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Egzemplarz bezpłatny

Mściszewice
najpiękniejszą wsią w województwie!

W numerze:

INFORMACJE WYBORY
SAMORZĄDOWE 2014

Szanowni Mieszkańcy i Przyjaciele Gminy Sulęczyno …
Zbliża się koniec czteroletniej kadencji mojej pracy na stanowisku wójta
naszej Gminy i pracy wybranych na tę kadencję Radnych. W związku z tym pragnę
poinformować Państwa o znaczących rezultatach naszej wspólnej działalności, jak
również o tym, czego nie udało nam się osiągnąć, choć bardzo staraliśmy się, by
było inaczej. Rzecz jasna, że w tym miejscu może to być informacja jedynie
w ogromnym skrócie.
Ale zanim przejdę do podsumowywania naszej działalności, pragnę najpierw gorąco
podziękować wszystkim Państwu za obdarowanie mnie cztery lata temu zaufaniem, które pozwoliło mi
objąć i pełnić funkcję wójta naszej Gminy przez całą mijająca kadencję 2010 – 2014r.
Następnie chcę też gorąco podziękować za dobrą współpracę wszystkim Radnym naszej Gminy.
To dzięki ich zaangażowanej postawie, w tym Jej Przewodniczącego – Pana Kazimierza Gawin, udało
nam się zrobić tak wiele i zarazem uniknąć (wbrew niejednej przepowiedni) jakichkolwiek
kompromitujących naszą Wspólnotę skandali.
Gorąco pragnę też podziękować za dobrą współpracę wszystkim pracującym w obrębie naszej
Gminy Sołtysom, Dyrektorom Szkół, Nauczycielom, Pani Dyrektor naszego Przedszkola, Pani Dyrektor
naszej Biblioteki, Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Za dotychczasową
współpracę dziękuję rzecz jasna również Panu Dyrektorowi naszego Gminnego Ośrodka Kultury – czynię
to pomimo, że dopiero w ostatniej chwili poinformował mnie o tym, że w nadchodzących wyborach
będzie moim kontrkandydatem.
Gorąco dziękuję wszystkim Pracownikom Urzędu naszej Gminy z Panem Sekretarzem i Panią
Skarbnik na czele za pracę, którą wykonali w czasie mijającej kadencji dla rozwoju naszej Wspólnoty, jak
również wszystkim Osobom, które nie pełniły w tej kadencji żadnej oficjalnej funkcji, ale w istotny
sposób przyczyniły się do wzbogacenia pozytywnego obrazu naszej Gminy.
Szanowne Panie! Szanowni Panowie!
Co się tyczy mojej pracy, to chcę najpierw powiedzieć, że od samego początku starałem się ją
wykonywać jak najrzetelniej i jak najuczciwiej – że nigdy nie wykorzystałem pełnionej przez mnie
funkcji, ani dla pomnożenia mojego majątku, ani dla zaszkodzenia komukolwiek; że zawsze
wykonywałem moje obowiązki wyłącznie w celu wzbogacenia naszej Gminy o kolejne dobra; że
wszystkie decyzje podejmowałem w całkowitej zgodzie z obowiązującym prawem i stosownymi
przepisami urzędowymi; że to głównie dlatego wykonywanie mojej pracy kosztowało mnie o wiele
więcej wysiłku, a nawet zdrowia, niż się spodziewałem.
Od chwili objęcia funkcji Wójta naszej Gminy starałem się wykorzystać każdą okazję do
podniesienia moich kwalifikacji i mojego doświadczenia zawodowego, nabytego w czasie pełnienia
funkcji przewodniczącego Rady naszej Gminy po to, by móc przyczyniać się do jej rozwoju jak najlepiej,
by umieć podejmować jak najkorzystniejsze dla nas decyzje, by potrafić zdobywać jak najwięcej
potrzebnych nam środków inwestycyjnych. Dodam, że na rozwiązywania problemów naszej Gminy
nigdy nie szczędziłem także mojego „czasu prywatnego”.
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Przypomnę, że nie było mi dane
rozpoczęcie mojej pracy na stanowisku wójta
naszej Gminy od tzw. stu dni spokoju. Już w
pierwszym tygodniu mojej pracy zostałem
postawiony przed koniecznością podjęcia bardzo
poważnych decyzji, aby zapobiec przynajmniej
najpoważniejszym konsekwencjom finansowym,
jakie niechybnie mogła ponieść nasza Gmina
z powodu nieukończenia w zaplanowanym
terminie
budynku
Szkoły
Podstawowej
w Sulęczynie. Ogrom problemów dotyczących tej
sprawy spędzał mi naprawdę sen z oczu nie tylko
w ciągu owych pierwszych stu dni, lecz w ciągu
niemal całego pierwszego roku mojej pracy. A
działo się tak, ponieważ chcąc uchronić Gminę
przed wspomnianymi konsekwencjami, nieraz
musiałem podejmować decyzje ryzykowne też dla
mnie.
Ale ostatecznie najważniejsze jest to, że
krok po kroku udało się najpierw uratować
otrzymaną na tę budowę ogromną dotację z zewnątrz,
a następnie wyłonić w drodze przetargu nowego
wykonawcę, doprowadzić do ponownego podjęcia prac i dokończyć budowę. Jednakże zanim to się stało, byłem
nieraz zmuszony własnymi rękami zabezpieczać ją przed skutkami deszczu lub mrozu. Dziś jestem dumny, że
szkoła funkcjonuje pełną parą, że nasi uczniowie mają najnowocześniejsze warunki do nauki,
a nasi nauczyciele niezwykle dobre warunki do pracy i że gmach tej szkoły zdobi obraz Sulęczyna.
Przyznam szczerze, że odczuwam ogromną satysfakcję z faktu, iż udało mi się nie tylko uratować naszą
Gminę przed wspomnianymi bolesnymi konsekwencjami z tytułu niedokończenia w terminie budowy szkoły, lecz
ponadto doprowadzić do jej ukończenia na tyle wcześnie, by już rok później można było uroczyście zainaugurować
regularną działalność edukacyjną. Fakt ten został przez wielu Mieszkańców Sulęczyna oceniony jako pomyślnie
zdany mój pierwszy egzamin w zakresie rozwiązywania poważnych problemów gminnych.
Dodam jeszcze, że w ciągu całej dobiegającej końca kadencji poświęciłem wraz z Radą naszej Gminy
wiele czasu i energii w poszukiwaniu możliwości poprawienia warunków funkcjonowania oświaty w naszej
Gminie i sposobów możliwie najlepszego pozyskiwania na nią środków finansowych. Jeden z widocznych efektów
tych wysiłków stanowią powstałe przy naszych szkołach nowe boiska i place zabaw dla najmłodszych. Inny –
wyraża się w stałym doposażeniu sal lekcyjnych w potrzebny nowoczesny sprzęt i nowoczesne pomoce do nauki.
W ciągu tej kadencji udało nam się pomyślnie zrealizować także wiele innych inwestycji szczególnie
ważnych dla Mieszkańców różnych części naszej gminy. Tu wymienię tylko niektóre z nich: przebudowa drogi
gminnej Kistowo – Kistówko – Chojna; modernizacja drogi z Sulęczyna do Bukowej Góry; budowa tzw. łącznika
oraz sali sportowej przy Zespole Szkół w Mściszewicach; przebudowa ul. Szlacheckiej oraz części ul. Królewskiej
wraz z remontem nawierzchni przy wiacie autobusowej w Mściszewicach; budowa parku edukacyjnorekreacyjnego, a w tym boiska wielofunkcyjnego w Mściszewicach; budowa ul. Szkolnej, Kaszubskiej i Stromej
w Sulęczynie; urządzenie i wyposażenie placu zabaw przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie; urządzenie
i wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Sulęczynie; okresowe poprawianie wielu gruntowych dróg na
terenie naszej Gminy; bliska rozpoczęcia jest budowa drogi asfaltowej z Węsior do Gapowa, z Podjaz do Widnej
Góry oraz przez wieś Bielawki; permanentna rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej naszej Gminy (wysokość
środków przeznaczanych na ten cel przedstawia zamieszczona w dalszej części gazetki tabela).
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Nie udało się natomiast utworzyć kąpieliska gminnego wraz z plażą, pomimo różnych moich starań
i zabiegów, ponieważ w momencie objęcia przeze mnie funkcji wójta, Gmina nie posiadała (o czym wcześniej nie
wiedziałem) ani jednego nadającego się do realizacji tego zadania kawałka gruntu nad jeziorem Węgorzyno. Nie
chcę wdawać się w roztrząsanie kwestii, dlaczego tak się stało, bo nie chcę nikogo „ubrudzić” tą sprawą. Powiem
natomiast, że jeśli będę miał ku temu tytuł, zrobię wszystko, by i ta inwestycja doczekała się realizacji
w najbliższym z możliwych terminów. To głównie w tym celu wszcząłem intensywne starania o pozyskanie dla
Gminy terenu Leśnego Dworu.
W sprostowanie fałszywych informacji zamieszczanych w Internecie o mojej działalności jako wójta
naszej Gminy nie zamierzam się w to wdawać. Jakie „konie” (by sparafrazować stosowne porzekadło)
wypowiadają się na ten temat, każdy potrafi dostrzec sam, albo inaczej mówiąc: jakie konie, taki wóz. W tym
miejscu powiem tylko tyle, że nagłaśniane tam opowieści o tym, jakoby w ciągu ostatniej kadencji nasza Gmina
została zadłużona w jakiś szczególny sposób, są po prostu fałszywe!
Owszem, Gmina zaciągnęła kredyty. Ale prawda jest taka: Po pierwsze, bez zaciągniętych kredytów nie
otrzymalibyśmy dopłat unijnych i nie byłaby możliwa realizacja większości wymienionych inwestycji. Po drugie,
odkładać realizacje wymienionych inwestycji na lata późniejsze może tylko ktoś, kto nie wie, że już wkrótce
bezpowrotnie skończy się czas unijnych dopłat. Po trzecie, wszystkie decyzje dotyczące zaciągniętych kredytów
konsultowałem
z Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku. Po czwarte, każda pożyczka została
przeanalizowana i zaakceptowana przez Radę naszej Gminy.
Oświadczam z całą powagą, że nasze zadłużenie jest dalekie od przekroczenia progu bezpieczeństwa,
natomiast przyniosło nam, o dziwo, spore korzyści. Aktualnie nasze zadłużenie wynosi bowiem 6.450.000 zł, co
stanowi „zaledwie” 27,55 % budżetu naszej Gminy. Próg kredytowego bezpieczeństwa zostałby przekroczony,
gdyby stanowiło ono więcej niż 60% budżetu Gminy. Jeśli będę mógł zarządzać naszymi kredytami, Gmina
poradzi sobie z nimi śpiewająco! Ale tak, czy inaczej: to dzięki tym kredytom i poczynionym „za nie”
inwestycjom, nasze sołectwa pięknieją z roku na rok. Wielki wkład w obraz Gminy mają oczywiście też Jej
Mieszkańcy poprzez pięknie utrzymane ogrody, ukwiecone balkony i tarasy, a przede wszystkim zadbane
i uporządkowane posesje.
Opowiadać o złym zadłużeniu naszej Gminy może tylko ktoś, kto nie ma pojęcia o funkcjonowaniu
współczesnej gospodarki w wymiarze gminy, powiatu, województwa czy kraju. A kto tego nie rozumie, ten będzie
się bał inwestować w przyszłość. A kto nie będzie zawczasu inwestował, ten prędko doprowadzi do stagnacji
zarządzanej przezeń gospodarki. O tym wie każdy dobry gospodarz! I dlatego każdy dobry gospodarz przed
podjęciem decyzji, komu powierzyć kierowanie swoim gospodarstwem, zastanawia się nad tym, kto co potrafi lub
nie potrafi; do wykonania jakich czynów jest zdolny lub niezdolny i czy z łatwością umie wypowiadać nieprawdy.
Zapewniam wszystkich Mieszkańców naszej Gminy, że wciąż jeszcze nie nauczyłem się ani kłamać, ani
mataczyć, ani wprowadzać w błąd kogokolwiek. Udoskonaliłem natomiast moją zdolność nie tylko do możliwie
sprawiedliwego rozdzielania tego, co Gmina dostaje corocznie „z paragrafu”, lecz także do skutecznego i zarazem
rozsądnego pomnażania „należnych” jej środków inwestycyjnych. Już wiem dobrze zarówno, co i w jakiej
kolejności trzeba w następnych latach zrobić, zbudować, udoskonalić lub unowocześnić, jak też, jak pozyskać na te
cele potrzebne środki. Jeśli będzie mi dane również w ciągu następnej kadencji pełnić funkcję wójta naszej Gminy,
to na pewno skutecznie wykorzystam nabyte umiejętności i wiedzę pozyskaną w czasie dobiegającej do końca
kadencji dla dobra naszej Gminy i jej Mieszkańców.

