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ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI
W GMINIE SULĘCZYNO OD 1 LIPCA 2013 ROKU
Od 1 lipca 2013 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie odbierała firma
wyłoniona w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, który przeprowadzi Gmina
Sulęczyno. Dlatego należy rozwiązać dotychczasową umowę na wywóz odpadów, jeśli wcześniej tego
nie zrobi firma wywozowa, tak aby umowa wygasła z dniem 30 czerwca br. Jeśli ktoś tego nie dopełni,
może płacić podwójną opłatę za wywóz odpadów (na rzecz gminy oraz z tytułu dotychczasowej umowy).
KOGO OBEJMIE NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI?
Nowy system gospodarowania odpadami obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości
zamieszkałych (tj. budynki jednorodzinne i wielorodzinne) i niezamieszkałych, na których powstają
odpady (tj. szkoły, zakłady pracy, sklepy, działki letniskowe, urzędy). Zanim to jednak nastąpi,
właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji, dotyczącej
wysokości opłaty za wywóz śmieci.
OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW – ZŁOŻENIE DEKLARACJI.
KTO SKŁADA DEKLARACJĘ?
Właściciel nieruchomości. Za właściciela można również uznać współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
CO MUSZĘ ZADEKLAROWAĆ?
Właściciel nieruchomości określa czy będzie segregował odpady, co uprawnia do zastosowania
niższej stawki opłaty, czy też nie będzie segregował i poniesie wyższe koszty.
W nieruchomościach zamieszkałych, właściciele określą ilość zamieszkałych budynków
w posiadaniu oraz ilość osób je zamieszkujących. Stawki opłat zostały zróżnicowane i przedstawia je
poniższa tabela:
LICZBA MIESZKAŃCÓW

1

2

3

4

5

6

7 i więcej

kwota w złotych
gromadzenie selektywne
(segregowane)

15,00

23,00

33,00

37,00

41,00

45,00

49,00

kwota w złotych
gromadzenie nie selektywne
(nie segregowane)

22,50

34,50

49,50

55,50

61,50

67,50

73,50

W nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady właściciele określą
zapotrzebowanie na ilość pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych o wskazanych
pojemnościach. Opłata w tym wypadku naliczana jest za odebrany pojemnik. Minimalną ilość
pojemników w jaką należy wyposażyć nieruchomość i ich wielkość określa Regulamin Utrzymania
Czystości i Porządku w Gminie Sulęczyno (2 litry na 1m2).

Pierwszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Sulęczyno
w terminie do 26 kwietnia 2013 roku.
Kolejną deklarację należy złożyć w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np.: ilości osób zamieszkujących
– w związku z narodzinami dziecka, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania). Właściciel nieruchomości
od dnia nastąpienia zmiany ma 14 dni na złożenie korekty deklaracji.
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GDZIE ZŁOŻYĆ?
Druki deklaracji zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości za pośrednictwem sołtysów
Gminy Sulęczyno lub pocztą. Zostaną one już częściowo wypełnione przez nasz system informatyczny
i będą zawierać dane właściciela nieruchomości oraz dane adresowe. Ponadto formularze deklaracji będą
dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Sulęczynie oraz na stronie internetowej www.suleczyno.pl.
Dla właścicieli nieruchomości, którzy z jakichś przyczyn nie otrzymali w/w druków (osoby prowadzące
budowy itp.)

Deklaracje będą przyjmowane w pok. 3, Urzędu Gminy w Sulęczynie,
ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, za pośrednictwem poczty
lub przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Sulęczyno na platformie
EPUAP pod adresem http://www.bip.suleczyno.pl/esp.php.
Wszelkich informacji na temat nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi
i sposobu wypełniania deklaracji będą udzielali pracownicy Ochrony Środowiska
w pok. 3 Urzędu Gminy i pod nr telefonu (58) 685 – 63 – 95

JEŚLI NIE ZŁOŻĘ DEKLARACJI?
W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Gmina określi, w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wówczas przyjęta zostanie stawka za
odbiór odpadów niesegregowanych, co wiąże się z wyższą opłatą. Dlatego opłaca się samemu złożyć
deklarację i zadeklarować selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na swojej posesji. Deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Należy przez to rozumieć zobowiązanie do
uiszczenia opłaty na rzecz gminy. Jeżeli takie wpłaty nie będą dokonywane, należności z tego tytułu będą
egzekwowane zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej.
CO I GDZIE WRZUCAĆ?
SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW - CO TO TAKIEGO?
Jeżeli odpady komunalne wytwarzane na twojej posesji będziesz zbierać w sposób przedstawiony
w tabeli poniżej to oznacza, że selektywna zbiórka odpadów jest prowadzona w sposób prawidłowy
i przysługuje ci niższa stawka opłaty za wytworzone odpady.
Nieruchomości mieszkalne w
zabudowie jednorodzinnej

Nieruchomości niezamieszkane
przez mieszkańców, na których
powstają odpady komunalne

Komunalne odpady zmieszane

Co najmniej raz na miesiąc

Co najmniej raz na 2 tygodnie

Papier, tworzywa sztuczne, metale,
opakowania wielomateriałowe

Co najmniej raz w miesiącu

Co najmniej raz w miesiącu

Co najmniej raz na 3 miesiące

Co najmniej raz na 2 miesiące

Zielone

Z uwzględnieniem potrzeb
i warunków sanitarno porządkowych

Z uwzględnieniem potrzeb
i warunków sanitarno porządkowych

Meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny oraz
zużyte opony

W zależności do Gminnego
Punktu Zbiórki Odpadów
(PSZOK)

