
183,00 zł
213,50 zł
244,00 zł
274,50 zł
305,00 zł
335,50 zł
366,00 zł
396,50 zł

Upust w opłacie
wynikający z
zagospodarowania
bioodpadów we własnym
zakresie dla gospodarstwa
liczącego:
1 osobę
2 osoby
3 osoby
4 osoby
5 osób
6 osób
7 osób
8 osób
9 osób
10 osób
11 osób
12 osób
13 osób

10,50 zł
21,00 zł
31,50 zł
42,00 zł
52,50 zł
63,00 zł
73,50 zł
84,00 zł
94,50 zł
105,00 zł
115,50 zł
126,00 zł
136,50 zł

Stawki uwzględniające
upust w opłacie wynikający
z zagospodarowania
bioodpadów we własnym
zakresie dla gospodarstwa
liczącego:
1 osobę
2 osoby
3 osoby
4 osoby
5 osób
6 osób
7 osób
8 osób
9 osób
10 osób
11 osób
12 osób
13 osób

20,00 zł
40,00 zł
60,00 zł
80,00 zł
100,00 zł
120,00 zł
140,00 zł
160,00 zł
180,00 zł
200,00 zł
220,00 zł
240,00 zł
260,00 zł

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
w wysokości 61,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

UWAGA WAŻNE!.
Od 1 stycznia 2021 roku należy składać nową deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami.
Stosowny druk znajduje się w niniejszej gazetce,
na stronie internetowej Gminy Sulęczyno www.suleczyno.pl
w zakładce gospodarka odpadami / druki,
a także można pobrać go w tut. Urzędzie lub u sołtysów.
Szanowni Państwo !
Powyższe zmiany w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają z nowelizacji
przepisów oraz coraz to wyższych kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
komunalnych.
Zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku oraz aktualnym orzecznictwem
Sądów, Rada Gminy podjęła uchwałę i tym samym zmieniła metodę naliczania opłat za odpady
komunalne. Od 1 stycznia 2021 roku w aktualnie przyjętej metodzie naliczania miesięcznej opłaty
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za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 odbierane są:
Rodzaj odpadu
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Tworzywa sztuczne, metalowe,
opakowania wielomateriałowe
Papier i tektura
Szkło
Popiół
Bioodpady

Budynki mieszkalne jednorodzinne
raz na 2 tygodnie od IV do X
raz w miesiącu od XI do III
raz w miesiącu
raz na 3 miesiące
raz na 3 miesiące
raz w miesiącu od X do IV
raz na 2 tygodnie od IV do X
raz w miesiącu XI

Ponadto należy dodać, że system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien być
finansowany w całości z opłat od mieszkańców.
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 Z SPOSÓB
SELEKTYWNY:








szkło okienne;
papier i tektura;
tworzywa sztuczne, metale;
popiół;
przeterminowane leki i chemikalia;
meble i inne odpady wielkogabarytowe;
zużyty sprzęt elektroniczny i
elektryczny;
 zużyte opony (4 sztuki rocznie
z gospodarstwa domowego);
 odpady pobudowane - w tym gruz
(do 1 m³ rocznie z gospodarstwa
domowego);
 odpady biodegradowalne

NIEBEZPIECZNE ODPADY
POWSTAJACE W
GOSPODARSTWIE DOMOWYM:
 resztki farb, lakierów, klejów, żywic,
środków do konserwacji i ochrony
drewna oraz opakowania po nich;
 rozpuszczalniki, środki czyszczące,
substancje do wywabiania plam
i opakowania po nich;
 zbiorniki po aerozolach, pozostałości
po
domowych
środkach
do
dezynfekcji i dezynsekcji;
 środki
ochrony
roślin
oraz
opakowania po nich;
 zużyte baterie i akumulatory;
 zużyte
kartridże
i
tonery,
przepracowane oleje;
 lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć, w tym świetlówki,
termometry, przełączniki
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Dni otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
- w miesiącach od maja do października w każdy PIĄTEK w godz. 10°° - 18°°
- miesiącach od listopada do kwietnia w każdy PIĄTEK w godz. 10°° - 16°°
oraz w I i III sobotę miesiąca w godz. 8°° - 14°°

UWAGA!!!
OD 1 STYCZNIA 2021 R. MOŻLIWOŚĆ ODDANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W
PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WYŁĄCZNIE ZA
OKAZANIEM OTRZYMANEJ WCZEŚNIEJ KARTY Z INDYWIDUALNYM KODEM
KRESKOWYM ROZPOWSZECHNIANEJ PRZEZ PRACOWNIKÓW FIRMY ELWOZ ECO.
Jednocześnie przypomina się, że spalanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach może odbywać
się w instalacjach do tego przeznaczonych co oznacza zakaz palenia odpadów komunalnych
w piecach domowych czy ogniskach.

PŁATNOŚCI – GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
ustalono w dniach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych (mieszkańcy) wnoszą opłaty bez wezwania,
dokonując wpłaty przelewem na rachunek bankowy w kasie Banku Spółdzielczego
lub u inkasenta (sołtysa) zgodnie z informacją - kwotę wskazaną w deklaracji.
(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

Nr konta 63 8324 0001 0041 1981 2000 0390
Wpłat można dokonywać również częściowo np.: co miesiąc przelewem na rachunek bankowy.
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Podatek od nieruchomości
W dniu 29 października Rada Gminy Sulęczyno podjęła Uchwałę nr XXVII/170/2020 w sprawie
podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku oraz Uchwałę Nr XXVII/171/2020 w sprawie
wysokości stawek od środków transportowych na 2021 rok.
Zgodnie z powyższą uchwałą stawki podatku od nieruchomości będą następujące:
Od BUDUNKÓW LUB ICH CZĘŚCI od 1 m2 powierzchni użytkowej:
1. mieszkalnych – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni,
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,90 zł m2 powierzchni,
3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 8,90 zł od 1 m2 powierzchni,
4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,04 zł od 1 m2 powierzchni,
5. pozostałych:
a)
b)
c)
d)

letniskowych – 8,02 zł od 1 m2 powierzchni,
gospodarczych i garaży wolnostojących na działkach letniskowych – 7,94 zł od 1 m2 powierzchni,
gospodarczych i garaży wolnostojących na działkach budowlanych – 6,25 zł od 1 m2 powierzchni,
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 7,76 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 – 0,94 zł od 1 m2 powierzchni,
2. pod budownictwo mieszkaniowe – 0,44 zł od 1 m2 powierzchni,
3. stanowiących działki letniskowe i tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 0,49 zł od 1 m2
powierzchni,
4. pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni,
5. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych – 4,82 zł od 1 m2 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 – 0,72 zł od 1 m2 powierzchni.