Z serdecznymi ukłonami
Wójt Gminy
mgr Bernard Grucza
Sulęczyno dnia 20.10.2014 r.
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Najważniejsze inwestycje realizowane
w gminie Sulęczyno w latach 2010-2014
ROK 2010

ROK 2011

Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej
w budynku remizy OSP w Kistowie

Rozbudowa budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Sulęczynie

Przebudowa drogi gminnej Kistowo – Kistówko – Chojna

ROK 2012

Urządzenie placu rekreacyjno – sportowego przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie

Budowa szkoły podstawowej
oraz ulicy Szkolnej w Sulęczynie
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Budowa kompleksu rekreacyjno –
sportowego przy Szkole Podstawowej
w Węsiorach

Dof. Zakupu samochodu ratowniczo
– gaśniczego dla OSP Sulęczyno

Budowa łącznika przy Zespole Szkół w Mściszewicach

ROK 2013

Przebudowa ul. Szlacheckiej i części ul. Królewskiej
w Mściszewicach wraz z remontem nawierzchni placu
przy wiacie autobusowej

Budowa szkolnego placu zabaw przy
SP w Sulęczynie w ramach rządowego
programu „Radosna szkoła”

Przebudowa ul. Stromej i Kaszubskiej w Sulęczynie

Modernizacja drogi Bukowa Góra
– Sulęczyno II etap

Zakup ciągnika
oraz samochodu ciężarowego
dla Urzędu Gminy

Zakup motopompy
dla jednostek OSP
działających na
terenie Gm. Sulęczyno
(2011 – 2014)
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Remont zbiornika
ppoż. w Węsiorach

Modernizacja drogi Borek – Bielawki III etapy

Budowa chodnika do
przedszkola w Sulęczynie

Renowacja boiska
piłkarskiego
w Sulęczynie

ROK 2014

Budowa Sali gimnastycznej w Mściszewicach

Budowa parku edukacyjno – rekreacyjnego w Mściszewicach

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy
Szkole Podstawowej w Borku Kamiennym

Przebudowa drogi gminnej w m. Podjazy
Strona 7

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Sulęczynie

ROK 2014 Inwestycje w trakcie realizacji
 Rewitalizacja miejscowości Sulęczyno, polegająca na remoncie placu pełniącego funkcje społeczno
– kulturalne
 Budowa odcinka drogi asfaltowej z Węsior w kierunku Gapowa
 Remont drogi Podjazy – Widna Góra

ZESTAWIENIE INWESTYCJI WODNO – KANALIZACYJNYCH PWiK
Sp. z o.o. w Sierakowicach w latach 2011-2014
2011:
- Rozbudowa sieci wodociągowych w Kistowie, Mściszewicach i Sulęczynie

2012:
- Budowa sieci wodociągowej w gminie Sulęczyno: Widna Góra – Podjazy
– Amalka i Augustowo wraz z rozbudową SUW w Widnej Górze
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Kistowie, Borowcu,
Mściszewicach, Bielawkach, Żakowie

2013:
- Budowa sieci kanalizacyjnej „Widna Góra – Podjazy – Amalka”
- Budowa sieci kanalizacyjnej „Kłodno – Sulęczyno”
- Budowa sieci kanalizacyjnej „Borek – Bielawki – Żakowo
– Kistowo - Sulęczyno
- Rozbudowa i remont Oczyszczalni Ścieków w Sulęczynie
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Węsiorach, Sulęczynie,
Mściszewicach, Podjazach, Żakowie
- Modernizacja wodociągu Mściszewice, ul. Szlechecka
i zatoka autobusowa
- Wykonanie monitoringu oczyszczalni
ścieków w Sulęczynie

2014:
- Budowa sieci kanalizacyjnej „Kistowo,
Kłodno, Węsiory”
- Budowa sieci wodociągowej w obrębach geodezyjnych
„Żakowo, Podjazy i Mściszewice”
- Budowa sieci wodociągowej „Sulęczyno – Kłodno”
- Rozbudowa sieci wodociągowych
w Węsiorach, Mściszewicach, Żakowie.
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WYBORY SAMORZADOWE 2014
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy S u l ę c z y n o
z dnia 14 października 2014 roku
w sprawie obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Na podstawie art.16 § 1, art.61 a § 1 oraz art.61 c § 1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz.112,ze zmianami 1) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego,
Rady Powiatu Kartuskiego, Rady Gminy Sulęczyno oraz Wójta Gminy Sulęczyno.

Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

1

SOŁECTWO SULĘCZYNO ulice: A.Majkowskiego,
Abrahama, Aleja Wojska Polskiego, Aleja Zwycięstwa, Borowikowa,
Brzozowa, Cicha, Damroki, Derdowskiego, Ekologiczna, Floriana
Ceynowy, Gowida, Grzybowa, Gwiezdna, Józefa Wybickiego, Kartuska,
Kaszubska, Kościelna, Ks.Zapałowskiego, Księżycowa, Kwiatowa,
Leszczynowa, Leśna, Letnia, Mestwina, Modrzewiowa, Mściwoja, Nad
Jarem Słupi, Nauczycielska, Planetarna, Pogodna, Promyka,
Rzemieślnicza, Słoneczna, Sobótki, Sosnowa, Sportowa, Stefana
Żeromskiego, Stolemów, Stroma, Szara, Szkolna, Szydlicka, Świerkowa,
Świętojańska, Tartaczna, Trakt Słupski, Wiosenna, Wrzosowa, Zielona
Droga, Żurawia oraz część miejscowości Sulęczyno bez ulic i miejscowości:
Bukowa Góra, Kłodno, Nowy Dwór, Ostrów Mausz. SOŁECTWA:
SUCHA, ZDUNOWICE

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

2

SOŁECTWO MŚCISZEWICE ulice: Abrahama, Alojzego Zaworskiego,
Jeziorna, Kartuska, Kaszubska, Królewska, Ks.Antoniego Peplińskiego,
Ks.Leopolda Pikarskiego, Ks.Tadeusza Jezierskiego, Klonowa, Krótka,
Letnia, Leśna, Lęborska, Lipowa, Łabędzia, Pogodna, Podwórkowa, Polna,
Słoneczna, Sportowa, Strażacka, Szkolna, Szlachecka, Wąska, Wrzosowa,
Wspólna oraz część miejscowości Mściszewice bez ulic od nr 53-54, 57-60,
62, 64, 66-80 a, 82-85, 86-95, 97-105, 107-117, 120 -120d, 121-123, 126-129,
151

3

SOŁECTWO WĘSIORY

4

SOŁECTWA: BOREK, KISTOWO, PODJAZY, ŻAKOWO

Zespół Szkół w Sulęczynie,
ulica Stefana Żeromskiego 16
tel.(58) 68-44-021
Lokal dostosowany
do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Komisja wykonuje zadania
związane z głosowaniem
korespondencyjnym przez
wyborców niepełnosprawnych

Zespół Szkół
w Mściszewicach
ulica Szkolna 5
tel.(58) 68-44-812

Szkoła Podstawowa
w Węsiorach 63 a
tel.(58) 68-44-015
Zespół Szkół w Sulęczynie, ulica
Stefana Żeromskiego 16 tel.(58)
68-44-021

UWAGA!

Wyborcy niepełnosprawni o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają możliwość głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
Głosować przez pełnomocnika może również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.
Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać do Urzędu Gminy Sulęczyno do dnia 27 października 2014 roku
(poniedziałek) należy zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego, a do dnia 7 listopada 2014 roku (piątek) należy
złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Do wykonania zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym wyznaczono Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1
w Sulęczynie.

W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych
otwarte będą w godzinach od 700 do 2100 .
Wójt Gminy
/-/ Bernard GRUCZA
1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 roku Nr 26,poz.134, Nr 94,poz.550, Nr 102,poz.588, Nr 134, poz.777, Nr 147,poz.881, Nr 149,poz.889,
Nr 171,poz.1016 i Nr 217,poz.1281, z 2012 roku, poz.849, poz.951 i poz.1529 oraz z 2014 roku,poz.179,poz.180 i poz.1072.
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy S u l ę c z y n o z dnia 02 września 2014 roku
w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Sulęczyno w wyborach, zarządzonych na dzień
16 listopada 2014 roku
Na podstawie art.422 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz.112, ze zmianami 1 ) podaje się do publicznej wiadomości informację
o okręgach wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Gminy Sulęczyno uchwałami Rady Gminy: Nr XVII/144/2012 z dnia 23 października 2012 roku w sprawie
podziału Gminy Sulęczyno na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, Nr XXVI/231/2013 z dnia
10 grudnia 2013 roku w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych Gminy Sulęczyno, Nr XXXII/278/2014 z dnia 01 sierpnia 2014 roku zmieniająca uchwałę
w sprawie podziału gminy Sulęczyno na okręgi wyborcze oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

NUMER
OKRĘGU

1
2

3

4

5

6

7

8
9
10
11
12
13

Liczba
radnych
wybieranych w
okręgu
wyborczym

GRANICE OKRĘGU
Część SOŁECTWA SULĘCZYNO: Część miejscowości SULĘCZYNO – ulice:
Józefa Wybickiego, Kościelna, Kwiatowa, Letnia, Pogodna, Promyka, Sosnowa,
Sportowa, Stefana Żeromskiego, Wiosenna, Zielona Droga.
Część SOŁECTWA SULĘCZYNO: Część miejscowości SULĘCZYNO – ulice:
Aleja Wojska Polskiego, Nauczycielska, Rzemieślnicza, Szkolna. Miejscowość
BUKOWA GÓRA.
Część SOŁECTWA SULĘCZYNO: Część miejscowości SULĘCZYNO – ulice:
Abrahama, A.Majkowskiego, Aleja Zwycięstwa, Cicha, Ks. Zapałowskiego, Leśna,
Sobótki, Stolemów, Świętojańska, Szara. Część miejscowości Sulęczyno bez ulic.
SOŁECTWO SUCHA.
Część SOŁECTWA SULĘCZYNO: Część miejscowości SULĘCZYNO – ulice:
Brzozowa, Damroki, Derdowskiego, Ekologiczna, Floriana Ceynowy, Gowida,
Kaszubska, Kartuska, Mestwina, Modrzewiowa, Mściwoja, Leszczynowa, Stroma,
Świerkowa, Tartaczna, Trakt Słupski.
Część SOŁECTWA SULĘCZYNO: Część miejscowości SULĘCZYNO – ulice:
Borowikowa, Grzybowa, Gwiezdna, Księżycowa, Nad Jarem Słupi, Planetarna,
Słoneczna, Szydlicka, Wrzosowa, Żurawia oraz
miejscowości: KŁODNO, NOWY DWÓR, OSTRÓW MAUSZ. SOŁECTWO
ZDUNOWICE.
Część SOŁECTWA MŚCISZEWICE: część miejscowości MŚCISZEWICE –
ulice: Klonowa, Królewska, Krótka, Lęborska, Podwórkowa, Szlachecka, Wąska.
Część miejscowości Mściszewice od nr 53 – 54, 57- 60, 62, 64, 66 – 80 a, 82 – 85, 120
– 120 d, 126 – 129.
Część SOŁECTWA MŚCISZEWICE: część miejscowości MŚCISZEWICE –
ulice: Jeziorna, Kaszubska, Letnia, Lipowa, Łabędzia, Pogodna, Polna, Słoneczna,
Wspólna.
Część miejscowości Mściszewice od nr 86 – 91p, 93 – 95, 121 – 123, 151.
Część SOŁECTWA MŚCISZEWICE: część miejscowości MŚCISZEWICE –
ulice: Abrahama, Alojzego Zaworskiego, Kartuska, Ks.Antoniego Peplińskiego,
Ks.Tadeusza Jezierskiego, Ks.Leopolda Pikarskiego, Leśna, Sportowa, Strażacka,
Szkolna, Wrzosowa. Część miejscowości Mściszewice od nr 97 – 105, 107 – 117.
Część SOŁECTWA WĘSIORY: część miejscowości WĘSIORY od nr 25 A – 55 e,
76 – 76 e, 85, 101, 107 – 109a, 114, 120, 125 – 126, 136 m.
Część SOŁECTWA WĘSIORY: część miejscowość WĘSIORY od nr 3 a – 10, 12 –
14, 17 – 24, 56 – 63 a, 102- 104.
Część SOŁECTWA WĘSIORY: Miejscowości: Borowiec, Czarlino.
Część SOŁECTWA PODJAZY: miejscowość AMALKA, część miejscowości
PODJAZY od nr 3 – 9 a, 11 – 15, 17 b – 20, 22, 26 – 33.
Część SOŁECTWA PODJAZY: część miejscowości PODJAZY od nr 35 – 37, 40,
42 – 44, 80, 155 B, 156, 157 h, 163 g i h, miejscowość WIDNA GÓRA.