W zależności do Gminnego
Punktu Zbiórki Odpadów
(PSZOK)

Rodzaj odpadu

Szkło

PSZOK - Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ma powstać w miejscu byłego składowiska w Kłodnie.
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Kiedy selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w sposób nieprawidłowy i zapłacisz więcej?
•
jeżeli wszystkie odpady komunalne z twojej posesji trafią do jednego pojemnika;
•
jeżeli wysegregowanych przez ciebie odpadów papieru, tektury, szkła, tworzyw sztucznych,
opakowań wielomateriałowych i metali będzie mniej niż 25 % objętości oddanych odpadów
zmieszanych.
Firma odbierająca odpady ma obowiązek informowania gminy o przypadkach niesegregowania odpadów
lub segregowania w sposób nieprawidłowy.
Przewiduje się wprowadzenie specjalnego systemu znakowania pojemników i worków naklejkami
z kodem kreskowym. Dlatego właściciele nieruchomości będą zobowiązani do oznakowania pojemników
i każdorazowo worków na odpady segregowane, specjalnymi naklejkami z kodem kreskowym (żółte na
pojemniki i białe na worki). Naklejki będą wydawane przez Urząd Gminy przy pierwszym odbiorze
odpadów za pośrednictwem firmy wywozowej. Wprowadzenie elektronicznego znakowania urządzeń do
gromadzenia odpadów umożliwi kontrolę selektywnego zbierania odpadów na poszczególnych posesjach
oraz uszczelni strumień odpadów. Szczegółowy harmonogram zbiórki zostanie opracowany wspólnie
z firmą, która będzie odbierała odpady dla zlecenie gminy i przekazany mieszkańcom do wiadomości.
Uwaga! Odpady z nieoznakowanych we właściwy sposób pojemników lub worków nie będą odbierane.
OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW
W zamian za odbiór odpadów właściciele nieruchomości będą wnosić do Gminy opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ramach wnoszonej opłaty właściciele nieruchomości
zamieszkałych będą mogli oddać wszystkie odpady komunalne wytwarzane na danej nieruchomości, na
zasadach określonych w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Sulęczyno.
Stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych w zależności od ilości osób w gospodarstwie
domowym zostały określone uchwałą Rady Gminy Sulęczyno nr XX/169/2013 z dnia 6 marca 2013 r.
w sprawie wyboru metody, ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności. Stawki zostały przedstawione
powyżej.
Zbierając odpady selektywnie mieszkańcy płacą niższe stawki opłaty. W ramach ponoszonej
opłaty mieszkańcy będą mogli dostarczyć odpady wielkogabarytowe (meble), zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, odpady niebezpieczne (farby, lakiery), popiół oraz określone w regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Sulęczyno ilości opon i odpadów budowlanych do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u).
Stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zostały
uzależnione od wielkości pojemnika. Tylko ta ilość pojemników jaką podamy w deklaracji zostanie
z naszej nieruchomości odebrana. Cent kształtują się następująco:

Rodzaj pojemnika
110 l
120 l
240 l
1100 l

Stawka opłaty za pojemnik na nieruchomościach niezamieszkanych, jeżeli odpady komunalne
są zbierane w sposób:
SELEKTYWNY (Segregowane)
23,00 zł.
23,00 zł.
40,00 zł.
160,00 zł.

NIE SELEKTYWNY (zmieszane)
34,50 zł.
34,50 zł.
60,00 zł.
240,00 zł.

Właściciele domów letniskowych przyjmują do rozliczeń:
minimum 1 pojemnik 120 l – wywóz 2 x w miesiącu przez okres min. 5 miesięcy.
Zbierając odpady selektywnie właściciele sklepów, warsztatów, zakładów pracy, obiektów
użyteczności publicznej, domów letniskowych płacą niższe stawki opłaty. W ramach ponoszonej opłaty
właściciele będą mogli dostarczyć odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
popiół oraz określone ilości opon i odpadów budowlanych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK-u).
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W PSZOK-u nie będą przyjmowane odpady niebezpieczne pochodzące z działalności
gospodarczej. Operator PSZOK-u będzie mógł odmówić przyjęcia odpadów komunalnych, jeżeli ich
rodzaj lub ilość wskazuje na to, że są to odpady inne niż komunalne.
TERMINY WNOSZENIA OPŁAT
Właściciele nieruchomości obowiązani będą do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi raz na kwartał do 15 dnia trzeciego miesiąca kwartału: czyli do 15 marca, 15 czerwca,
15 września i 15 grudnia każdego roku kalendarzowego. Wpłat można dokonywać również częściej np.:
co miesiąc. Ważne by cała kwota należnej opłaty została wniesiona w terminie do 15 dnia trzeciego
miesiąca kwartału. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty bez wezwania, dokonując wpłaty
w kasie Urzędu Gminy lub u inkasenta (sołtysa) bądź przelewem na wskazany rachunek
bankowy. PAMIĘTAJ! Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa 15 września 2013 roku.
CO Z POJEMNIKAMI?
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane będzie należało, tak jak
dotychczas, do właściciela nieruchomości, tj. nieruchomość zamieszkała do trzech osób musi posiadać
pojemnik minimum 120 l, natomiast nieruchomość zamieszkała przez 4 i więcej osób pojemnik minimum
240 l lub pojemniki 2 x po 120 l. Worki do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej
dostarczy bezpłatnie mieszkańcom firma wywozowa. Pojemniki do odpadów zmieszanych
i segregowanych będzie można wydzierżawić od firmy odbierającej odpady.
INFORMACJE DODATKOWE:
 Osoby posiadające działki niezabudowane, a użytkowanych czasowo na cele prowadzenia
działalności gospodarczej, rekreacyjnej, wypoczynkowej składają deklarację minimum
na okres 3 miesięcy w ciągu roku.
 Osoby prowadzące budowy mają obowiązek złożenia deklaracji i ponoszenia opłat przez
minimum 3 miesiące w roku (pojemnik 120 l).
Wójt Gminy Sulęczyno