Płatności podatku od nieruchomości dokonujemy na następujący nr konta
w Banku Spółdzielczym w Sulęczynie 41 8324 0001 0041 1981 2000 0010
Zgodnie z powyższą uchwałą stawki podatku od środków transportu będą następujące:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
i poniżej 12 ton:
Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
Powyżej 9 ton

Wyprodukowane
do 2010 roku włącznie
657,00
1.036,00
1.238,00
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Wyprodukowane
po 2010 roku
631,00
950,00
1.136,00

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 jezdnych
pneumatycznym lub
uznanym za równoważne
2 osie
1.859,00
1.859,00
1.859,00
1.859,00
1.859,00
1.859,00
2.497,00
2.497,00
3 osie
1.909,00
2.149,00
2.149,00
2.271,00
2.149,00
2.395,00
2.334,00
2.516,00
2.459,00
2.637,00
2.656,00
3.236,00
4 osie i więcej
2.334,00
2.516,00
2.459,00
2.637,00
2.577,00
2.758,00
2.758,00
3.001,00
2.880,00
3.001,00

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
1.141,00

od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wyprodukowane po
2010 roku
1.141,00

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
25 ton
31 ton i powyżej

18 ton
25 ton
31 ton

Rodzaj zawieszenia
Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
2 osie
1.787,00
2.031,00
2.149,00
1.966,00

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

1.909,00
2.031,00
2.149,00
2.018,00

3 osie i więcej
12 ton
40 ton i powyżej

40 ton

1.328,00
2.517,00

1.795,00
3.103,00

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

985,00

Strona
18

Wyprodukowane po
2010 roku
985,00

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
1.152,00
1.152,00
1.152,00
2 osie m
1.514,00
1.514,00
1.833,00
1.885,00
3 osie i więcej
722,00
1.593,00

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1.152,00
1.152,00
1.152,00
1.514,00
1.514,00
1.833,00
2.072,00
983,00
1.593,00

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
1.307,00
1.636,00

Wyprodukowane
po 2010 roku
1.198,00
1.524,00

I Pomorski Tydzień Białej Wstążki
Wójt Gminy Sulęczyno wraz z przedstawicielami Rady Gminy Sulęczyno, aktywnie włączyli się
w wydarzenie pn. „I Pomorski Tydzień Białej Wstążki”. Wydarzenie to realizowane jest przez Fundację
„Wschodzące słońce”, Fundację „Trzeźwość”, Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej pod honorowym
patronatem Mieczysława Struka – Marszałka Województwa Pomorskiego.
Kampania „Biała wstążka” to największa międzynarodowa kampania społeczna adresowana do mężczyzn
mająca przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Rozpoczęła się 6 grudnia 1991 r. w Kanadzie – w przeciągu
sześciu tygodni 100 tys. mężczyzn założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą
sprawcami przemocy i będą reagować widząc przemoc wobec kobiet.
Biała wstążka, którą przypiął
Wójt oraz Radni Rady Gminy
Sulęczyno to sposób wyrażenia
sprzeciwu
wobec
przemocy
w stosunku do kobiet i deklaracja, iż
zawsze będą reagować, kiedy będą
świadkami takich zdarzeń.
Przemoc mężczyzn wobec
kobiet
jest
zjawiskiem
ogólnoświatowym i przybiera różne
formy, jednak jesteśmy przekonani, że
zdecydowana większość mężczyzn
nie ucieka od przemocy w relacjach z
kobietami. Dajmy temu wyraz
poprzez przypięcie w okresie trwania
I Pomorskiego Tygodnia Białej
Wstążki w okresie 01-07 grudnia
2020 r.
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Podziękowanie za maseczki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie w związku z pandemią COVID-19 wywoływana przez
wirusa SARS-CoV-2, w miesiącu maju 2020 r. otrzymał maseczki ochronne wielokrotnego użytku nieodpłatnie,
przeznaczone dla podopiecznych tutejszego Ośrodka Pomocy w szczególności dla osób starszych.
Maseczki nieodpłatnie uszyli mieszkańcy gminy Sulęczyno za co Wójt i Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sulęczynie składa podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie,
a przede wszystkim Pani Marlenie Stefańskiej.

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, 500+ i funduszu
alimentacyjnego na I półrocze 2021 r.

Wyróżnienia na Gali Przedsięwzięć Gospodarczo – Samorządowych
HIT Pomorza oraz Kujaw i Pomorza
W dniu 1 października 2020 r. na Zamku w Gniewie odbyła się uroczysta gala finałowa
Przedsięwzięć Gospodarczo – Samorządowych HIT Pomorza oraz Kujaw i Pomorza, gdzie Samorząd
Gminy Sulęczyno a także firmy z terenu naszej gminy otrzymały wyróżnienia w następujących
kategoriach:
Tytuł HIT Rubinowy : GMINA SULĘCZYNO – za współtworzenie i realizację projektów
związanych z odnawialnymi źródłami energii
Tytuł HIT 2020:
 Firma Kapeo Polska Sp. z o.o.
w Mściszewicach – PRODUKT ROKU
- za produkcję i montaż największej
jakości zbiorników przeciwpożarowych
 Firma PPHU SCANDPOL Piotr
Mrozowicz w Sulęczynie – FIRMA
ROKU – za modelową działalność
przedsiębiorstwa na przestrzeni 20 lat
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Wyróżnienie dla …
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” najlepszą
organizacją roku 2020 w plebiscycie Polskiego Komitetu
Paraolimpijskiego.
Na zdjęciach prezes PZSN Start Łukasz Szeliga oraz wiceprezes
Eugeniusz Grabowski który szefuje zaprzyjaźnionemu z nami
Stowarzyszeniu „Szansa – Start Gdańsk” – administratora Ośrodka
Wypoczynkowego „Mausz”

Podsumowanie etapu gminnego konkursu
„Piękna Wieś Pomorska 2020”
W dniu 10 września 2020 roku na sali posieczeń Urzędu Gminy Sulęczyno wręczono nagrody
i wyróżnienia zwycięzcom gminnych eliminacji tegorocznej edycji konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2020”.
Konkurs został zorganizowany w dwóch kategoriach: „Wieś” i „Zagroda rolnicza”. W tym roku do etapu
gminnego zgłoszona została jedna wieś i czternaście zagród rolniczych, z pośród których komisja konkursowa
przyznała następujące miejsca i wyróżnienia.