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1

14

SOŁECTW0: KISTOWO.

1

15

SOŁECTWA: BOREK, ŻAKOWO.

1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Sulęczynie mieści się w Urzędzie Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26
(piętro - nr pokoju 15), telefon nr 58 68-56-384.
WÓJT GMINY
/-/ Bernard GRUCZA
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2011 roku Nr 26,poz.134, Nr 94,poz.550, Nr 102,poz.588, Nr 134, poz.777, Nr 147, poz.881, Nr 149,poz.889, Nr
171,poz.1016 i Nr 217,poz.1281, z 2012 roku, poz.849, poz.951 i poz.1529 oraz z 2014 roku,poz.179, poz.180 i poz.1072.
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KANDYDACI NA WÓJTA GMINY SULĘCZYNO
Skrót nazwy komitety wyborczego

Nazwisko i imiona

Dane kandydata

GRUCZA Bernard Stanisław

zam. Sulęczyno,

wiek: 62

KWW Przyszłość Gminy od Nas Zależy

KORDA Ireneusz Józef

zam. Sulęczyno,

wiek: 53

KWW Wspólna Gmina Sulęczyno

wiek: 57

KWW Można Inaczej

WORONIN Wojciech Zbigniew zam. Kistowo,

Źródło w/w list: Gminna Komisja Wyborcza (stan na dzień 20.10.2014 r.)
Kandydaci zostali umieszczeni alfabetycznie.

KANDYDACI NA RADNYCH RADY GMINY SULĘCZYNO
Nazwisko i imiona kandydata

Skrót nazwy komitetu

miejsce
wiek
zamieszkania

Okręg wyborczy nr 1
Część SOŁECTWA SULĘCZYNO: Część miejscowości SULĘCZYNO - ulice: Józefa Wybickiego, Kościelna, Kwiatowa, Letnia, Pogodna, Promyka,
Sosnowa, Sportowa, Stefana Żeromskiego, Wiosenna, Zielona Droga

Gawin
Krefta
Stefański
Stencel
Wolska

Kazimierz
Janina
Grzegorz
Krzysztof
Wioletta

Barbara
Tadeusz
Franciszek
Ewa

KWW Nasz Region-Bliżej Wyborców
KWW Wspólna Gmina Sulęczyno
KWW Można Inaczej
KWW Przyszłość Gminy od Nas Zależy
KWW Komitet Wyborczy Samorządne Kaszuby

Sulęczyno
Sulęczyno
Sulęczyno
Sulęczyno
Sulęczyno

62
63
56
29
35

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony nazwiska kandydata,
na którego wyborca chce oddać swój głos.

Okręg wyborczy nr 2
Część SOŁECTWA SULĘCZYNO: Część miejscowości SULĘCZYNO - ulice: Aleja Wojska Polskiego, Nauczycielska, Rzemieślnicza, Szkolna.
Miejscowość BUKOWA GÓRA

Baske
Gliniecki
Regulski
Tarasiewicz

Krzysztof
Kazimierz Andrzej
Piotr
Paweł
Bolesław Janusz

KWW Nasz Region-Bliżej Wyborców
KWW Komitet Wyborczy Samorządne Kaszuby
KWW Wspólna Gmina Sulęczyno
KWW Przyszłość Gminy od Nas Zależy

Sulęczyno
Sulęczyno
Sulęczyno
Sulęczyno

36
39
30
46

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony nazwiska kandydata,
na którego wyborca chce oddać swój głos.

Okręg wyborczy nr 3
Część SOŁECTWA SULĘCZYNO: Część miejscowości SULĘCZYNO - ulice: Abrahama, A.Majkowskiego, Aleja Zwycięstwa, Cicha, Ks.
Zapałowskiego, Leśna, Sobótki, Stolemów, Świętojańska, Szara. Część miejscowości Sulęczyno bez ulic. SOŁECTWO SUCHA

Bladowska

Bogumiła Teresa

KWW Przyszłość Gminy od Nas Zależy

Sulęczyno

49

Domaszk

Edmund

Czesław

KWW Można Inaczej

Sulęczyno

57

Gawin

Wioleta

Elżbieta

KWW Nasz Region-Bliżej Wyborców

Sulęczyno

27

Kreft
Sominka

Jerzy
Mariusz

Andrzej
KWW Wspólna Gmina Sulęczyno
Mieczysław KWW Komitet Wyborczy Samorządne Kaszuby

Sulęczyno
Sulęczyno

61
26

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony nazwiska kandydata,
na którego wyborca chce oddać swój głos.

Strona
12

Okręg wyborczy nr 4
Część SOŁECTWA SULĘCZYNO: Część miejscowości SULĘCZYNO - ulice: Brzozowa, Damroki, Derdowskiego, Ekologiczna, Floriana Ceynowy,
Gowida, Kaszubska, Kartuska, Mestwina, Modrzewiowa, Mściwoja, Leszczynowa, Stroma, Świerkowa, Tartaczna, Trakt Słupski

Gospodarek

Bogusław

Kulas

Dariusz

Orłowska
Wica

Helena
Jarosław

KWW Można Inaczej

Sulęczyno

62

Jan

KWW Wspólna Gmina Sulęczyno

Sulęczyno

40

Barbara
Jacek

KWW Przyszłość Gminy od Nas Zależy
KWW Komitet Wyborczy Samorządne Kaszuby

Sulęczyno
Sulęczyno

40
34

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony nazwiska kandydata,
na którego wyborca chce oddać swój głos.

Okręg wyborczy nr 5
Część SOŁECTWA SULĘCZYNO: Część miejscowości SULĘCZYNO - ulice: Borowikowa, Grzybowa, Gwiezdna, Księżycowa, Nad Jarem Słupi,
Planetarna, Słoneczna, Szydlicka, Wrzosowa, Żurawia oraz miejscowości: KŁODNO, NOWY DWÓR, OSTRÓW MAUSZ. SOŁECTWO ZDUNOWICE

Gruchała
Skwierawska
Woźniak
Zblewski

Rafał
Teresa
Edwin
Jan

Jan
Stanisław

KWW Nasz Region-Bliżej Wyborców
KWW Przyszłość Gminy od Nas Zależy
KWW Można Inaczej
KWW Komitet Wyborczy Samorządne Kaszuby

Zdunowice
Sulęczyno
Sulęczyno
Ogonki

31
59
56
45

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony nazwiska kandydata,
na którego wyborca chce oddać swój głos.

Okręg wyborczy nr 6
Część SOŁECTWA MŚCISZEWICE: część miejscowości MŚCISZEWICE - ulice: Klonowa, Królewska, Krótka, Lęborska, Podwórkowa, Szlachecka,
Wąska. Część miejscowości Mściszewice od nr 53 - 54, 57- 60, 62, 64, 66 - 80 a, 82 - 85, 120 - 120 d, 126 - 129

Grenz-Szuta
Gojtowska
Keller
Zaworska

Katarzyna
Wanda
Sławomir
Marzena

Maria
Anna
Adam
Katarzyna

KWW Wspólna Gmina Sulęczyno
KWW Można Inaczej
KWW Przyszłość Gminy od Nas Zależy
KWW Komitet Wyborczy Samorządne Kaszuby

Mściszewice
Mściszewice
Mściszewice
Mściszewice

33
29
47
33

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony nazwiska kandydata,
na którego wyborca chce oddać swój głos.

Okręg wyborczy nr 7
Część SOŁECTWA MŚCISZEWICE: część miejscowości MŚCISZEWICE - ulice: Jeziorna, Kaszubska, Letnia, Lipowa, Łabędzia, Pogodna, Polna,
Słoneczna, Wspólna. Część miejscowości Mściszewice od nr 86 - 91p, 93 - 95, 121 - 123, 151

Dąbrowski
Dera
Klinkosz
Zaworski

Brunon
Leszek
Marcin
Jerzy

Gerard
Jan
Józef

KWW Przyszłość Gminy od Nas Zależy
KWW Komitet Wyborczy Samorządne Kaszuby
KWW Wspólna Gmina Sulęczyno
KWW Można Inaczej

Mściszewice
Mściszewice
Mściszewice
Mściszewice

70
37
33
59

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony nazwiska kandydata,
na którego wyborca chce oddać swój głos.