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Sulęczyno informuje,
że w dniach 6 – 7 maja 2013 roku
/poniedziałek – wtorek/ organizuje się
wystawki odpadów wielkogabarytowych.
W ramach wystawek można pozbyć się nieodpłatnie: tapczanów,
foteli, mebli, lodówek, pralek, telewizorów, złomu,
urządzeń elektrycznych, ram okiennych bez szyb,
sprzętu gospodarstwa domowego, elementów armatury sanitarnej, itd.
Odpady należy złożyć wzdłuż głównych dróg w obrębie miejscowości
z siedzibą sołectwa.
WÓJT
Bernard Grucza
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ZESTAWIENIE INWESTYCJI Z 2012 ROKU
BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SULĘCZYNIE
Wartość zadania wyniosła: 6.822.562,59 zł.
Środki UE: 3.584.044,01 zł

BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO –
SPORTOWEGO W WĘSIORACH
W ramach budowy kompleksu rekreacyjno – sportowego
wybudowano plac zabaw dla dzieci, zremontowano boiska: do piłki
ręcznej o wymiarach 60 x 30 m o nawierzchni trawiastej oraz do piłki
siatkowej i koszykówki. Wykonano także ogrodzenie oraz utwardzono
teren kostką brukową.
Wartość zadania wyniosła: 324.336,39 zł.
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla woj.
Pomorskiego.

PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W SULĘCZYNIE
Na istniejącej drodze gruntowej prowadzącej do Szkoły
Podstawowej i Hali Sportowej położono nawierzchnie bitumiczną
zakończoną krawężnikami, ułożono także chodnik z kostki polbruk.
Wykonano nowa linię oświetleniową tj. wzdłuż ulicy ustawiono sześć
lamp co na pewno przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa
użytkowników drogi.
Wartość zadania wyniosła: 386.693,85 zł.
Zadanie realizowane było ze środków własnych Gminy Sulęczyno.

BUDOWA ŁĄCZNIKA DO SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY
ZESPOLE SZKÓŁ W MŚCISZEWICACH
Realizacja zadania obejmowała budowę łącznika, łączącego
projektowaną
halę
widowiskowo
–
sportową
z istniejącymi budynkami zespołu szkół w Mściszewicach.
Wartość zadania wyniosła:
- środki własne: 563.124,47zł

MODERNIZACJA DROGI BOREK – BIELAWKI
Inwestycja objęła modernizację odcinka drogi 350 mb od zakończenia terenów zabudowanych
w stronę drogi powiatowej. Jest to pierwszy etap modernizacji tej drogi, kolejnym będzie połączenie
biegnącej drogi z drogą powiatową.
Wartość zadania wyniosła: 247.469,23 zł. (środki UM – 90.000,00 zł.)
Zadanie współfinansowane ze środków Budżetu Województwa
Pomorskiego uzyskanych z dochodów związanych z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych.
URZADZENIE PLACU REKREACYJNO – SPORTOWEGO
WRAZ Z ZAPLECZEM W SULĘCZYNIE
Obiekt został wybudowany z przeznaczeniem na miejsce spotkań
i organizacje imprez kulturalno – sportowo – rekreacyjnych w skład którego
wchodzą: plac zabaw o wymiarach 15x10 m, skatepark – plac o wymiarach
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30x14 m, wokół wykonanego obiektu na wiosnę zostanie zasiana trawa ustawiono tam także ławki parkowe.
Cały obiekt oświetlony jest dziesięcioma solarowymi lampami parkowymi.
Wartość zadania wyniosła: 506.443,79 zł.
Zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

MODERNIZACJA KĄPIELISKA
Wykonano także częściową modernizację kąpieliska nad jeziorem Węgorzyno w Sulęczynie w zakres której
wchodziło:
 wykonanie remontu dachu oraz renowację elewacji drewnianych budynków na kąpielisku
za łączną kwotę: 24.191,75 zł.
 wymiana odeskowania na pomostach pływających kąpieliska na
łączną kwotę 12.200,00 zł.

WYMIANA TABLIC
Wymieniono tablice z nazwami ulic na terenie miejscowości Sulęczyno
łączna kwota całego zadania wynosiła 12.462,36 zł.
Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Gminy.

ZADANIA INWESTYCJNE PLANOWANE NA ROK 2013
(Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2012)


Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Ostrów Mausz – 25.000,00 zł.