Kategoria „wieś” : BOREK
Kategoria „zagroda rolnicza” :
I miejsce – Renata i Bogdan Malek z Borku
II miejsce – Dorota i Stanisław Choszcz z Widnej Góry
III miejsce – Katarzyna i Bartłomiej Kobiela z Amalki
III miejsce - Stanisław Malek z Bielawek
Pozostali uczestnicy konkursu:
 Cieszyńska Wiesława i Feliks z Borowca
 Kreft Czesława i Józef z Suchej
 Kulaszewicz Sylwia z Widnej Góry
 Lendowscy Katarzyna i Łukasz z Węsior
 Malek Danuta i Henryk z Bielawek
 Malek Józef z Borku
 Olszewscy Joanna i Zygmunt ze Mściszewic
 Sylka Krystyna z Ostrowitego
 Szumełda Albin i Grażyna z Borku
 Wenta Ryszard z Bielawek
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Obszerną fotorelację przedstawiającą
zagrody biorące udział w Konkursie
„Piękna Wieś Pomorska 2020”
można obejrzeć na stronie internetowej
Gminy Sulęczyno :
www.suleczyno.pl /Galeria/

Z ŻYCIA GMINY…………

KULTURA – SPORT – OŚWIATA itp. ….
poniżej przedstawiamy najważniejsze wydarzenia
Działania kulturalno – oświatowe na terenie Gminy Sulęczyno
Ostatnie wydanie gazetki gminnej miało miejsce przed Świętami Bożego Narodzenia 2019 roku w wydaniu
tym obszernie opisane zostały wszystkie działania kulturalne, które odbywały się na terenie naszej gminy. W roku
2020 nie możemy przedstawić Państwu zbyt dużej ilością działań kulturalnych, gdyż zostały one bardzo mocno
ograniczone przez panującą od marca pandemię COVID-19.
Działania kulturalne w normalnej formie odbywały się
do połowy marca i tak rok 2020 rozpoczęliśmy dwoma
koncertami kolęd w Kościele pw. Świętej Trójcy
w Sulęczynie i w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Mściszewicach. Podczas obu koncertów
wystąpił zespół Bellcantii w składzie Magdalena Chmielecka,
Karolina Sołomin i Maria Malinowska przy akompaniamencie
Mateusza Lipińskiego na pianinie i Pawła A. Nowaka na
akordeonie. Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała
specjalnie przygotowanego programu składającego się
z kolęd, pastorałek oraz utworów o tematyce świątecznej.
Unikatowe połączenie trzech sopranów, akordeonu i pianina
oraz aranżacje czerpane z muzyki klasycznej, jazzu i world
music zapewniły słuchaczom wyjątkowe artystyczne
doznania. W styczniu odbywały się także liczne koncerty
w wykonaniu scholii Św. Anny w Sulęczynie, która to
ze swoim programem świątecznym występowała m.in.
w DPS-się w Sulęczynie, w kościołach w Sulęczynie,
Parchowie, Mściszewicach, Nakli i Półcznie. Zwieńczeniem
zeszłorocznego barwnego okresu kolędowego był koncert
który odbył się 26 stycznia gdzie wystąpiły wszystkie
sekcje sulęczyńskiego ośrodka kultury: Chór „Maciejka”,
Gminna Orkiestra Dęta i Schola Św. Anny. Słuchacze
zgromadzeni w kościele mieli okazję wysłuchać specjalnie
przygotowanych programów składających się z kolęd,
pastorałek oraz utworów o tematyce świątecznej. Schola Św.
Anny z repertuarem świątecznym brała także udział w XV
Pomorskim
Konkursie
Kaszubskich
Piesni
Bożonarodzeniowych w Szemudzie, I Pomorskim Przeglądzie
Kaszubskich Kolęd i Pastorałek im. Franciszka Okunia
w Lęborku, IX Powiatowym Konkursie Piosenki Kaszubskiej
„Kaszebscze Spiewe u nas” czy warsztatach Gospel
w Półcznie.
Wszystkie trzy sekcję GOK-u tj. Schola Św. Anny, Gminna
Orkiestra Deta oraz Chór dla dorosłych „Maciejka”
planują wznowienie swej działalności po ustaniu pandemii i
zapraszają wszystkich chcących spróbować swoich sił w śpiewie,
a także w grze na instrumentach dętych.
Więcej informacji o uczestnictwie w zajęciach
/ próbach można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury
w Sulęczynie lub znaleźć na stronie internetowej
www.goksuleczyno.gdan.pl

Następnie w niedzielę 12 stycznia 2020 roku na terenie gminy Sulęczyno odbyła się zbiórka w ramach
28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem akcji było pozyskanie środków dla zapewnienia
najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Do akcji włączyli
się także wolontariusze z terenu gminy Sulęczyno, którzy kwestowali przed Mszami Świętymi odbywającymi się
w Kościele w Sulęczynie, Węsiorach i Mściszewicach – łącznie zebrali oni kwotę ok. 6.403,60 zł.
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Mimo trwającej pandemii i wiążących się z nią obostrzeń

w niedzielę 10 stycznia 2021 roku pragniemy ponownie
włączyć się wspólnie z sztabem GOKiS w Chmielnie
w zbiórkę w ramach 29 Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy i kwestować przed Mszami
Świętymi w kościołach na terenie gminy Sulęczyno.
„Finał z głową” – takie jest hasło przewodnie kolejnej edycji
zbiórki organizowanej przez WOŚP. Tym razem Fundacja będzie
wspierać zakup sprzętu do laryngologii, otolaryngologii
i diagnostyki głowy.
W środę 29 stycznia 2020 roku w Ośrodku Szkoleniowo –
Rehabilitacyjnym „Mausz” odbyło się karnawałowe spotkanie
seniorów. Podczas spotkania seniorzy uroczyście zakończyli
realizacje projektu „Trójgminni Nestorzy”, które realizowany
był przez ostatnie dwa lata.
Inicjatorzy projektu podziękowali seniorom za tak liczne uczestnictwo w projekcie, zaś seniorzy wyrazili
uznanie i podziękowanie za to, że mogli uczestniczyć w tak różnorodnym projekcie, który nauczył ich empatii
do drugiego człowieka, pogłębił ich więzi towarzyskie, dał wiele radości, a także sił witalnych do dalszego
życia. W ramach spotkań sulęczyńskiego klubu seniora w marcu miał miejsce wyjazd do Muzeum II Wojny
Światowej do Gdańska.