Okręg wyborczy nr 8
Część SOŁECTWA MŚCISZEWICE: część miejscowości MŚCISZEWICE - ulice: Abrahama, Alojzego Zaworskiego, Kartuska, Ks. Antoniego
Peplińskiego, Ks. Tadeusza Jezierskiego, Ks. Leopolda Pikarskiego, Leśna, Sportowa, Strażacka, Szkolna, Wrzosowa. Część miejscowości Mściszewice od
nr 97 - 105, 107 - 117

Brylowski
Klasa
Wiczkowski

Kazimierz
Adam
Karol
Arkadiusz Piotr

KWW Przyszłość Gminy od Nas Zależy
KWW Nasz Region-Bliżej Wyborców
KWW Wspólna Gmina Sulęczyno

Mściszewice
Mściszewice
Mściszewice

29
27
40

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony nazwiska kandydata,
na którego wyborca chce oddać swój głos.
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Okręg wyborczy nr 9
Część SOŁECTWA WĘSIORY: część miejscowości WĘSIORY od nr 25 A - 55 e, 76 - 76 e, 85, 101, 107 - 109a, 114, 120, 125 - 126, 136 m

Bladowski
Gostkowski
Łukowicz
Mielewczyk
Walkowiak

Marian
Adam
Maria
Zbigniew
Zofia

Kazimierz
Hubert
Józef
Jadwiga

KWW Komitet Wyborczy Samorządne Kaszuby
KWW Wspólna Gmina Sulęczyno
KWW Nasz Region-Bliżej Wyborców
KWW Można Inaczej
KWW Przyszłość Gminy od Nas Zależy

Węsiory
Węsiory
Węsiory
Węsiory
Węsiory

39
32
38
51
53

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony nazwiska kandydata,
na którego wyborca chce oddać swój głos.

Okręg wyborczy nr 10
Część SOŁECTWA WĘSIORY: część miejscowość WĘSIORY od nr 3 a - 10, 12 - 14, 17 - 24, 56 - 63 a, 102- 104

Bronk
Cichosz
Jank
Jereczek
Stencel

Bernadeta
Adam
Marcin
Zofia
Wojciech

Elżbieta
Ryszard
Ireneusz
Katarzyna

KWW Przyszłość Gminy od Nas Zależy
KWW Można Inaczej
KWW Wspólna Gmina Sulęczyno
KWW Komitet Wyborczy Samorządne Kaszuby
KWW Nasz Region-Bliżej Wyborców

Węsiory
Węsiory
Węsiory
Węsiory
Węsiory

53
29
23
32
32

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony nazwiska kandydata,
na którego wyborca chce oddać swój głos.

Okręg wyborczy nr 11
Część SOŁECTWA WĘSIORY: Miejscowości: Borowiec, Czarlino

Bielawa
Dułak
Stenka
Treder

Stefan
Marian
Roman
Łukasz

Stanisław
Stanisław
Wacław
Stanisław

KWW Wspólna Gmina Sulęczyno
KWW Komitet Wyborczy Samorządne Kaszuby
KWW Przyszłość Gminy od Nas Zależy
KWW Nasz Region-Bliżej Wyborców

Borowiec
Czarlino
Czarlino
Borowiec

58
56
59
30

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony nazwiska kandydata,
na którego wyborca chce oddać swój głos.

Okręg wyborczy nr 12
Część SOŁECTWA PODJAZY: miejscowość AMALKA, część miejscowości PODJAZY od nr 3 - 9 a, 11 - 15,17 b - 20, 22, 26 – 33

Bielicki
Kobiela
Matusiewicz
Ruszewski

Grzegorz
Brygida
Stefan
Łukasz

Józef
Dariusz

KWW Nasz Region-Bliżej Wyborców
KWW Można Inaczej
KWW Komitet Wyborczy Samorządne Kaszuby
KWW Przyszłość Gminy od Nas Zależy

Podjazy
Amalka
Amalka
Podjazy

52
42
54
29

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony nazwiska kandydata,
na którego wyborca chce oddać swój głos.

Okręg wyborczy nr 13
Część SOŁECTWA PODJAZY: część miejscowości PODJAZY od nr 35 - 37, 40, 42 - 44, 80, 155 B, 156, 157 h, 163 g i h, miejscowość WIDNA GÓRA

Bladowski
Choszcz
Hinca
Konkel

Jan
Zbigniew
Józef
Marek

Michał

KWW Komitet Wyborczy Samorządne Kaszuby
KWW Wspólna Gmina Sulęczyno
KWW Nasz Region-Bliżej Wyborców
KWW Przyszłość Gminy od Nas Zależy

Widna Góra
Podjazy
Podjazy
Widna Góra

52
42
43
32

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony nazwiska kandydata,
na którego wyborca chce oddać swój głos.
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Okręg wyborczy nr 14
SOŁECTW0: KISTOWO

Bronk
Domaszk
Kropidłowski
Żeromski

Roman
Wojciech
Jan
Tomasz

Piotr
Jerzy
Grzegorz

KWW Można Inaczej
KWW Komitet Wyborczy Samorządne Kaszuby
KWW Przyszłość Gminy od Nas Zależy
KWW Nasz Region-Bliżej Wyborców

Kistowo
Kistówko
Kistowo
Kistowo

59
40
52
39

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony nazwiska kandydata,
na którego wyborca chce oddać swój głos.

Okręg wyborczy nr 15
SOŁECTWA: BOREK, ŻAKOWO

Gawin
Labuda
Malek
Malek
Węsierski

Witold
Wojciech
Bogdan
Józef
Marek

Edmund

KWW Nasz Region-Bliżej Wyborców
KWW Można Inaczej
KWW Przyszłość Gminy od Nas Zależy
KWW Wspólna Gmina Sulęczyno
KWW Komitet Wyborczy Samorządne Kaszuby

Żakowo
Żakowo
Borek
Borek
Żakowo

26
38
46
59
51

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony nazwiska kandydata,
na którego wyborca chce oddać swój głos.
Źródło w/w list: Gminna Komisja Wyborcza (stan na dzień 20.10.2014 r.)
Kandydaci zostali umieszczeni w okręgach wyborczych alfabetycznie.

UWAGA: Na listach wyborczych kandydaci zostaną umieszczeni według
numerów ustalonych w drodze losowania.

Projekt „Kaszuby w sieci”
Gmina
Sulęczyno
realizuje
projekt
pn. „Kaszuby w sieci – przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy
Sulęczyno”.,
w
ramach
Działania
8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
eInclusion. Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo
informacyjne
–
zwiększenie
innowacyjności
gospodarki. Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013.
Głównym celem projektu jest zapewnienie
dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy
Sulęczyno zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z
powodu trudnej sytuacji materialnym. Cel ten będzie
realizowany
poprzez
dostawę
sprzętu
komputerowego i trwałego dostępu do Internetu dla
wyłonionej w drodze rekrutacji grupie 30
gospodarstw domowych, przez okres realizacji
projektu oraz bezpośrednio po jego zakończeniu
przez okres 5 lat.
W ramach projektu zostaną również doposażone jednostki oświatowe oraz świetlice na terenie Gminy
Sulęczyno, skupiające życie społecznie mieszkańców. Łącznie na potrzeby jednostek podległych zostaną im
przekazane 43 zestawy komputerowe i 2 urządzenia wielofunkcyjne.
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KONKURS „PIĘKNA WIEŚ” - 2014
Podczas Dożynek Gminno – Parafialnych odbyło się podsumowanie etapu gminnego kolejnej edycji konkursu
„Piękna Wieś Pomorska 2014”. Główną ideą konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu
przyrodniczego oraz kulturalnego pomorskich wsi i jakości życia wsi, a także podniesienie atrakcyjności
wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.
W etapie gminnym wzięło udział siedem zagród nierolniczych,
które spełniały wymagania regulaminu konkursu oraz dwie wsie
z terenu gminy Sulęczyno. Komisja gminna w składzie Genowefa
Lehman, Henryk Kożyczkowski i Katarzyna Stenka w dniu
17 czerwca 2014 roku dokonała oceny w/w zagród i przyznała
następujące miejsca:

- w kategorii „WIEŚ”:
I miejsce – MŚCISZEWICE
II miejsce – WĘSIORY
- w kategorii „ZAGRODA ROLNICZA”:
I miejsce – Piwowarska Maria, Mściszewice
II miejsce – Klinkosz Irena, Mściszewice
III miejsce – Domaszk Lucyna i Daniel, Kistowo
Wyróżnienia:
- Wolski Dariusz, Mściszewice
- Lendowscy Katarzyna i Łukasz, Węsiory
- Puzdrowska Maria, Mściszewice
- Zaworska Agnieszka i Piotr, Mściszewice
Etap powiatowy konkursu miał miejsce podczas
Dożynek
Powiatu
Kartuskiego,
gdzie
wieś
MŚCISZEWICE została uznana najpiękniejszą wsią
Powiatu Kartuskiego a Pani Maria Piwowarska ze
Mściszewic otrzymała wyróżnienie.
Po etapie powiatowym wieś Mściszewice wzięła
udział w etapie wojewódzkim. Komisja wojewódzka,
która odwiedziła Mściszewice przy ocenie wsi zwracała
szczególną uwagę na ogólny wygląd, w tym estetykę
i porządek, dbałość o stan środowiska przyrodniczego,
ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturalnego oraz
aktywizację i zaangażowanie mieszkańców na rzecz
środowiska lokalnego. Dziś mamy już informację, że
Wieś Mściszewice zajęła pierwsze miejsce w konkursie
„Piękna Wieś Pomorska 2014” na etapie wojewódzkim.
Oficjalne podsumowanie konkursu nastąpi wkrótce!
Gratulujemy Zwycięzcą i zapraszamy
do udziału w konkursie w następnym roku!
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Z ŻYCIA GMINY…………
KULTURA – SPORT – OŚWIATA itp.
najważniejsze wydarzenia
Ostatnie wydanie gazetki gminnej „Nowinë z Gminë Sëlëczëno” miało miejsce na początku lipca
- poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji z życia gminy ….