Budowa chodnika do Przedszkola i Ośrodka Zdrowia w Sulęczynie – 30.000,00 zł.



Remont drogi ul. Szlachecka w Mściszewicach – 70.000,00 zł.



Projekt remontu drogi Podjazy – Widna Góra wzdłuż jeziora – 170.000,00 zł.



Dokumentacja projektowa remontu drogi w m. Żakowo – 30.000,00 zł.



Dokumentacja i wykonanie remontu ul. Stromej i części ul Kaszubskiej w Sulęczynie – 300.000,00 zł.



Dokumentacja projektowa remontu ul. Abrahama, Leśnej, Stolemów, Świętojańskiej, Zapałowskiego,
Szarej, Majkowskiego i Cichej w Sulęczynie – 40.000,00 zł.



Dokumentacja projektowa remontu ul. Rzemieślniczej w Sulęczynie – 50.000,00 zł.



Dokumentacja projektowa remontu drogi we wsi Podjazy (obok sołtysa) – 10.000,00 zł.



Dokumentacja projektowa remontu drogi w Węsiorach (nowe osiedle) – 100.000,00 zł.



Dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów mieszkalnych przy Ośrodku Zdrowia
w Sulęczynie – 15.000,00 zł.



Zakup ciągnika i zamiatarki, samochodu dostawczego – 150.000,00 zł.



Zakup urządzenia do czyszczenia podłóg dla SP Sulęczyno – 15.000,00 zł.



Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Sulęczyno z przeznaczeniem dla OSP Kistowo–17.000,00 zł.



Zakup tablicy interaktywnej dla SP Węsiory - 5.000,00 zł.



Dokumentacja projektowa budowy przedszkola w Węsiorach – 80.000,00 zł.



Uszczelnienie trzeciej części kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Chlewnicy – 82.914,00 zł.
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Z ŻYCIA GMINY…………
KULTURA – SPORT – OŚWIATA – najważniejsze wydarzenia
Koncert i spotkanie
świąteczno – noworoczne
6 stycznia w Kościele Świętej Trójcy w Sulęczynie odbył
się KONCERT ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNY kolęd
i pastorałek w wykonaniu Agnieszki Zębala & Nowak BAND
w składzie: Paweł Nowak – akordeon, Tomasz Nowik – gitara
basowa oraz Paweł Szewczyk – perkusja.
Koncert został
zorganizowany przez GOK Sulęczyno, Pawła Nowaka i Parafię
w Sulęczynie.
Po koncercie w GOK-u odbyło się SPOTKANIE
ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNE członków i sympatyków
ZK-P oddział Sulęczyno, podczas którego wystąpiły dzieci
i młodzież ze szkolnego kółka teatralnego z przedstawieniem
pt. „Kaszubskie Gwiazdki”. Następnie wszyscy podzielili się
opłatkiem i złożyli sobie życzenie oraz śpiewali kolędy do których
przygrywał na akordeonie Paweł Nowak. Zostały także rozdane
nowe legitymacje członkowskie ZK-P.

III Halowa Liga Piłki Nożnej w Sulęczynie
20 stycznia zakończyły się rozgrywki III Halowej Ligi Piłki Nożnej w Sulęczynie. Po pięciu kolejkach
rozgrywek, które odbywały się w niedziele od 2 grudnia do 20 stycznia, najlepszą drużyną okazał się ELHAD
Daniel Hapka, która z dużą przewagą wygrała cztery mecze i tylko jeden, w czwartej kolejce, zremisowała 2:2
z drużyną TRANS-JAN Sulęczyno. Drugie miejsce zajęła drużyna TRANS - JAN Sulęczyno, która także
wygrywała wszystkie mecze a jeden zremisowała z w/w drużyną. Na trzecim miejscu znalazła się drużyna
z sąsiedniej gminy - Junior STEGNA Parchowo, która mimo przegranej w pierwszych trzech meczach nadrobiła
straty i znalazła się w pierwszej trójce.
W turnieju wzięły także udział następujące
drużyny:
KRETNET
Sulęczyno,
Farciarze
i Bambaje. Wśród piłkarzy najlepszym bramkarzem
został Marcin Butowski, a najlepszym strzelcem
Jakub Burandt – obydwaj z drużyny ELHAD
Daniel Hapka.

M.
I.

Nazwa zespołu
ELHAD Daniel Hapka

II.

Punkty
13

Bramki
34-8

Uwagi
+26

TRANS-JAN Sulęczyno

13

30-16

+14

III.

Junior STEGNA Parchowo

6

34-34

0

IV.

KRETNET Sulęczyno

6

19-31

-12

V.

BAMBAJE

6

32-41

-9

VI.