W ramach odbywających się od siedemnastu lat rozgrywek
Turnieju Kaszubskiej Gry w „Baśkę” w Sulęczynie w roku bieżącym
w związku z panującą pandemia, odbył się tylko jeden etap rozgrywek.
Turniej miał miejsce 23 lutego 2020 roku i wzięło w nim udział
44 zawodników wśród których czołowe miejsca zajęli: Gronda Jerzy
(284 pkt), Klinkosz Henryk (276 pkt) i Pobłocki Tadeusz (240 pkt).
W ramach wydarzeń kulturalnych, które odbyły się w sezonie
letnim niewątpliwie najważniejszym był XVIII Festiwal
Akordeonowy, który w tym roku całkowicie przeniósł się do sieci. W
dniach 23 i 24 lipca 2020 roku w ramach festiwalu mieliśmy okazję
obejrzeć premierę dwóch filmów, które powstały z okazji tegorocznej
edycji festiwalu. Oba te filmy przez cały czas można oglądać w sieci.
Pierwszy film pt. „Paweł A. Nowak
i przyjaciele” był to koncert podsumowujący
dotychczasową
działalność
muzyczna
Pawła
A. Nowaka. Zaprosił on do udziału artystów z którymi
współtworzy różnorodne projekty muzyczne, w tym:
Caurteto Re!Tango, Klezmoret, Almost Jazz Group,
Dorotę Lulkę z programem „Piaf po polsku”,
L’Aperitif, Tomasza Olszewskiego oraz zespół
Bellcanti.
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Drugi film pt. „Z archiwum festiwalu … „ jest to film przedstawiający drogę wydarzenia ku dorosłości.
Wśród artystów można było zobaczyć m.in. Montion Trio, Kroke, Ludovic Beier, Rodolfo Mederos, Tiago
Rossato, Cristiano Lui, Marcina Janiszewskiego. W filmie wykorzystano zarówno materiały archiwalne jak
również fragmenty przygotowane przez artystów specjalnie na tegoroczną edycję festiwalu. O historii festiwalu
i artystach występujących w filmie opowiadają Tomasz Olszewski i Paweł A. Nowak.
Oba filmy można obejrzeć na YouTube na koncie: Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego
w Sulęczynie.
W niedzielę 6 września 2020 roku na zakończenie
tegorocznych żniw odbyła się uroczysta Msza Święta
dziękczynna za tegoroczne plony, w której udział wzięli
przedstawiciele wszystkich sołectw z terenu naszej parafii.
Sołectwa przygotowały wieńce dożynkowe oraz bochny chleba.
Mszę Św. dziękczynną odprawił ks. kanonik Andrzej Karliński –
Proboszcz Parafii Św. Trójcy w Sulęczynie, zaś sołtysi oraz
reprezentanci z poszczególnych sołectw włączyli się w oprawę
Mszy Świętej poprzez czytanie słowa bożego, modlitwy
powszechnej oraz przygotowanie darów ofiarnych. Po Mszy
Świętej barwny korowód dożynkowy przeszedł wokół kościoła.
W piątek 25 września 2020 roku w „ Kaszubskiej Osadzie
u Rzeźbiarza Birr” Mściszewicach odbyło się zakończenie
projektu Wiejskiej Kuźni Pamięci Czesława Birra. Zadanie
było częścią projektu realizowanego przez Kaszubski Uniwersytet
Ludowy, który tworzyły cztery reanimatorki kultury: Magdalena
Marcholewska, Ewelina Dułak, Grażyna Brzeska i Ewelina
Karczewska-Luhm. W ramach działania zrealizowano animacje
poklatkową, mapę rzeźb artysty, posadzono Lipę Natchnień, oraz
niezwykły kolorowy płot.
W pierwszej części spotkania nastąpiło przecięcie wstęgi
przy wyjątkowym płocie, którego dokonali żona rzeźbiarza Sylwia
Birr, oraz Andrzej Bigus, dzięki któremu płot mógł powstać.
Następnie mogliśmy obejrzeć film wspominający Czesława Birra,
w którym o tym niezwykłym człowieku opowiadały osoby znające
bohatera.
Film można obejrzeć pod linkiem : https://youtu.be/LRCP7L1lhZo
(Konto: Fundacji Aby chciało się chcieć” na YouTube).
W spotkaniu wzięli udział znajomi, przyjaciele, bliscy
Czesława oraz przedstawiciele powiatu oraz Urzędu Gminy
Sulęczyno. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwali niezawodni
strażacy z OSP Mściszewice, natomiast KGW „Mściszewiczanki”
częstowały kaszubskim jadłem.
W pracowni można było zobaczyć fotografię pracującego artysty,
oraz portrety Czesława. Prace wykonali uczestnicy zajęć
artystycznych odbywających się w ośrodku kultury. Od 2015 roku
w poniedziałkowe popołudnia Sylwia i Czesław Birr prowadzili
w ośrodku kultury w Sulęczynie zajęcia artystyczne dla dzieci
i młodzieży. Uczyli rzeźby, szkicu, a przede wszystkim zarażali
swoją pasją i uśmiechem.
Na zakończenie można było wpisać się do kroniki pamiątkowej,
oraz posłuchać piosenek biesiadnych i nie tylko wykonanych przez
zespół Tuba Band.
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Szanowni Państwo
Chciałbym Wam przedstawić działania Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie w zakresie pozyskiwania
środków poza budżetowych w latach 2015-2020, oraz już podpisanych umów partnerskich na lata 2021-2023.