Zjazd Kaszubów
W sobotę 5 lipca – członkowie oraz sympatycy Sulęczyńskiego
Oddziału ZK-P wzięli udział w XVI Zjeździe Kaszubów, który
w tym roku odbył się w Pruszczu Gdańskim. Wszyscy
uczestniczyli we Mszy Świętej po czym w przemarszu przeszliśmy
na plac uroczystości – Scenę Letnią w Faktorii, gdzie po
otwarciu Zjazdu można było zobaczyć występy: Zespołów Pieśni
i Tańca : „Jagódki”, „Frantówka”, zespołów Ziemi Sądeckiej
czy Zespołu Kaszubskiego Zespołu SIERAKOWICE itp. można
było też zwiedzić FAKTORIĘ i obejrzeć stoiska z rękodziełem.
Wyjazd na Zjazd Kaszubów dofinansowany był przez GOK
Sulęczyno i wzięło w nim udział osiemdziesiąt osób z terenu
gminy Sulęczyno.

Sportowa sobota
W sobotę 13 lipca, mimo deszczowej pogody, na Stadionie Sportowym w Sulęczynie odbył się XIII Letni
Turniej Szóstek Piłkarskich w ramach którego odbyły się warsztaty i turniej młodzików, turniej Old – Boyów oraz
mecze szóstek piłkarskich. W sobotę od samego rana odbywały się mecze eliminacyjne jedenastu drużyn
zgłoszonych do turnieju szóstek, po którym na zakończenie, wieczorem odbyła się biesiada.
WYNIKI SZÓSTEK:
I miejsce – ELHAD Daniel Hapka
II miejsce – ZIELENIEC Sulęczyno
III miejsce – SUPLE Kiełpino
IV miejsce – TRANS-JAN Sulęczyno

Najlepszy Bramkarz – Reiter Paweł (TRANS-JAN Sulęczyno)
Najlepszy Strzelec – Szutenberg Gracjan (SUPLE Kiełpino)
Pozostałe drużyny biorące udział w turnieju szóstek: CELBUD
Mściszewice, GKS Linia, KRETNET Sulęczyno, GOSTEK Węsiory,
KAMIENIARSTWO Puzdrowo, DELTA Gdynia, KAPEO Polska,

W ramach turnieju odbyły się na hali
sportowej warsztaty z zasad i przepisów gry w piłkę
nożną, po których odbyły się mecze młodzików, które
zakończyły się następującymi wynikami:
I miejsce – Parchowo
II miejsce – Sulęczyno
III miejsce – Radunia Stężyca
W ramach turnieju szóstek odbyły się także mecze
old – boyów, czyli graczy powyżej 40 lat w którym wzięły
udział trzy drużyny i zajęły następujące miejsca:
I miejsce – Parchowo
II miejsce – Sulęczyno
III miejsce – Mściszewice
Turniej oraz warsztaty organizowane były przez GKS
„SŁUPIA” Sulęczyno, GOK Sulęczyno i UKS „Młody
Sportowiec”, a finansowany ze środków w/w instytucji oraz
pozyskanych w konkursie dla organizacji pozarządowych
organizowanym przez Gminę Sulęczyno oraz lokalnych
sponsorów tj. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Bank Spółdzielczy w Sierakowicach,
Komendant Gminny ZOSP RP, Firma RODBUD, PALETY
J. Kreft Sucha, Ratajczak Franciszek, Dułak Józef oraz Biuro
Rachunkowe PERFEKT.
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Biesiada Kaszubska
W niedzielę 13 lipca w Sulęczynie odbyła się XI Biesiada Kaszubska
w ramach Dni Powiatu Kartuskiego. Część artystyczną biesiady rozpoczął nasz
sulęczyńskie zespół „MOTYLKI” po nich wystąpiły Boczki Chełmońskie
z Powiatu Łowickiego. W następnej części zaprezentował się zespół Sunny
Funny Company oraz grupa The Beatles Revival a gwiazdą wieczoru był
Zbigniew Wodecki z zespołem. Podczas całej imprezy można było korzystać
z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów: m. in. krainy rękodzieła
i zabawy, stoisk handlowych, dmuchanych zjeżdżalni. Odbyły się także konkursy
dla vip-ów oraz uczestników biesiady i rozgrywki kolejnego etapu Turnieju
„BAŚKI”. Po występach można było obejrzeć mecz finałowy Mistrzostw Świata
Brazylia 2014. Organizatorem Biesiady Kaszubskiej był Zarząd Powiatu
Kartuskiego zaś realizatorem był Wydział Kultury i Promocji Starostwa
Powiatowego w Kartuzach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie.

XIX Jazz w lesie
W ostatni weekend lipca już po raz XIX w Parku Ośrodka
„Leśny Dwór” w Sulęczynie odbył się Festiwal „Jazz w lesie”.
Pierwszego dnia festiwalu wystąpił Janusz Mackiewicz ELEC-TRI-CITY,
Irek Wojtczak – The Bee’ Kness oraz AMC Trio & Mark Whitfield –
Music from Beyond. Drugi dzień poświęcony był Jarkowi Śmietanie –
miała miejsce premiera dwupłytowego albumu z utworami
skomponowanymi przez artystę w wykonaniu jego przyjaciół.

XII Festiwal Akordeonowy
W niedzielę 27 lipca w Sulęczyńskim Kościele odbył się
koncert inauguracyjny XII Międzynarodowego Festiwalu
Akordeonowego. Zabrzmiały znane dzieła muzyki klasycznej
i filmowej, tanga Astora Piazzoli oraz kompozycje Richarda
Galliano i Pawła Nowaka w wykonaniu orkiestry pod dyrekcją
Szymona Morusa.
W czwartkowy wieczór w gościnnych murach Restauracji
„MARASKA” odbył się koncert pt. „Notte Italiana”
w wykonaniu Dario Alberti, Pawła Nowaka, Andrzeja Józefowa
oraz Macieja Sadowskiego.
Koncert finałowy odbył się 2 sierpnia na scenie
plenerowej GOK. Koncert rozpoczęli akordeoniści Poznańskiego
Kwintetu Akordeonowego po nich wystąpili zagraniczni goście
z Włoch: Cristiano Lui & Stefano Ciotola, następnie gość
z Madagaskaru Regis Gizavo. Na zakończenie wieczoru wystąpił
zespół Voice Band z gościem specjalnym Anitą Lipnicką. Podczas
koncertu plenerowego można było obejrzeć wystawę akordeonów
z kolekcji Pawła Nowaka.
Pena relacja z festiwalu na str. www.akordeony.net
Strona
18

Organizatorzy kieruję serdeczne podziękowania Parafii Św. Trójcy w Sulęczynie pod przewodnictwem Ks. Kanonika Andrzeja Karlińskiego
oraz właścicielom Restauracji Maraska za włączenie się w organizację festiwalu. Dodatkowo dziękujemy także sponsorom bez których
festiwal nie mógłby się odbyć, za wsparcie organizacyjne i finansowe, a w tym roku wpierali nas: Powiat Kartuski, LOTOS S.A., TFF S.A.,
Kancelaria Adwokacja Tomasz Kopoczyński, KAPEO Polska Sp. z o.o., PPHU RODBUD Robert Roda, Firma Handlowa BAT, Elbudrem,
Bank Spółdzielczy w Sierakowicach, GS „Samopomoc Chłopska” Sierakowice, KRASBUD Kartuzy oraz Elhad Sulęczyno.