FARCIARZE

0

12-31

-19

Turniej organizowany
i finansowany był przez
GKS „SŁUPIA” Sulęczyno
i GOK Sulęczyno oraz ze
środków pozyskanych przez
klub w konkursie dla
organizacji pozarządowych
organizowany przez Gminę
Sulęczyno.
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„Czerwony Kapturek”, „Pinokio”
i konkurs wiedzy o twórczości Tuwima
24 stycznia dla najmłodszych uczniów GOK
Sulęczyno zorganizował tzw. lekcję z muzyką, podczas której
Pan Krzysztof Naklicki ze Świnoujścia przedstawił muzyczną
wersję „Czerwonego Kapturka”. Dzieci miały okazję poznać
melodie przewodnie – grane na akordeonie – charakteryzujące
poszczególnych bohaterów, był to doskonały sposób na
przybliżenie i wyjaśnienie w jaki sposób muzykę łączy się ze
słowami jak ilustruje osoby, akcję i nastrój.
12 lutego w Sali GOK dzieci mogły obejrzeć spektakl
teatralny w wykonaniu studia teatralnego ART.-RE z Krakowa
pt. „PINOKIO”. W pierwszym tygodniu ferii zimowych w
Bibliotece Publicznej w Sulęczynie odbywały się zajęcia dla
klas I – III m. in. było to wykonywanie różnego rodzaju
przedmiotów z papieru, tj, zakładek, laurek, ozdób, kapeluszy.
Dzieci mogły miło spędzić czas nie nudząc się w ferie. Przez
Bibliotekę w lutym został także zorganizowany konkurs dot.
„Twórczości Juliana Tuwima”, w którym pierwsze miejsce
zajęła Marta Stencel .

Najlepsza piosenka na Turnieju KGW wykonana przez „Mściszewiczanki”
2 marca w Kartuzach odbył się III Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich – wzięły w nim udział
także przedstawicielki naszej gminy – Koło Gospodyń Wiejskich „Mściszewiczanki” ze Mściszewic, zajęły
pierwsze miejsce w kategorii prezentacja koła na wesoło – „Piosenka”.
Wyniki pozostałych konkurencji przedstawiają się następująco:
- „Tablica – wizytówka koła” – Stowarzyszenie Kobiet Niezależnych z Gminy Chmielno
- „Taniec” – KGW Długi Kierz z Gminy Sierakowice
- „Moda – kapelusz” – KGW Kolonia z Gminy Kartuzy i ex aequo Stowarzyszenie Kaszubianki z Gminy Stężyca
- „Chleb i produkty tradycyjne” – KGW Hopowo z Gminy Somonino i ex aeqou KGW Tokary z Gminy Przodkowo
8 marca KGW „Mściszewiczanki” wraz z Stowarzyszeniem Rozwoju Sołectwa Mściszewice
zorganizowały dla mieszkańców Mściszewic spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet
odbyło się także w Węsiorach, którego inicjatorem była Pani Sołtys wraz z radą sołecką, współorganizatorem
w/w spotkań był GOK Sulęczyno.

„BAŚKA” – dziesiąty sezon
17 lutego rozpoczął się X sezon Sulęczyńskiego Turnieju gry
w kaszubską „BAŚKĘ”, rozgrywki tego dnia odbywały się o puchar
Dyrektora GOK w Sulęczynie. Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce – Grzenia Piotr (340 pkt)
II miejsce – Stenka Stanisław (338 pkt)
III miejsce – Gawin Gerard (292 pkt)
Gdy wyjdzie ten numer gazetki to zapewne będzie już po drugich rozgrywkach, które odbędą się 24 marca.
Wyniki poszczególnych etapów i klasyfikacje można na bieżąco sprawdzać na stronie www.goksuleczyno.gdan.pl.

Rozgrywki w następnych miesiącach planowane są następująco: 21 kwiecień, 26 maj, 23 czerwiec.
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Wyzwolenie Sulęczyna
W dniu 8 marca przypadała kolejna rocznica wyzwolenia Sulęczyna
spod okupacji hitlerowskiej, z tej okazji odbyła się uroczystość
patriotyczna powiązana z Mszą Świętą. Uczniowie Zespołu Szkół w
Sulęczynie przygotowali na tę okazję występ artystyczny poświęcony
represjonowanym mieszkańcom gminy. Delegacje złożyły pamiątkowe
kwiaty pod obeliskiem.

Spotkania artystyczne w GOK-u
i Zloty Teatru Młodych GOTÓW”
Od stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie
w każdy poniedziałek odbywają się spotkania artystyczno –
środowiskowe na których uczestnicy wykonują różne ręcznie
robione przedmioty. Wszystkich chętnych zapraszamy na
zajęcia, gdyż będą się one odbywać w dalszym ciągu aż do
końca czerwca w każdy poniedziałek o godz. 17:00 w GOK-u
ul. Zielona Droga 1 w sali na piętrze. Aktualnie Panie zajmują
się malowaniem na szkle.
Dnia 20 marca w Gminnym Ośrodku Kultury
w Sulęczynie zostało podpisane porozumienie pomiędzy: GOK
Sulęczyno, GOK Sierakowice, GOKiP w Kobylnicy, GOKiS w
Wicku, Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach,
Zespołem Szkół w Czarnej Dąbrówce i GOTIS Węsiory
w sprawie współdziałania w dziedzinie kultury i promocji.
Działania te będą realizowane poprzez: podejmowanie działań na
rzecz rozwoju kultury, a w szczególności realizacji projektu „Teatr
Młodych Gotów”; wzajemne informowanie się o ważnych uroczystościach, imprezach, wydarzeniach; popularyzację projektu
we wszystkich placówkach kulturalno – oświatowych oraz uczestniczenie w imprezach kulturalnych, rekreacyjno –
sportowych, turystycznych realizowanych przez Strony porozumienia.