Środki pozyskane z zewnątrz do pracy GOK i gminy:
1. 2015 rok – 56 tysięcy porozumienie z Towarzystwem Walki z Kalectwem dotacja: Urząd Marszałkowski
2. 2016 rok – 47 tysięcy porozumienie z Kołem Gospodyń Wiejskich „Mściszewiczanki” dotacja: Urząd
Marszalkowski
3. 2017 rok – 28 tysięcy porozumienie z Kołem Gospodyń Wiejskich „Mściszewiczanki” dotacja: Urząd
Marszałkowski
4. 2018-2019 rok partnerstwo w projekcie Szansy „Start” Gdańsk „Dobre Geny”– 20 osób, plus 15 osób
z listy rezerwowej projekt dwuletni. Budżet całego projektu trwającego dwa lata 2018 – 2019
wynosi 470 tysięcy przewidziane wykorzystane przez gminę Sulęczyno 350 tysięcy złotych.
5. 2018-2020 rok „Trój-Gminni Nestorzy” projekt trzyletni 2018-2019-2020. W projekcie brało udział
z Sulęczyna 45 osób plus 10 osób na liście rezerwowej. Budżet całego projektu 1200 tysięcy na obsługę
beneficjentów z gminy Sulęczyno wydano 952 tysiące złotych.
6. 2018-2020 rok „Nestor” projekt trzyletni 2018-2019-2020 w partnerstwie z Fundacją Solidarności
Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej, udział gminy 15 beneficjentów. Budżet projektu 1900
tysięcy złotych. Przewidywany koszt obsługi beneficjentów gminy Sulęczyno 292 tysiące złotych.
7. 2018-2020 rok „(Po)morze Możliwości projekt dwuletni w partnerstwie z Euro-Forum. Uczestniczy
52 osoby w grupie wiekowej od 25 lat, 3 kursy komputerowe, 2 kursy językowe, pozyskano
104 tysiące złotych.
8. 2020 rok KGW Mściszewiczanki 43 tysiące „Międzypokoleniowy Jarmark Cudów”’
9. 2020 rok sponsor prywatny 30 tysięcy. Sfinansowanie przez sponsora potrzeb rozwojowych orkiestry dętej.
10. 2020 rok „Aktywny Senior 50 +”organizowany przez Stowarzyszenie Szansa-„Start”-Gdańsk uczestnicy
10 osób z gminy Sulęczyno, wartość projektu 87 tysięcy złotych.
Razem w latach 2015-2016-2017-2018-2019-2020 uzyskano w projektach zewnętrznych jako partnerzy
2 mln złotych, wkład własny gminy do pozyskanych środków wyniósł w latach 2015-2020 2790 zł. Wszystkie środki
wykorzystywane są do prowadzenia: warsztatów kulturalnych dla niepełnosprawnych, zajęć dla seniorów,
rehabilitacji seniorów, kursów komputerowych, zajęć z nauki języka angielskiego.

Planowany budżet na rok 2021
Na rok 2021 jesteśmy już przygotowani, bo mamy podpisane porozumienia na lata 2021-2022-2023.
Projekt „Pokolenia” napisany przez powiat kartuski z budżetem około 9 mln.
Gmina Sulęczyno będzie beneficjentem dla 4 klubów seniora (zinstytucjonalizowane) w Mściszewicach,
Węsiorach, Sulęczynie, Podjazach-Kistowie.
Środki przewidziane do realizacji dla tych klubów w latach 2021-2023 to ponad 1 milion złotych, do tego
usługi innych podmiotów społecznych 400 tysięcy złotych.
Drugą umowę gmina podpisała ze Stowarzyszeniem Szansa-Start-Gdańsk dla projektu Trójgminni Nestorzy
z udziałem beneficjentów z naszej gminy (tj. 30 osób w pierwszym roku, 15 osób w drugim roku). Na te działania
zostało zabezpieczone około 700 tysięcy złotych.
Następne projekty będą negocjowane w miesiącach listopad-grudzień 2020 r. Projekty będą dotyczyć takich
tematów jak:
 ogólne wiadomości o funkcjonowaniu organizmu w starszym wieku, zasady zdrowego stylu życia osoby
starszej,
 nauka obsługi komputera i internetu,
 senior i prawo ( prawo rodzinne, spadki, darowizny)
 bezpieczeństwo ppoż,
 aktywny senior, rehabilitacja,
 wyjazdy na basen, do teatru, kręgle
 warsztaty rękodzieła zajęcia z expertem.
Program edukacyjny projektów wyposaży uczestników w wiedzę i umiejętności przydatne w życiu
osobistym, pomagające utrzymać dobrą kondycje i aktywnie uczestniczyć w życiu.
Chciałbym również podziękować Bernardowi Gruczy wójtowi naszej gminy za pomoc w pozyskiwaniu tych
środków.
Kończąc życzę państwu zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz lepszego i szczęśliwszego
Nowego 2021 Roku.
Dyrektor GOK Sulęczyno
Zbigniew Zarzycki
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INFORMACJE – WYDARZENIA Z SZKÓŁ …
Gminne Przedszkole Samorządowe w Sulęczynie
Rok przedszkolny 2020/2021 rozpoczęliśmy z nowymi
wyzwaniami dostosowanymi do istniejącej rzeczywistości.
Do Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęczynie
- uczęszcza 88 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.
„OD MAŁEGO PRZEDSZKOLAKA DO WIELKIEGO
POLAKA” – to jedno z głównych zadań naszego
Przedszkola na ten rok przedszkolny; w tym celu
uczestniczymy w:


Międzynarodowym
Projekcie
Edukacyjnym
„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” – głównym
celem projektu jest kształtowanie postaw
patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich
na piękno, folklor i tradycje Polski;



realizujemy innowacje pedagogiczne:
„MALI KASZUBI”- podtrzymywanie kaszubskiej
tożsamości regionalnej dzieci, „PRZEDSZKOLAK
W ŚWIECIE LITERATURY” – która ma na celu
kształtowanie wrażliwości dzieci na piękno języka
ojczystego;



„EKOKULTURALNE
PRZEDSZKOLE”
–
projekt ekologiczny, mający na celu kształtowanie
postaw i nawyków korzystnych dla środowiska
naturalnego.
„Piękna nasza Polska cała,
dobra i skromna - jak każda Mama;
wszystkich nas płaszczem otuliła,
pszenicznym chlebem nakarmiła.
W sercach Polaków pozostań na zawsze,
bądź ostoją, schronieniem i tarczą.
I duży, i mały niech się Tobą opiekuje.
Kocham Cię Polska! Polsko – dziękuje!”

