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Z historii
Sulęczyna …..

Drodzy Mieszkańcy Gminy Sulęczyno
i przybywający Goście!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego 2014 Roku. Życzymy
wszystkiego najlepszego, odkrywania
nowych źródeł radości i nowego spojrzenia
na to, czego nie można zmienić.
Życzymy wszystkiego, co zgodne
z marzeniami. Życzymy dużo spokoju,
optymizmu, wiary w przyszłość,
pogodnych myśli i codziennych radości.
Wójt Bernard Grucza
wraz z pracownikami Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Gawin wraz z Radnymi

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sulęczyno!
Dobiega koniec roku 2013. To kolejny rok życia każdego z nas, a także
kolejny rok mojej pracy na stanowisku wójta. Z tej okazji pragnę się z Wami Drodzy
Mieszkańcy podzielić wydarzeniami jakie miały miejsce w minionym roku
kalendarzowym.
Otóż jak zwykle bywa z nowym rokiem plany i zamierzenia są bardzo
ambitne, oczekiwania mieszkańców również, ale potem życie wiele zamierzeń
weryfikuje. W przypadku naszej gminy niektóre z pośród nieśmiało wyznaczonych planów zostały
zweryfikowane pozytywnie. Wiele z nich zrealizowaliśmy dzięki pozyskiwaniu funduszy z UE. Nasze
wnioski o dofinansowanie planowanych inwestycji w większości zostały zaakceptowane i fundusze
otrzymaliśmy.
Wykonaliśmy sporo inwestycji zwłaszcza w zakresie budowy dróg, ale nie tylko. I tak:
1) wykonaliśmy utwardzenie wraz z chodnikami przy ul. Stromej i Kaszubskiej,
2) chodnik do Przedszkola oraz Ośrodka Zdrowia,
3) zakończyliśmy budowę drogi z Borka do Bielawek,
4) wykonaliśmy kapitalny remont zbiornika na wody opadowe w Węsiorach,
5) zakończono budowę drogi do Bukowej Góry,
6) wykonaliśmy utwardzenie wraz z chodnikami ul. Szlacheckiej i Królewskiej w Mściszewicach
wraz z pętlą autobusową,
7) rozpoczęliśmy budowę sali gimnastycznej w Mściszewicach,
8) wykonaliśmy plac zabaw z programu „Radosna Szkoła” w Sulęczynie.
Równolegle wykonaliśmy projekty inwestycyjne na rok 2014. Wymienię tu tylko niektóre z nich:
a) projekt placu spotkań wiejskich w Sulęczynie,
b) projekt ścieżki pieszo – rowerowej wraz z łowiskami dla wędkarzy wzdłuż jeziora Węgorzyno do
Bukowej Góry,
c) projekt drogi z Węsior do Gapowa i dalej do Stężycy,
d) projekt drogi w Podjazach,
e) projekt części drogi z Podjaz do Widnej Góry,
f) koncepcję rozbudowy ul. Zapałowskiego i Świętojańskiej w Sulęczynie
g) na ukończeniu jest projekt rozbudowy przedszkola w Węsiorach i termomodernizacji budynku
szkoły w Podjazach.