KONKURSY
Ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”
7 marca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie
odbyły się eliminacje gminne turnieju wiedzy pożarniczej w których
udział wzięli uczniowie ze szkół gminy Sulęczyno.
Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:

1.
2.
3.
4.
5.

Grupa wiekowa:
10 – 13 lat
Mielewczyk Jacek
Zaworska Kinga
Wierzba Piotr
Wiczkowska Eliza
Łukaszczyk Marianna

1.
2.
3.
4.

Fot. ze strony int. OSP Sulęczyno

Grupa wiekowa:
14 – 16 lat

Grupa wiekowa:
17 – 19 lat

Wierzba Dominika
Zaworska Klaudia
Gojtowska Patrycja
Mielewczyk Maria

1. Warmowska Magdalena
2. Wierzba Edyta
3. Myszk Marcin
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XI Powiatowy Konkurs Biblijny
w Borku Kamiennym
W dniu 13 marca 2013r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Borku
Kamiennym już po raz jedenasty odbył się Powiatowy Konkurs Biblijny.
W konkursie uczestniczyło 22 uczniów klas szóstych z jedenastu szkół
podstawowych powiatu kartuskiego. Tym razem uczestnicy konkursu
zmagali się przez 40 minut z testem obejmującym Księgę Kapłańską.
Najlepszy okazał się Konrad Neubauer z Zespołu Kształcenia
i Wychowania w Gołubiu. Tuż za nią II miejsce zdobył Jakub Sadowski
z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie. Natomiast
III miejsce egzekwo zajęła Aleksandra Jutrzenka-Trzebiatowska z Zespołu
Szkół w Sulęczynie i Agnieszka Leman z Zespołu Kształcenia i Wychowania
w Brodnicy Górnej. Miejsce IV przypadło również Zespołowi Szkół
w Sulęczynie i zdobyła je Wiktoria Theusa.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, natomiast pozostali uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody pocieszenia.
Konkurs finansował: Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie i Bank Spółdzielczy Sierakowice Odział
Sulęczyno, za co organizator konkursu składa serdeczne podziękowanie.
Tekst i Foto: T. Hinca – dyrektor SP Borek Kamienny

Konkurs Prozy i Poezji Polskiej w Podjazach
Dnia
14 marca
w Podjazach odbyły się
GMINNE ELIMINACJE
KONKURSU
PROZY
I POEZJI POLSKIEJ,
którego organizatorami byli:
Gminny Ośrodek Kultury
w Sulęczynie oraz jak co
roku Szkoła Podstawowa
w Podjazach. Do etapu
gminnego przystąpiły 24
osoby. Najlepsze wyniki
osiągnęły następujące osoby
w poszcz. kategoriach:

I – III Szkół Podstawowych

I – III Szkół Gimnazjalnych

I miejsce – Gawin Dominika (ZS S-no)
II miejsce – Gawin Adriana (SP Borek Kamienny)
III miejsce – Stefańska Agata (SP Węsiory)
IV - VI Szkół Podstawowych
I miejsce – Żeleźnik Agata (ZS S-no)
II miejsce – Malek Jan (SP Borek Kamienny)
III miejsce – Breza Aleksandra (SP Podjazy)

I miejsce – Słupikowska Katarzyna (ZS S-no)
II miejsce – Zaworska Klaudia (ZS Mściszewice)
III miejsce – Kreft Monika (ZS S-no)
Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy,
które wręczyła Przewodnicząca komisji oceniającej Pani Aleksandra
Gliszczyńska oraz Pani Dyrektor SP Podjazy Emilia Dyszer. Członkami
komisji oceniającej były także Pani Teresa Kozieniec i Pani Elwira
Woronin.
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KONKURS „KORRIDA”
20 marca w Zespole Szkół w Mściszewicach odbył się gminny etap
Konkursu Ortograficznego „Korrida 2013”, którego współorganizatorami
byli ZS w Mściszewicach i GOK Sulęczyno. Wyniki konkursu przedstawiają
się następująco:
I miejsce – Mateusz Las – SP Mściszewice
II miejsce – Marta Stencel – SP Sulęczyno
III miejsce – Weronika Mejna – SP Mściszewice

SPORT

Fot. ZS Mściszewice

7 marca na Hali Sportowej w Sulęczynie
odbyła się XIV Powiatowa Gimnazjada w piłce
ręcznej dziewcząt w której wzięło udział 52
uczestników z czterech szkół: Sulęczyno, Żukowo,
Goręczyno i Klukowa Huta. Organizatorami
Gimnazjady był Zespół Szkół w Sulęczynie, UKS
„Młody Sportowiec” i Gminny Ośrodek Kultury
w Sulęczynie. Klasyfikacja końcowa po meczach
przedstawia się następująco:
I miejsce – Gimnazjum w Goręczynie
II miejsce – Gimnazjum w Sulęczynie
III miejsce – Gimnazjum w Klukowej Hucie
IV miejsce – Gimnazjum w Żukowie
8 marca w Kartuzach odbyły się także eliminacje powiatowe Gimnazjady w piłce ręcznej chłopców, gdzie
reprezentanci Gimnazjum z Sulęczyna zajęli III miejsce.
Informacje i Fot. ZS Sulęczyno

Gmina Sulęczyno otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na zadanie
pn; „Animator – Moje Boisko – ORLIK2012” i w dalszym ciągu wzorem lat
ubiegłych odbywają się zajęcia na orliku prowadzone
przez animatorów wg harmonogramu zamieszczonego na stronie GOK-u.