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

Strona
26

Szkoła Podstawowa w Węsiorach –
Przedszkole
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA - stał się
tradycją w naszym Przedszkolu.
Obchodzimy go 20 września każdego roku. Ma za cel podkreślać wagę
edukacji przedszkolnej w rozwoju dzieci, popularyzować nowoczesne
wychowanie przedszkolne, a także integrować dzieciaki. Dodatkowo
dostarcza dzieciom okazję do świętowania, zabawy i czerpania radości
z bycia przedszkolakiem.

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
CAŁA POLSKA PROGRAMUJE
Gminne Przedszkole Samorządowe przy Szkole Podstawowej im
Jana Tryby w Węsiorach przyłączyło się do ogólnopolskiego
programu Cała Polska Programuje i Uczymy Dzieci Programować
w ramach międzynarodowej akcji CODEWEEK 2020 r.
Codziennie przez dwa tygodnie, od 10 do 25 października 2020 r.
dzieci przedszkolne pod opieką nauczyciela przedszkola Izabelą
Konieczną brały udział w dodatkowych, porannych zajęciach
z kodowania.
Podczas zajęć dzieci realizowały takie tematy jak: zaprogramuj
zdrowie, muzyczny kod, rysuje, maluję, koduje, kubeczki od A do
Z, zakodowane gry planszowe, gesty, symbole, bloczki – programy
na różne sposoby utworzone, bezpieczni w sieci, pętle czyli
szukamy powtórzeń w życiu, debugowanie czyli błędy są ok oraz
praca z matą do kodowania i wiele innych aktywności.
Celem udziału w programie było świadome, merytoryczne
i metodyczne wprowadzanie elementów programowania do zajęć
dydaktycznych na różnych etapach edukacji.
Biorąc udział w wyzwaniu dzieci kształtowały: logiczne
algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych
problemów, kreatywność, kształtowały umiejętność pracy
w zespołach, szukania kompromisów i optymalnych rozwiązań.
Za aktywny udział przedszkole otrzymało europejski Certyfikat.

DZIEŃ JEŻA
Dnia 10.11.2019 r. w grupie Maluszków i "0" obchodzono "Dzień Jeża". Dzieci poznały „Jeżowe zwyczaje” – wszystkie
niezbędne informacje o jeżach w niezwykle ciekawy sposób –
podążając tropem jeża. Z każdym kolejnym tropem poznawały
coraz więcej ciekawostek popartych ilustracjami. Wykonały
jeżowe zadania przechodząc jeżową trasę i poznały podstawowe
informacje o jeżach. Na końcu trasy czekała na dzieci – odznaka
„przyjaciela jeży”. Wielka niespodzianką i atrakcją był dla dzieci
ogromny jeż wykonany przez nauczycielki przedszkola, z którym
wykonały sobie zdjęcia.
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
W piątek 20.11.2020 r. w Przedszkolu Samorządowym przy Szkole Podstawowej im Jana Tryby w Węsiorach
odbyło się uroczyste Pasowanie na Przedszkola.
Pasowanie to pierwsza wyjątkowa uroczystość w życiu dzieci, które we wrześniu tego roku rozpoczęły swoją
przygodę z przedszkolem. Uroczystość ze względu na wprowadzone obostrzenia po raz pierwszy odbyła się bez
udziału rodziców - całe wydarzenie zostało nagrane.
Uroczystość rozpoczęła się od części artystycznej w której dzieci pięknie tańczyły, śpiewały i recytowały grupowe
wiersze. Następnie przedszkolaki składały przyrzeczenia odczytane przez wychowawcę grupy 2,5-4 latków Panią
Izabelę Konieczną- m.in. obiecały bawić się grzecznie i bezpiecznie, dzielić się zabawkami z kolegami, być
wesołymi przedszkolakami. Po występach artystycznych Pani Dyrektor Klaudia Jereczek magiczną kredką
pasowała każdego na prawdziwego przedszkolaka.
Miłą niespodzianką było także powitanie Maluszków w gronie przedszkolaków przez dzieci z grupy 5, 6-latków,
które opowiedziały jak można miło spędzić czas w przedszkolu oraz wręczyły słodki upominek.
Na pamiątkę tego dnia każdy przedszkolak otrzymał dyplom z prezentem - dziękujemy rodzicom za pomoc.
Ponadto wspaniały prezent - kamizelki odblaskowe na Pasowanie na przedszkolaka sprawił nam Pan Kazimierz
Gliniecki Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno oraz Pan Andrzej Potrac Radny Powiatu Kartuskiego
i Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Kamizelki odblaskowe będą służyły dzieciom w pieszych wędrówkach po terenie, zwiększając ich bezpieczeństwo
– widoczność na drogach i ciągach komunikacyjnych Węsior.
Dyrekcja oraz kadra pedagogiczna wraziła podziękowania za przekazanie kamizelek, które będą ważnym
elementem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

KONKURS LAS W OCZACH DZIECKA
Przedszkole Samorządowe przy Szkole Podstawowej w Węsiorach organizowało Gminny Konkurs plastycznotechnicznym pt. "LAS W OCZACH DZIECKA"
W konkursie brały udział 32 wspaniałe prace z przedszkoli w Gminie Sulęczyno. Dzieci wykazały się ogromną
pomysłowością i talentem plastycznym wykorzystując w pracach liczne materiały przyrodnicze.