Strażackie – Festyn Gminny
W niedzielę 10 sierpnia na Stadionie Sportowym Sulęczynie
odbyły się Zawody Sportowo – Pożarnicze połączone z Festynem
Gminnym. W zawodach udział wzięły drużyny z Sulęczyna, Mściszewic
i Kistowa, które uczestniczyły w takich konkurencjach jak: musztra,
sztafeta oraz ćwiczeniach bojowych, po których nastąpiło podsumowanie
zawodów i wręczenie nagród i pucharów. Następnie do późnych godzin
wieczornych trwał festyn gminny podczas którego można było skorzystać
m. in. z wesołego miasteczka, zjeść grochówkę czy obejrzeć pokaz
sztucznych ogni.
Pełna relacja z wynikami zawodów na str. www.ospsuleczyno.pl

Festiwal „Rock w Rok”
W sobotę 16 sierpnia 2014 r. na scenie plenerowej GOK-u odbyła
się IV edycja Festiwalu „Rock w Rok” organizowanego przez Fundację
„Aby chciało się chcieć”. Podczas tegorocznej edycji festiwalu wystąpili:
Midnight Travel, Sickroom, Tomek Lipiński, Retrospective, Turbo można
było także zobaczyć pokaz fire show w wykonaniu grupy Kostroma.
Podczas festiwalu miało także miejsce rozstrzygnięcie konkursu
fotograficznego organizowanego przez LGR Kaszuby.
Pełna relacja z festiwalu na str. www.rockwrok.pl
Nadesłane Fundacja Fot. Dominik Karcz

Moto Piknik
W sobotę 23 sierpnia miłośnicy jednośladów po
przejechaniu ulicami Trójmiasta w rajdzie CITY RUN 3CITY
201 pn. „Motocykliści dla dzieci” przyjechali do Sulęczyna by
wspólnie świętować na Moto Pikniku zorganizowanym m. in.
przez EURO SERWIS Gdańsk i Restaurację „MORENKA” na
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placu przy GOK-u. Gdzie można było obejrzeć motocykle, skorzystać z gastronomi przygotowanej przez
organizatorów oraz posłuchać rockowych kapel. Impreza jest kontynuacją zlotu, który w poprzednich latach
odbywał się na placu przed Restauracją „MORENKA” w Sulęczynie.

DOŻYNKI 2014
Sołectwo Mściszewice jako pierwsze w gminie Sulęczyno
rozpoczęło uroczystości związane z zakończeniem żniw. W piątek
15 sierpnia Mszą Świętą w Mściszewickim Kościele rozpoczęły się Dożynki.
Mimo deszczowej pogody wszyscy przeszli na plac przy kościele, gdzie do
późnych godzin wieczornych trwało świętowanie m. in. wystąpiła orkiestra
Mściszewice, miał miejsce turniej sołectw : Mściszewice – Łosienice, można
było także obejrzeć zabytkowe maszyny z kolekcji Pana Jacka Wolskiego
oraz skosztować smacznej drożdżówki i grochówki.
W niedzielę 31 sierpnia 2014 roku odbyły się Dożynki Gminno Parafialne, które rozpoczęły się tradycyjnie Mszą Świętą w Sulęczyńskim
Kościele po której wszyscy w uroczystym korowodzie przeszli na plac przy
GOK-u, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie uroczystości przez Wójta Gminy
Sulęczyno Bernarda Grucza. Zebranych gości przywitał także Ksiądz
Kanonik Andrzej Karliński, Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno
Kazimierz Gawin oraz Prezes ZK-P O/Sulęczyno i Dyrektor GOK Ireneusz
Korda. Część artystyczną dożynek rozpoczął zespół "Motylki" następnie
miały miejsce konkursy dożynkowe w ramach Turnieju Sołectw, tj. ubijanie
piany, obieranie i tarcie ziemniaków oraz przeciąganie ziemniaka przez
wąż strażacki. W turnieju sołectw pierwsze miejsce zajęło Sołectwo
Żakowo. Zaprezentowały się także Panie z KGW "Mściszewiczanki"
m. in. ze skeczem pt "Pani z miasta i Pani ze wsi". Na zakończenie odbyła
się krótka biesiada z kapelą kaszubską z Kościerzyny i Sulęczyna.
W niedzielę 7 września 2014 roku w Somoninie odbyły Dożynki
Powiatu Kartuskiego, w których mieszkańcy Gminy Sulęczyno jak co roku
uczestniczyli. Po uroczystej Mszy Świętej odprawionej na placu
dożynkowym, gospodarze Pani Janina Kwiecień Starosta Powiatu
Kartuskiego i Pan Marian Kryszewski Wójt Gminy Somonino powitali gości
i oficjalnie otworzyli uroczystości oraz odebrali z rąk tegorocznych
starostów dożynek : Anny Król z Kożyczkowa i Wojciecha Somionka
z Goręczyna chleb dożynkowy. W konkursie na najładniejszy wieniec
i kołacz dożynkowy – nasza gmina zajęła pierwsze miejsce. Wieniec
dożynkowy reprezentujący naszą gminę został przygotowany przez Sołectwo
Podjazy zaś chleb przygotowało Sołectwo Węsiory. W części artystycznej
wystąpili: orkiestra Mściszewice, Mali Hopowianie, Dido, Retro Voice a na
zakończenie zespół Baciary.
Wieniec
oraz
kołacz
dożynkowy
przygotowany przez Gminę Sulęczyno reprezentował
Powiat Kartuski na Samorządowo – Diecezjalnych
Dożynkach w Starym Polu.
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XXX-lecie ZK-P O/Sulęczyno
W niedzielę 14 września 2014 roku w Sulęczynie odbyły się
uroczystościami związane z obchodami XXX-lecia Zrzeszenia Kaszubsko
– Pomorskiego O/Sulęczyno. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Mszą
Świętą w Kościele Świętej Trójcy w Sulęczynie sprawowaną przez księży
związanych z Sulęczynem: Ks. Kanonika prof. dr hab. Wojciecha
Cichosza, Ks. Prałata dr Bogusława Głodowskiego oraz wikariusza
naszej Parafii Daniela Kreft. Po Mszy delegacje ze sztandarami,
zaproszeni goście, członkowie ZK-P i mieszkańcy Sulęczyna
w korowodzie przeszli na plac Gminnego Ośrodka Kultury.
Na początku zabrzmiał hymn kaszubski po którym Prezes ZK-P
o/Sulęczyno oraz Wójt Gminy Sulęczyno otworzyli uroczystość, głos zabrał także Prezes ZK-P Zarządu Głównego pan Łukasz
Grzędzicki i Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno pan Kazimierz Gawin. Następnie w imieniu pierwszych założycieli
oddziału głos zabrał prof. dr hab. Józef Borzyszkowski. Podczas uroczystości również swoje wystąpienia mieli dotychczasowi
Prezesi ZK-P O/Sulęczyno: pan Stanisław Gostkowski, pan Ryszard Leszkowski, pan Ryszard Paszylk, pan Gerard Gawin oraz
pani Janina Krefta.
W części artystycznej wystąpił zespół kaszubski „Motylki”, zaprzyjaźniony zespól „Lewino” oraz łączona kapela z
Kościerzyny i Sulęczyna. Można było także obejrzeć wystawę zdjęć pt. „Kaszuby w obiektywnie” przygotowaną przez LGR
Kaszuby oraz prezentację zdjęć z ostatnich lat działalności oddziału i plenerowy spektakl pt. „Mój Remus” w wykonaniu
Teatru Młodych Gotów. Przed Mszą delegacja złożona z członków oddziału Sulęczyno oraz Sztandaru Zarządu
Głównego złożyła kwiaty na sulęczyńskim cmentarzu, na grobie rodziców śp. prof. Brunona Synaka przy którym ustawione
jest popiersie „naszego” Kaszuby.