Działalność ZK-P oddział Sulęczyno
ZK-P oddział Sulęczyno był głównym organizatorem
w/w spotkania świąteczno – noworocznego, które odbyło się
w GOK-u w święto Trzech Króli.
14 stycznia 20 osób z zrzeszenia wzięło udział
w wydarzeniu artystycznym w Wejherowie pt. Verba Sacra,
podczas którego w wejherowskiej Kolegiacie można było
posłuchać słów psalmów czytanych przez: Danutę Stenka
w języku kaszubskim, o. Jakuba Waszkowiaka w języku
hebrajskim oraz Jerzego Kiszkisa w języku greckim
i polskim. Oprawę muzyczną przygotował Cezary Paciorek
i Chór Camerata Musicale z Gdańska.
Pod koniec stycznia w Zdunowicach odbył się kulig, w którym wzięło udział około 30 osób. W zimowej
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scenerii uczestnicy bawili się przy ognisku z pieczeniem kiełbasek.
Kulig współfinansowany był przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
W lutym na zakończenie karnawału w Sali SMS Mrozowicz
odbyła się coroczna zabawa karnawałowa w której wzięło udział
około 60 osób.
15-16 marca trzech przedstawicieli ZK-P wzięło udział
w dwudniowym szkoleniu dla liderów w Garczynie, podczas którego
miała miejsce wymiana doświadczeń miedzy oddziałami,
podsumowanie działalności ubiegłego roku oraz przedstawienie
planów na rok bieżący.
Przedstawiciele oddziału wzięli także udział w Dniu Jedności
Kaszubów w Kościerzynie, gdzie zaprezentowali się w strojach
kaszubskich ze sztandarem. Wydarzenie to jak co roku było
połączone z biciem rekordu w jednoczesnym graniu na akordeonie,
pod przewodnictwem Pawła Nowaka.
Jak w latach ubiegłych na koniec Wielkiego Postu ulicami
Sulęczyna odbyła się Droga Krzyżowa po kaszubsku.
Na
zakończenie
tego
trzymiesięcznego
krótkiego
sprawozdania pragnę podziękować wszystkim którzy włączyli się i wsparli działalność Zrzeszenia Kaszubsko –
Pomorskiego oddział Sulęczyno i zaprosić do udziału w kolejnych wydarzeniach promujących kulturę kaszubską.
Janina Krefta – Prezes ZK-P O/ Sulęczyno

Perły KASZUB i Skry Ormuzowe
W piątek 1 lutego 2013 roku w GOK-u w Chmielnie odbyła się gala wręczenia Nagród
Starosty Kartuskiego PERŁA KASZUB 2012 wśród wyróżnionych znaleźli się także
przedstawiciele Gminy Sulęczyno, tj.
- Paweł Nowak – za działalność artystyczną i współpracę z samorządami powiatu
kartuskiego
- Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe „SZANSA – START” – prezes Eugeniusz
Grabowski – za kompleksowe inwestycje służące rozwojowi sportu i rekreacji osób
niepełnosprawnych
Zaś 26 lutego w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się uroczystość 50 – lecia
istnienia czasopisma „Pomerania” podczas której zostały rozdane coroczne nagrody
miesięcznika Pomerania – Skry Ormuzdowe. Wśród nagrodzonych znalazł się nasz
mieszkaniec Paweł Nowak.
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KALENDARZ WYDARZEŃ: KWIECIEŃ – CZERWIEC 2013
KWIECIEŃ:
- 12.04 – eliminacje gminne Konkursu Literatury Kaszubskiej „RODNO MOWA” - SP Węsiory
- 18.04. – eliminacje powiatowe Konkursu Literatury Kaszubskiej „RODNO MOWA” – Kartuzy
- 21.04. – Turniej „BAŚKI” (restauracja „MORENKA)- trzecie rozgrywki X turnieju
- 28.04. – Marsz po zdrowie Nordic Walking (wymarsz z przed GOK-u w Sulęczynie)
- 30.04. – Turniej gminny - Mini Piłka Nożna szkół podstawowych – Sulęczyno
- 30.04. – Turniej gminny – Piłka nożna „6” dziewcząt – Sulęczyno
MAJ:
- 08.05. – Turniej powiatowy – Piłka nożna „6” dziewcząt – Sulęczyno
- 19.05. – Marsz po zdrowie Nordic Walking (wymarsz z przed GOK-u w Sulęczynie)
- 20.05. – Biegi w Mściszewicach
- 23.05. – Turniej powiatowy - Mini Piłka Nożna szkół podstawowych – Sulęczyno
- 26.05. – Kaszebe Runda – maraton rowerowy
- 26.05. - Turniej „BAŚKI” (restauracja „MORENKA)- czwarte rozgrywki X turnieju
CZERWIEC:
- 02.06. – Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka - plac przy GOK-u
– 08.06. – Zawody Kajakowe „Hydroaktywni 2013” – jez. Węgorzyno, Słupia, Przystań Kajakowa
- 09.06. – Marsz po zdrowie Nordic Walking (wymarsz z przed GOK-u w Sulęczynie)
- 22.06. – Sobótki – plac przy GOK-u
- 23.06. - - Turniej „BAŚKI” (restauracja „MORENKA)- piąte rozgrywki X turnieju