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO
Grupa wiekowa 3,4 latki
I miejsce - Jan Bronk - Przedszkole w Węsiorach
II miejsce - Milena Gawin - Przedszkole w Sulęczynie
III miejsce - Aleksandera Sütö - Przedszkole w Sulęczynie
Wyróżnienie: Lidia Ziaja - Przedszkole w Borku Kamiennym
Grupa wiekowa 5,6 latki
I miejsce - Matylda Gostkowska - Przedszkole w Węsiorach
II miejsce - Antoni Malek - Przedszkole w Borku Kamiennym
III miejsce - Maksymilian Mądry - Przedszkole w Węsiorach
Wyróżnienie: Aleksander Brzeski - Przedszkole w Borku Kamiennym
Organizatorzy konkursu - nauczycielki przedszkola Izabela Konieczna,
Monika Wolska i Beata Karcz wraz z Dyrekcją Przedszkola serdeczne
podziękowania składają sponsorom nagród dla wszystkich uczestników
konkursu: Panu Zbigniewowi Zarzyckiemu Dyrektorowi Gminnego
Ośrodka Kultury w Sulęczynie, Panu Andrzejowi Potrac
przewodniczącemu Gminej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Panu Tomaszowi Piask Dyrektorowi oddziału
Banku Spółdzielczego w Sulęczynie.
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Szkoła Podstawowa w Węsiorach
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Dnia 13.10.2020 roku w Szkole Podstawowej im Jana Tryby
obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej oraz Dzień Patrona
Szkoły. Uczniowie słowem i piosenką uczcili Patrona Szkoły
oraz swoich Wychowawców i Opiekunów. Nauczyciele
otrzymali od uczniów kwiatki, oraz przepiękne portrety, za
które z całego serca dziękujemy. Dzieci wykonały także portret
Patrona Szkoły - Jana Tryby.
ŚLUBOWANIE KLAS
W dniu 13 października Pierwszoklasiści ze Szkoły
Podstawowej im. Jana Tryby w Węsiorach zostali
pełnoprawnymi uczniami. We wtorek odbyło się uroczyste
pasowanie na ucznia. Był to wyjątkowy dzień. „Pierwszaki”
zaprezentowały program artystyczny przygotowany pod
czujnym okiem wychowawczyni- p. E. Cichosz. Po części
artystycznej nastąpiła część oficjalna – uroczyste ślubowanie,
po którym każdy uczeń był osobiście pasowany na ucznia przez
dyrektor szkoły Panią Klaudię Jereczek. GRATULUJEMY
ODŚPIEWANIE HYMNU ONLINE
Dnia 10.11.2020 r. uczniowie oraz nauczyciele Szkoły
Podstawowej im. Jana Tryby wzięli udział w akcji MEN
i o godz. 11.11 wspólne odśpiewali (online) Hymn Narodowy
z okazji Dnia 11 listopada- Święta Niepodległości. Wszystkim
uczniom, którzy dołączyli do wspólnego śpiewania „Mazurka
Dąbrowskiego” serdecznie dziękujemy.

Szkoła Podstawowa w Podjazach
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI
We wtorek, 15 września 2020 r. odbył się Międzynarodowy
Dzień Kropki. W tym roku po raz drugi w akcji udział wzięły
dzieci z oddziału przedszkolnego i klas O-III z naszej szkoły.
Chociaż brzmi to tajemniczo, Międzynarodowy Dzień Kropki
obchodzony jest na całym świecie. To dzień kreatywności,
odwagi, talentu i wiary we własne siły. Inspiracją świętowania
tego dnia była kropka, która zmieniła świat małej Vashtibohaterki popularnej na całym świecie książki dla dzieci The
Dot, autorstwa Peter Reynolds.
Dzięki kropce i nauczycielce plastyki dziewczynka uwierzyła w swoje możliwości. W tym dniu zorganizowano
wiele działań, które pomogły dzieciom odkryć talenty, poznać swoje mocne strony i je zaprezentować. Motywem
przewodnim była kropka. Wspólnie obejrzeliśmy film o kropce pt. "The Dot", a następnie uczniowie zainspirowani
przez małą Vashti tworzyli kropkowe dzieła sztuki.
OGÓLNOPOLSKA AKCJA SADZENIA LASU
Dnia 18 września 2020 r. uczniowie klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej im.
Danuty Siedzikówny ps. “Inka” w Podjazach wzięli udział w ogólnopolskiej
akcji sadzenia lasu #sadziMY pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej, Andrzeja Dudy, i Pierwszej Damy, Agaty Kornhauser - Dudy.
Uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział w odnawianiu powierzchni lasu na
terenie leśnictwa Zdroje w Nadleśnictwie Lipusz, którego drzewostan został
zniszczonym przez „huragan 100-lecia” w sierpniu 2017 r. Młodzież miała
okazję sadzić las w towarzystwie Pary Prezydenckiej, leśników, żołnierzy,
strażaków i harcerzy. Po wspólnym sadzeniu drzewek miały miejsce
przemówienia Prezydenta i Pierwszej Damy, w których podkreślili znaczenie
lasów dla obecnych i przyszłych pokoleń. Następnie osobiście podziękowali
każdej z grup, która aktywnie włączyła się w zainicjowaną przez nich akcję.
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DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
Dzień 24 września 2020 r. był bardzo ważnym dniem w życiu
Przedszkolaków oddziału przedszkolnego 3-5 latków przy SP Podjazy.
Wszystkie dzieci uroczyście świętowały Dzień Przedszkolaka. Mali
podopieczni świetnie się bawili przy muzyce. Każdy z nich otrzymał
powitalny medal, z radością przyjęliśmy do naszego grona najmłodszych!
Te ważne chwile uwieczniliśmy na wspólnych zdjęciach!
EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
W piątek, 25 września 2020 r., w naszej szkole odbył się Europejski
Dzień Języków Obcych. Tegoroczne obchody miały charakter inny niż
w latach poprzednich ze względu na pandemię wirusa COVID - 19.
Wystąpienia uczniów odbyło się z podziałem na grupy, by umożliwić
zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego. Głównym założeniem
tego święta jest promowanie wśród uczniów różnorodności kulturowej
i językowej Europy jako bogactwa, które należy ciągle rozwijać
i pielęgnować. Chcąc uczcić ten dzień postawiliśmy na śpiew, muzykę,
taniec i świetną zabawę. Nasi uczniowie pięknie zaprezentowali piosenki
w różnych językach europejskich. Klasy przygotowały flagi krajów,
z których pochodziły przygotowane przez nich utwory. Mogliśmy ich
posłuchać w języku włoskim, hiszpańskim, słoweńskim, niemieckim,
francuskim oraz angielskim. Święto języków zostało zorganizowane
przez nauczycieli języka angielskiego - Panią Małgorzatę Cyman i Martę
Strojk.
X DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
„Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Pod takim
hasłem w piątek 2 października 2020 r. odbył się X Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps.
„Inka” w Podjazach. Jest to akcja edukacyjna propagująca zabawową
formę nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do
przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, wyjątkowy
sposób. Tegoroczne działania odbyły się w ramach programu „mPotęga”
finansowanego przez fundację mBanku. Ze względu na panującą
pandemię wirusa COVID-19, by umożliwić zachowanie odpowiedniego
dystansu społecznego, egzamin pisemny odbył się w kilku salach
lekcyjnych. Wszyscy, którzy napisali go bezbłędnie otrzymali certyfikat
„Eksperta tabliczki mnożenia". Była to świetna zabawa i nauka,
ponieważ dzieci, którym udało się zdać, ćwiczyły tabliczkę i podchodziły
do egzaminu on-line, bo zależało im na zdobyciu odznaki „Mistrza
tabliczki mnożenia". Wiele emocji wywołały też egzaminy
przeprowadzone przez Patrol Egzaminacyjny. Komisje egzaminacyjne
nie miały “litości” dla nikogo i z tabliczki przetestowały nawet dyrektora
szkoły Barbarę Lis-Driwę, nauczycieli, rodziców i panią woźną.
Oczywiście wszyscy bez problemu otrzymali tytuł eksperta.
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Niektórzy dorośli bardzo się stresowali, ale trudno się im dziwić, gdyż egzaminatorami byli eksperci.
Koordynatorami lokalnymi akcji WMTDay była p. Anna Krawiec oraz nauczycielka matematyki
p. Beata Spierewka.
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
W dniu 13 października 2020 r. odbyła się w naszej szkole akademia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, której hasłem przewodnim były
słowa Marka Twaina: Zacną rzeczą jest uczyć, lecz jeszcze
zacniejszą - nauczać. Tegoroczne święto miało inny charakter niż
wszystkie dotychczasowe. Z powodu konieczności zachowania
środków ostrożności w związku z panującą pandemią na
przedstawieniu byli obecni jedynie pani Dyrektor, grono
pedagogiczne, pracownicy szkoły oraz uczniowie, którzy
przygotowali występ. Uczniowie klas I - III wykonali piosenkę,
natomiast uczniowie klas VII i VIII zaprezentowali pokaz mody
nauczycielskiej i żartobliwe scenki z życia pewnej klasy, które
dostarczyły zgromadzonym sporej dawki śmiechu. Na zakończenie
zebrani uczniowie zaśpiewali tradycyjne Sto lat swoim
wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły, dziękując im
za trud wkładany przez nich w codzienną pracę oraz wręczyli
każdemu z obecnych kwiatki oraz własnoręcznie wykonane kartki
z życzeniami.
DZIEŃ POSTACI Z BAJEK
Dnia 5 listopada 2020 r. oddział przedszkolny przy SP Podjazy
zmienił się z zaczarowany świat bajek. Wszystkie dzieci przyszły
przebrane w stroje postaci z bajek, z ogromnym uśmiechem na
twarzy. Ten dzień był bardzo wesoły i magiczny!