To tylko nieliczne projekty, które przygotowujemy na kolejne lata. W trakcie realizacji jest program
gospodarki wodno – ściekowej. W roku bieżącym zakończono rozbudowę kanalizacji na kierunkach
Podjazy – Amalka – Widna Góra oraz Żakowo Bielawki i Kłodno.
Rozpoczęto rozbudowę kanalizacji Węsiory – Bukowa Góra, Mściszewice – Bukowa Góra.
W przygotowaniu są kolejne projekty, a za nimi inwestycje rozbudowy sieci wodociągowej
i kanalizacji.
Dzięki sprawnemu pozyskiwaniu funduszy z UE i innych zewnętrznych środków
pozabudżetowych nadrabiamy w szybkim tempie wieloletnie opóźnienia zagospodarowania gminy.
W ostatnich rankingach gmina zajmuje 11 miejsce w województwie pomorskim
w realizowaniu inwestycji.
Martwi mnie trochę też to, że w związku z tak licznymi i poważnymi inwestycjami będzie
wzrastać zadłużenie gminy. Niemniej mam nadzieję, że dla dobra ogółu społeczeństwa trzeba
wykorzystać do maksimum dofinansowania zewnętrzne dopóki są takie możliwości, w związku z tym
trzeba wnosić własny wkład w inwestycje.
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Jestem również niezadowolony z tego, że nie udało się nam do tej pory rozwiązać pozytywnie
sprawy z kąpieliskiem gminnym nad jeziorem Węgorzyno – takiego z prawdziwego zdarzenia.
Temat ten mam cały czas na uwadze i myślę o nim ciągle, ale sprawa nie jest taka prosta.
Niemniej mam nadzieję, że i z tym się uporamy w przyszłości, bo to jest niezbędne dla ogółu
społeczeństwa.
Dużo środków finansowych własnych pochłania oświata. Utrzymanie kilku szkół, dowożenie
dzieci, utrzymanie w stałej gotowości dróg lokalnych.
Ponadto ze środków gminnych finansujemy kulturę, sport i zajęcia dodatkowe prowadzone
w szkołach, umożliwiające wyrównanie poziomu nauki.
W zakresie działalności kulturalnej na uwagę zasługują festiwale muzyczne, które stały się już
tradycją naszej gminy, liczne konkursy w szkołach, jak np. konkurs poezji i prozy kaszubskiej.
Aktywnie działa komórka pomocy społecznej. Gmina obejmuje stałą opieką socjalną 815 rodzin.
Ponadto udziela pomocy materialnej mieszkańcom chwilowo znajdujących się w trudnej sytuacji - 215
rodzin.
Oprócz statutowych zadań dział pomocy socjalnej wraz z Urzędem Stanu Cywilnego organizuje
uroczystości dla par małżeńskich o długoletnich stażach Złote i Diamentowe Gody i inne.
Wszystkie te sukcesy składają się na stałą, ciężką i systematyczną pracę urzędników naszej gminy
oraz Waszą kochani mieszkańcy gminy, za co wszystkim serdecznie dziękuję.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich
i życzę wszelkiej pomyślności.