Spotkania w Bibliotece
W czwartek 18 września odbyło się w ramach pomorskich spotkań
z „książką na walizkach” spotkanie z Andrzejem Grabowskim – autorem
programów telewizyjnych dla dzieci – Tik Tak, Ciuchcia, Budzik, piosenek
dla dzieci – Kulfon co z Ciebie wyrośnie, Pocałuj żabkę w łapkę.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-III z Podjaz i Borka Kamiennego
wraz z opiekunami. Autor przywiózł ze sobą w wielkiej kolorowej walizce
lalki ze znanych dzieciom programów telewizyjnych: kulfona, kota budzika,
zająca poziomkę. Uczniowie wykazali się zdolnościami aktorskimi, użyczyli
głosu kukiełkom. Dwoje z nich podjęło dialog z potworem bezkajku
i szefuńciem. Dzieci wysłuchały także piosenek autora a na spotkanie
przyniosły prace plastyczne dotyczące jego książek. Autor wybrał jedną,
która została nagrodzona książką ufundowaną przez Wydawnictwo
Literatura – wygrała Agnieszka, a jej praca pojechała do Gdańska na drugi
etap konkursu, gdzie spośród wszystkich prac wytypowanych podczas
spotkań autorskich we wszystkich bibliotekach, została wyłoniona jedna.
W piątek 19 września odbyło się spotkanie z Pawłem Beręsewiczem
– autorem książek dla dzieci i młodzieży, w którym udział wzięli uczniowie
klas II a i II b oraz III a i III b ze Szkoły Podstawowej w Sulęczynie wraz
z opiekunami. Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły
w przygotowanych rozmowach o książkach przy „herbatce”. W trakcie
spotkania autor czytał fragmenty wybieranych przez dzieci książek,
opowiadał o bohaterach, nie zdradzał jednak zakończenia przygód.
Rozdawał autografy i dedykacje do swoich książek.
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Inf. i Fot. Biblioteka Sulęczyno

XI sezon Turnieju „BAŚKI” w Sulęczynie
W ostatnim czasie odbywały się rozgrywki
XI sezonu Turnieju Kaszubskiej Gry w „BAŚKĘ”
w Sulęczynie.
W lipcu podczas Biesiady Kaszubskiej
odbył się piąty etap o puchar Starosty Powiatu
Kartuskiego Janiny Kwiecień, gdzie następujące
miejsca zajęli: w kategorii panów: Leyk Tomasz
(450 pkt), Błaszkowski Ignacy (258 pkt)
i Krzyżanowski Henryk (232 pkt), w kat. kobiet:
Jeszke Maria i Grzenia Teresa. Najstarszym
graczem był Michał Bladowski a najmłodszym
Piotr Grzenia.
Szósty etap rozgrywek odbył się podczas Dożynek
Gminno – Parafialnych o puchar Przewodniczącego Rady Gminy
Sulęczyno Kazimierza Gawin. Był to największy w tym roku turniej
pod względem frekwencji a czołowe miejsca zajęli: Jankowski
Adam (414 pkt), Błaszkowski Jacek (344 pkt) i Jurkiewicz
Stanisław (314 pkt).
Siódmy etap rozgrywek odbył się podczas obchodów
XXX-lecia Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego oddział Sulęczyno
o puchar Prezesa Oddziału Ireneusza Korda, podczas którego
najlepsi okazali się: Złoch Stanisław (304 pkt), Błaszkowski Ignacy
(286 pkt) i Tomasz Leyk (222 pkt).
Ósmy etap o puchar uczestników odbył się
19 października w budynku GOK-u a najlepszymi graczami byli
Labuda Tadeusz (384 pkt), Gawin Roman (318 pkt), Błaszkowski
Kazimierz (212 pkt).
Klasyfikacja po ośmiu etapach przedstawia się
następująco: pierwsze miejsce: Błaszkowski Ignacy (62 pkt),
drugie miejsce: Jurkiewicz Stanisław (41 pkt) i trzecie miejsce:
Stencel Piotr (39 pkt).
Ostatni etap XI sezonu odbędzie się 23 listopada 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie, podczas
którego rozegrany zostanie ostatni etap rozgrywek oraz podsumowany bieżący sezon.

Szczegółowe informacje o projekcie
można znaleźć
na stronie internetowej
www.malyinzynier.pl
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Zapraszamy na ………
Zajęcia Artystyczno – Środowiskowe, które odbywają się
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie (sala na piętrze) DWA RAZY W TYGODNIU.
Zajęcia odbywają się zawsze w poniedziałek o godz. 17:30 zaś drugi termin zajęć
w tygodniu ustalany jest na bieżąco podczas poniedziałkowych zajęciach.
Na obecnych zajęciach uczestnicy zajmują się MALOWANIEM KUBKÓW.
Wszystkie pytania dot. organizacji w/w zajęć można kierować
pod nr tel. 665 – 229 – 469 lub na e-mail: gok@goksuleczyno.gdan.pl

Zajęcia Fitness - Aerobik, które odbywają się na Hali Sportowej
w Sulęczynie, przy ul. Szkolnej - DWA RAZY W TYGODNIU.

Zajęcia odbywają się we WTORKI i PIĄTKI o godz. 19:30
Wszystkie informacje dotyczące zmian grafiku zajęć można znaleźć na stronie internetowej
www.goksuleczyno.gdan.pl lub na profilu GOK-u na Facebooku.

Punkt Porad Prawno – Obywatelskich
działa w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie, ul. Zielona Droga 1
w następujących terminach:
- 15 i 29 października 2014 r.
- 12 i 26 listopada 2014 r.
- 10 i 22 grudnia 2014 r.
w godz. od 16:00 do 19:00

Zadanie jest współfinansowane
ze środków Gminy Sulęczyno

Halowa Liga Piłki Nożnej 2014/2015
Chętne drużyny zapraszamy do udziału
w V Halowej Lidze Piłki Nożnej w Sulęczynie,
która rozpoczyna swoje rozgrywki na przełomie listopada i grudnia
2014 roku i trwać będzie do pierwszej połowy 2015 roku
w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.
Więcej informacji o lidze już wkrótce na stronie GOK Sulęczyno i GKS „SŁUPIA” Sulęczyno.

Zgłoszenia można kierować na adres e-mail: slupia.suleczyno@pomorski-zpn.pl
Bieżące informacje i ogłoszenia Urzędu Gminy Sulęczyno można znaleźć na stronie internetowej :
http://www.suleczyno.pl a informacje o wydarzeniach kulturalno – sportowych
na stronie GOK-u: http://www.goksuleczyno.gdan.pl

BIULETYN
Nowinë z Gminë Sëlëczëno
Wydawca: Urząd Gminy Sulęczyno
Redakcja i Op. Graf.: GOK Sulęczyno
Fot.nadesłane(podpisy) i pozostałe: archiwum GOK i UG S-no
Druk: SzybkiDruk Sierakowice

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
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(Zastrzegamy sobie prawo skracania nadesłanych materiałów).

Tankuj taniej na stacji sulęczyńskiej stacji Moya!
Mieszkańcy Sulęczyna stację paliw przy ulicy
Kartuskiej 22 znają doskonale.
Działa już od wczesnych lat
dziewięćdziesiątych, ale od zeszłego roku
ubrana jest w nowe, niebiesko
– czerwone, barwy sieci Moya.
Przynależność do tej sieci pozwala stacji w Sulęczynie
zaproponować swoim klientom kartę rabatową Moya VIP. Otrzymać
może ją każdy, a wyrobienie jej na stacji zajmuje chwilę. Korzyści z tytułu
jej posiadania są natomiast wymierne – za każdym razem tankować
można olej napędowy i benzynę o 5 groszy taniej na litrze od ceny
widocznej na pylonie, i to na wszystkich stacjach Moya w całej Polsce!
Przedsiębiorców zainteresować może też karta flotowa Moya
Firma, pozwalająca uzyskać jeszcze lepsze warunki zakupu paliwa.
Stacja akceptuje również karty flotowe innych operatorów – UTA, DKV,
BZA i EuroWag. Ułatwieniem dla kierowców ciężarówek jest duży
parking i szybki nalew Diesla.
Jakość paliwa na stacji przy ul. Kartuskiej jest regularnie
badana w ramach niezależnego programu kontroli TankQ. W budynku
stacji znajduje się sklep, napić można się tam kawy i zjeść hot-doga.
Niezależnie przy stacji działa zajazd „Pod Lasem”. Zielone otoczenie
czyni to miejsce odpowiednim do organizacji przyjęć okolicznościowych,
urodzin czy chrzcin.
Bogdan Itrich, właściciel firmy Bodziotrans, do której stacja należy, zapowiada jej dalszą rozbudowę:
„- Już dzisiaj posiadamy nowoczesny, wyjątkowy na skalę kraju, multimedialny dystrybutor. W przyszłości planujemy zaś
dołączenie do oferty LPG oraz myjni samochodowej” – mówi Bogdan Itrich. Pytany o powody, dla których zdecydował się
przystąpić do sieci Moya, mówi „– Duże znaczenia ma dla mnie fakt, że Moya to sieć polska. Szybko się rozwija, zrzesza już
100 stacji we wszystkich regionach naszego kraju. Jesteśmy więc w naprawdę dobrym towarzystwie!” – dodaje właściciel
Firmy Bodziotrans.

Realizacja kuponu do końca 2014 roku.