AKCJA EDUKACYJNA „ŚNIADANIE DAJE MOC”
Dnia 6 listopada 2020 r. uczniowie oddziału przedszkolnego i klas I-II wzięli udział w ogólnopolskiej akcji
edukacyjnej p.n. „Śniadanie Daje Moc”. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie świadomości na temat zdrowego
odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka. W nawiązaniu do Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia
i Gotowania, który został zainicjowany w Unii Europejskiej w 2007 roku i jest obchodzony 8 listopada,
postanowiono obchodzić w Polsce „Dzień Śniadanie Daje Moc”. Śniadanie to najważniejszy posiłek. Dzięki niemu
dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. Hasło: „Do szkoły
wychodź po śniadaniu i ze śniadaniem” – jedna z 12 zasad prawidłowego żywienia dzieci opracowana przez
Witolda Klemarczyka – członka zespołu medyczno-żywieniowego Zakładu Żywienia Instytutu Matki i Dziecka
w Warszawie, powinno głęboko wyryć się w naszej świadomości. Nasza szkoła już po raz 9 wzięła udział w tej
akcji. Samo śniadanie poprzedzone jest zajęciami na temat zdrowego stylu życia. Natomiast w finałowym dniu
dzieci same przygotowywały śniadanie. Przyniosły do szkoły wszystko to, co niezbędne, aby przygotować ten
najważniejszy posiłek dnia. Dzieci zjadły zdrowe śniadanie w gronie rówieśników. Uczniowie spisali się na medal,
a wspólne przygotowanie posiłku było okazją do wymiany wielu cennych uwag dotyczących zasad zdrowego
żywienia oraz przypomnienia zasad dobrych manier przy stole. Tego dnia degustacja potraw należała chyba do
najprzyjemniejszych momentów pobytu w szkole.
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Szkoła Podstawowa w Borku Kamiennym
Przedszkole w Borku Kamiennym realizowało projekt ,,Tydzień Bajek Polskich".
Dzieci poznały ,,Bolka i Lolka", z którymi obserwowały pogodę oraz znalazły sposób na przegonienie nudy.
Kolejną bajką był ,,Reksio", z którym przeniosły się w świat muzyki i sztuki aby wykształcić m.in. poczucie rytmu,
estetyki i piękna, a trzecia bajka to ,,Baltazar Gąbka". Dzieci odbyły podróż do Krakowa, gdzie mieszka Smok
Wawelski. Na koniec dzieci wyczarowały swojego smoka ziejącego ogniem.

Szanowni Państwo!

Życzymy Wam zdrowych i pogodnych Świat Bożego
Narodzenia. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych
napełni Wasze serca spokojem i radością.
Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka Towarzyszy
Wam przez całe Wasze życie,
a szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe życzenia
spełniają się w nadchodzącym nowym roku.
życzy Zarząd OSP Sulęczyno

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
składamy Wszystkim członkom i sympatykom
naszego partu, a także całej społeczności gminnej,
życzenia spokojnych, zdrowych, ciepłych
i rodzinnych świąt. Na Nowy Rok życzymy,
spełnienia marzeń i realizacji planów.
Niech Nowy Rok 2021 przyniesie zdrowie,
radość i zadowolenie z każdego przeżytego dnia.
życzy
Prezes ZK-P O/ Sulęczyno
Jan Gruchała wraz z Zarządem
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