Wójt
Bernard Grucza
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Ogłoszenie Wójta Gminy Sulęczyno
Okres zimowy stanowi zagrożenie szczególnie dla osób bezdomnych,
niepełnosprawnych i starszych, żyjących samotnie,
szczególnie na peryferiach wsi.
Poniżej przedstawiamy instytucje i numery kontaktowe,
do których prosimy zgłaszać wszelkie przypadki wymagające wsparcia:






Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno
- tel. (58) 684 32 31
Stowarzyszenie Abstynenckie „Kaszuby” – schronisko dla bezdomnych
- tel. (58) 684 02 66
Posterunek Policji w Sulęczynie, ul. Żeromskiego 9, 83-320 Sulęczyno
- tel. (58) 684 40 07
Referent ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz współpracy
z organizacjami pozarządowymi – Sabina Itrych, ul. Kaszubska 26, Sulęczyno
- tel. (58) 685 63 67
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, które pełni całodobowy dyżur
pod numerem alarmowo-interwencyjnym 999, 998, 112.

Zgodnie z obowiązującym prawem, właściciele nieruchomości mają obowiązek
utrzymania czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Na właścicielach lub
zarządzającym obiektami ciąży obowiązek usuwania zalegającego na dachach śniegu i lodu.

INFORMACJA

w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2014 roku część pieniędzy wydanych
na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:
- w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. złożyć odpowiedni wniosek
do Wójta Gminy Sulęczyno wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju
napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.
Drugi termin składania wniosków:
- w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. złożyć odpowiedni wniosek
do Wójta Gminy Sulęczyno wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju
napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach rocznego
limitu zwrotu podatku określonego w 2014 roku.
Więcej informacji na temat zwrotu podatku akcyzowego można uzyskać
w Urzędzie Gminy, pokój nr 2 lub pod numerem telefonu:
/58/ 685 – 63 – 76 lub /58/ 685 – 63 – 77.
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ZMIANA ZASAD DOWOŻENIA DZIECI DO SZKOŁY
OD 7 STYCZNIA 2014 ROKU
Od 7 stycznia 2014 r. zmienią się dotychczasowe zasady związane z dowozem
uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Sulęczyno. Wszyscy uczniowie, którzy
do tej pory korzystali z dowozów otrzymają bilety miesięczne z wskazaniem trasy oraz
z ulgą ustawową na przejazdy autobusami Przedsiębiorstwa Autobusowego GRYF (firmy,
która złożyła najkorzystniejszą ofertę do przetargu na dowozy). Ich koszt zostanie pokryty
ze środków finansowych Gminy Sulęczyno, natomiast ulga zostanie zrekompensowana
przewoźnikowi przez Urząd Marszałkowski.
Przejazd uczniów będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu kierowcy ważnego
biletu wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi – legitymacją szkolną, bądź
zaświadczeniem o obowiązku przygotowania przedszkolnego. Brak jednego z tych
dokumentów może skutkować koniecznością wykupienia normalnego biletu na przejazd.
Legitymacja szkolna jest ważna tylko, jeśli określono termin jej ważności oraz została
podpisana przez jej właściciela – ucznia.
W autobusach PA Gryf prowadzone będą także kontrole biletów. Wykonuje je
zewnętrzna firma kontrolerska. W przypadku podróży ucznia bez biletu lub legitymacji
szkolnej, może zostać nałożona na niego opłata dodatkowa. Prawo przewiduje odwołanie
od nałożonej opłaty, m.in. w sytuacji udowodnienia, iż w rzeczywistości dziecko posiada
bilet miesięczny. Po jego uwzględnieniu przez firmę kontrolerską osoba ukarana jest
zobowiązana do wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 % wartości nałożonej
opłaty za przejazd bez ważnego biletu. Odwołania będą mogły być składane także poprzez
szkołę, która w imieniu uczniów zamawia bilety. W takiej sytuacji dobrą praktyką byłoby
przyczepienie ww. dokumentów do wnętrza plecaka dziecka za pomocą, np. smyczy.
Uchroniłoby to przed zapomnieniem, bądź zgubieniem, oraz poniesieniem konsekwencji
nieposiadania biletu.
Korzyścią posiadania biletu miesięcznego jest to, iż są one ważne nie tylko w dni
nauki szkolnej, ale również w pozostałe dni tygodnia, tj. sobotę i niedzielę, a w ciągu
tygodnia także w innych godzinach, niż odbywają się dowozy i odwozy uczniów ze szkół i
przedszkoli, we wskazanej na bilecie relacji.
Wprowadzony nowy rodzaj komunikacji na terenie Gminy Sulęczyno pozwoli także
na korzystanie z niej przez wszystkie osoby chętne do skorzystania z przejazdu na trasach
przewoźnika, poprzez zakup biletu jednorazowego bezpośrednio od kierowcy w autobusie.
Pierwszeństwo przejazdu mają jednak uczniowie posiadający zakupione przez gminę
bilety miesięczne.
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16.04.1945

– rozpoczęcie zajęć w szkole
w Sulęczynie po II
wojnie światowej w aurze
optymizmu, radości i zgody. W izbach lekcyjnych
zostały zawieszone Krzyże. Więcej na ten temat
w numerze 3/2013 gazetki „Nowinë z Gminë
Sëlëczëno”.