Podane wyżej daty są datami proponowanymi,
mogą one ulec zmianie aktualne informacje o imprezach odbywających się na terenie
Gminy Sulęczyno można znaleźć na stronie www.goksuleczyno.gdan.pl – jeżeli odbywają
się imprezy w gminie i Chcecie aby umieścić o nich informacje na stronie GOK-u
lub w gazetce to informacje proszę przesłać na adres gok@goksuleczyno.gdan.pl

Punkt Poradnictwa Prawno – Obywatelskiego
dla mieszkańców powiatu kartuskiego
Porady odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Sulęczynie, ul. Zielona Droga 1, 83-320 Sulęczyno
w każdą środę od 14:00 do 18:00
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INFORMACJE O ZMIANIE PRZEPISÓW MELDUNKOWYCH
Z dniem 01.01.2013 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r.
o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Dz 2006 r. Nr 139, poz.993, z późn. zm.),
gdzie uległy zmianie niektóre przepisy meldunkowe, a mianowicie:
1. Zniesiono konieczność wymeldowania się z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub pobytu
czasowego ponad 3 miesiące tj. np. w nowym miejscu zamieszkania można dokonać zameldowania się
na pobyt stały lub czasowy i jednocześnie wymeldować się z pobytu stałego lub czasowego.
2. Dotychczasowy obowiązek zameldowania się to 4 dni – natomiast obecnie został wydłużony do 30 dni
od daty przybycia w określone miejsce na pobyt stały lub czasowy.
3. Zostaje zniesiony obowiązek zameldowania się obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej
na pobyt czasowy do trzech miesięcy.
4. Zostaje zniesiony obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów.
Z up. Wójta Gminy Sulęczyno
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Bogumiła Paszylk

Informujemy, że Lokalna Grupa Rybacka
KASZUBY rozpoczyna nabory wniosków dla
SEKTORA SPOŁECZNEGO
I GOSPODARCZEGO
w ramach konkursów dotyczących środków:







Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób
mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza
tym sektorem
Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej
obszary zależne od rybactwa
Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu
utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,
w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

Termin składania wniosków: 11 marca – 24 kwietnia 2013 r.
Dodatkowe informacje związane z w/w konkursami można uzyskać
w biurze Lokalnej Grupy Rybackiej KASZUBY , Wieżyca 1, 83-315 Szymbark,
tel. 58 684 – 35 – 80, lub na stronie internetowej : http://lgrkaszuby.pl/
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Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej
Nocy, pełnych wiary, nadziei
i miłości, wiosennego optymizmu
oraz serdecznych spotkań w gronie
rodziny i wśród przyjaciół....
Mieszkańcom i Odwiedzającym
gminę Sulęczyno życzą Sołtysi
z Gminy Sulęczyno.

Radosnych i spokojnych Świąt
Wielkanocnych przeżywanych z bliskimi w
ciepłej rodzinnej atmosferze oraz wielu chwil
wypełnionych miłością, życzliwością
i pokrzepieniem na świąteczny czas
i wszystkie kolejne dni
życzy Gminna Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

URZĄD GMINY SULĘCZYNO
ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno
NIP: 589 – 15 – 89 – 065
Tel. /58/ 685 – 63 – 63 / Fax. /58/ 685 – 63 – 98
info@ug.suleczyno.pl , www.suleczyno.pl , www.bip.suleczyno.pl
SZEGÓŁOWY WYKAZ TELEFONÓW
Referat UG Sulęczyno
Telefon
Ne wewn.
CENTRALA
(58) 685 – 63 - 60
FAX
(58) 685 – 63 – 98
398
Sekretariat
(58) 685 – 63 – 63
363
Sekretarz
(58) 685 – 63 – 65
365
Skarbnik
(58) 685 – 63 – 70
370
Rada Gminy
(58) 685 – 63 – 90
390
Ewidencja Dział. Gosp. / Kadry
(58) 685 – 63 – 66
366
Geodezja / Gosp. Nieruchomościami
(58) 685 – 63 – 68
368
Gospodarka Przestrzenna
(58) 685 – 63 – 93
393
KASA
(58) 685 – 63 – 71
371
Księgowość Podatkowa
(58) 685 – 63 – 72
372
Księgowość Budżetowa
(58) 685 – 63 - 73
373
Oświata / Zarządzanie Kryzysowe
(58) 685 – 63 - 67
367
(58) 685 – 63 – 76
376
Wymiar Podatków
(58) 685 – 63 – 77
377
Ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo
(58) 685 – 63 – 95
395
i utrzymanie dróg
Zamówienia Publiczne
(58) 685 – 63 – 94
394
USC, Dowody osobiste, Ew. Ludności
(58) 685 – 63 – 85
385
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Gminny Ośrodek
Kultury w Sulęczynie
tel. (58) 684 – 20 – 57
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Sulęczynie
Tel. (58) 684 – 32 - 31
Hala sportowa
w Sulęczynie
tel. (58) 684 – 45 - 52
Klub Pracy
i Kawiarenka
Internetowa
w Sulęczynie
Tel. (58) 684 – 45 - 97

Zachęcamy Państwa do nadsyłania materiałów
(tekstów, zdjęć) oraz informowania nas o ciekawych
wydarzeniach 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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