02.03.1946 – w Urzędzie Gminy Sulęczyno odbywa się
narada nt. obchodów I rocznicy wkroczenia wojsk
radzieckich do naszej miejscowości 8 marca 1945 r. Już
wtedy był widoczny trend polityczny, który ukształtował
ustrój w Polsce niemal na pół wieku. Kierownik szkoły
Julian Jakubek z rozmysłem zaproponował, by
przemówienie wygłosiła osoba partyjna Ksawery K. Ten
obruszył się mówiąc: „może być bezpartyjny” i nerwowo
dodał „a kto nie chce wstąpić do partii niech idzie za Odrę!”
Wówczas do PPR-u należało niewielu (Julian Jakubek nie
należał).

30.06.1946 – referendum ludowe „3 X TAK”. Istotą tego
szczególnego plebiscytu było: czy chcesz ustroju
demokratycznego czy wolisz demokrację ludową w wersji
sowieckiej. Jednak pytania referendalne tego nie
odzwierciedlały, bo była to manipulacja i oszustwo. Komisji
referendalnej w Sulęczynie przewodniczył Julian Jakubek.
Po zamknięciu lokalu, który był chroniony przez milicję
i ORMO, kiedy już podsumowano wyniki, podpisano
protokoły
a
pozostałe
materiały
zapakowano
i opieczętowano, weszli ludzie z UB (Urząd Bezpieczeństwa
– wszechwładna i bezwzględna komunistyczna policja
Julian Jakubek Kierownik szkoły w Sulęczynie
w latach 1945 – 1968
polityczna sterowana przez Sowietów) i zażądali wydania
całości dokumentów.
Na uwagę przewodniczącego komisji, że zgodnie z prawem ma obowiązek dostarczyć to wszystko do powiatowej
komisji referendalnej, reakcja smutnych i uzbrojonych panów była krótka i jednoznaczna : „My jesteśmy prawem.
Zabierzemy same materiały albo z obywatelem. Droga do Kartuz jest niebezpieczna, grasują bandy AK i wszystko
może się wydarzyć”. Na takie dictum Julian Jakubek zażądał jedynie pokwitowania, które otrzymał wraz
z zakazem mówienia o sprawie. Referendum 1946 roku stało się symbolem manipulacji i fałszowania wyborów
w powojennej Polsce rządzonej przez komunistów. Po głosowaniu oficerowie radzieckich służb specjalnych
napisali blisko 6 tysięcy nowych protokołów z referendum i podrobili około 40 tysięcy podpisów członków komisji
na tych protokołach. Tak środowiska niepodległościowe zostały pozbawione złudzeń na odzyskanie przez Polskę
niepodległości.

03.05.1949

– wizytacja szkoły w Sulęczynie przez Naczelnika Kuratorium w Gdańsku Krupczaka wraz
z Inspektorem Oświaty w Kartuzach Pietraszkiewiczem. Naczelnik zarzucił Julianowi Jakubkowi, że nie należy do
PZPR, gdyż „niepartyjny nie może wczuć się w istotę rzeczy zadań szkoły”. Nie podobała się również współpraca
kierownika szkoły z proboszczem tut. parafii oraz to, że uczestniczy w praktykach religijnych. Za wzór wskazał
nauczyciela Alfonsa Stencla, który jest już zarejestrowanym kandydatem do partii.
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25.09.1950

– lustracja szkoły w wyniku kolejnego donosu. Naczelnik Turek i Gniazdowski wydają
następujące polecenia : 1. Zakazać dzieciom używania katolickiego pozdrowienia – Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus; 2. Usunąć Krzyże z przednich ścian w klasach.

09.11.1951 – instruktorka powiatowa ZMP Barska (Związek Młodzieży Polskiej – komunistyczna organizacja
młodzieżowa, przybudówka i wylęgarnia aktywistów PZPR) wydaje polecenie (!) kierownikowi szkoły :
„Zakazuje odmawiania modlitwy przed lekcjami i używania katolickiego pozdrowienia”. Po tym zdarzeniu kilku
mieszkańców Sulęczyna informuje Juliana Jabubka, że „życzliwy” (tak go określmy) donosi na Kierownika do UB
i nakłania ich do tego samego.

07.05.1952 – kierownikowi

szkoły Julianowi Jakubkowi odebrano dodatek specjalny (200 zł / miesięcznie)
wskutek negatywnej opinii wydanej przez pewnego aktywistę partyjnego.
I tak, co pewien czas, powtarzało się nękanie kierownika szkoły.

28.09.1954 – konferencja kierowników szkół z powiatu kartuskiego. I sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR
tow. Berezowski mówi: „w czasie ostatniej lustracji szkół w naszym powiecie zastałem jedynie w szkole
w Sulęczynie taaaki wieeelki krzyż na ścianie jak ja (pokazał swój wzrost) a godło takie małe (pokazał prostokąt
10 cm x 15 cm). Lepiej byłoby z wielką procesją przenieść te krzyże do miejscowego kościoła i tam je zawiesić na
ścianie”. Ironizował tak przez pół godziny wywołując niestety salwy wielu obecnych na sali kierowników szkół.

1956 – represje nieco zmalały, w Polsce nastąpiła chwilowa odwilż polityczna.

Ps. Bardzo proszę osoby, które rozpoznały siebie lub innych
na zdjęciu powyżej o kontakt telefoniczny : 502-172-286.
Teks : Ludwik, Fot. ze zbiorów Juliana Jakubka
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Z ŻYCIA GMINY…………
KULTURA – SPORT – OŚWIATA
najważniejsze wydarzenia

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulęczynie,
2 października odbyło się spotkanie na temat zagrożeń
związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu
„Owce w sieci”. Wzięły w nim udział klasy drugie
i trzecie ze Szkoły Podstawowej w Sulęczynie. Zajęcia
prowadziła Pani Łucja – pracownik Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publiczne w Kartuzach.
Uczniowie oglądali kreskówki, których akcja
rozgrywała się w szałasie na hali. Główne postacie,
które w nich występowały to: mądry Baca, naiwny
Jasiek, dzielny Gajowy, niewinne owce, barany oraz złe
wilki. Każda z kreskówek przybliżała zagrożenia
w sposób łatwy i zrozumiały dla dziecka, pokazywała
także możliwości rozwiązania problemów, np.
prześladowania w Internecie, publikacja nagich zdjęć
i nagrań video, wykorzystywanie fotografii, wyłudzanie
danych osobowych i informacji majątkowych. Dzieci
brały również udział w zajęciach praktycznych:
tworzyły internetową sieć komputerową, układały
puzzle oraz odpowiadały na pytania związane
z Internetem. Na zakończenie spotkania wszyscy
zostali obdarowani słodyczami i broszurkami
wydanymi przez Bibliotekę w Kartuzach. Uczniowie
byli zadowoleni, przyjemnie i pożytecznie spędzili
czas.
Inf. i fot. Biblioteka Sulęczyno

Około 180 osób wzięło udział
w
dorocznym
„Dniu
Seniora”
zorganizowanym
przez
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Sulęczynie. Emeryci, renciści
i zaproszeni goście spotkali się
w
Ośrodku
Szkoleniowo
–
Rehabilitacyjnym „MAUSZ”. Po Mszy
Świętej odprawionej przez Księży
naszych parafii, wszystkich zebranych powitali organizatorzy i goście : Wójt Gminy Sulęczyno –
Bernard Grucza, Kierownik GOPS Sulęczyno – Ewa Kulaszewicz oraz Przewodniczący Rady Gminy
Sulęczyno – Kazimierz Gawin – złożyli obecnym seniorom życzenia długich lat życia w zdrowiu,
szczęściu i radości. Po uroczystym obiedzie, przy kawie i wspólnych rozmowach upłynęło seniorom
czwartkowe popołudnie, przy akompaniamencie orkiestry.
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W Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie,
6 października, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo –
Wyborcze Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział
Sulęczyno, na którym wybrano nowe władze oddziału. Pełniącą
do tej pory funkcję Prezesa Janinę Krefta zastąpił Ireneusz Korda,
dotychczasowy vice – prezes i jedyny kandydat na tę funkcję
przedstawiony podczas zebrania.
Na zebraniu na którym obecnych było 54 członków
oddziału, wybrano także, Zarząd oddziału w składzie: Kreft Jerzy
– vice prezes, Jan Gruchała – vice – prezes, Bernadeta Baske –
skarbnik, Katarzyna Stenka – sekretarz oraz członkowie Zarządu:
Janina Krefta, Urszula Bladowska, Gerard Gawin oraz komisję
rewizyjną w składzie: Brunon Dąbrowski – przewodniczący,
Zygmunt Jereczek – zastępca przewodniczącego, Danuta
Borowska – członek komisji.
Na zebraniu zostali także wybrani delegacji na XIX Zjazd
Delegatów, który odbył się 30 listopada w Gdańsku, a wzięli
w nim udział: Bernard Grucza, Ireneusz Korda, Zygmunt
Jereczek, Gerard Gawin oraz Włodzimierz Bronk. Podczas
Zjazdu delegatów delegaci z 65 oddziałów na Prezesa Zarządu
Głównego ZK-P ponownie wybrali Łukasza Grzędzickiego.
Podczas Zjazdu wybrano także członków Rady Naczelnej,
Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Z naszego
oddziału do władz naczelnych wybrano Gerarda Gawina, który
przez kadencję 2013-2016 będzie członkiem Rady Naczelnej.
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 2014 przyniesie zdrowie,
radość i zadowolenie z każdego przeżytego dnia.
Prezes ZK-P O/ Sulęczyno
Ireneusz Korda wraz z Zarządem

W dniach 26 – 27 października w Zdunowicach
odbyły się Wyścigi Psich Zaprzęgów, których głównymi
organizatorami są już od kilku lat Państwo Anna i Jerzy
Suwalscy. Wyścigowe zmagania mimo deszczowej pogody
przyciągnęły sporo widzów. W sobotę Zdunowice
odwiedziła także sulęczyńska grupa marszów
Nordic
Walking, która została bardzo miło przyjęta przez
organizatorów. Wolontariuszami pomagającymi w zawodach
byli członkowie Teatru Młodych Gotów który działa przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie.
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W sobotę 26 października w „Karczmie na
Stromej” w Sulęczynie odbyły się „Zaduszki Jazzowe”
podczas których wystąpili : Adam Czerwiński –
perkusja, Wojciech Karolak – organy, Przemysław
Dyakowski – saksofon, Piotr Nadolski – trąbka,
gościnnie : Alicja Śmietana – skrzypce. Gminny Ośrodek
Kultury w Sulęczynie był współorganizatorem tego
wydarzenia,
lecz
głównym
pomysłodawcą
i organizatorem był Pan Adam Czerwiński wraz
z właścicielami Karczmy. Był oni także głównymi organizatorami „Wielkiego Kolędowania”, które
odbyło się w Karczmie 15 grudnia, gdzie zagrali muzycy zaprzyjaźnieni z Adamem Czrwińskim miały
miejsce również specjalne świąteczne atrakcje dla dzieci.
Fot. Piotr Jasiński

We wtorek, 29 października 2013 roku, jak co roku w Sulęczynie, tym razem w „Karczmie na
Stromej” odbyła się uroczystość z okazji 50 – lecia i 60 – lecia pożycia małżeńskiego: Złote
i Diamentowe Gody. Uroczystość odbyła się z udziałem Wójta Gminy Sulęczyno – Bernarda Grucza,
Przewodniczącego Rady Gminy Sulęczyno – Kazimierza Gawin, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego –
Bogumiły Paszylk oraz gości : Ks. Kanonika Andrzeja Bolesława Karlińskiego – Proboszcza Parafii Św.
Trójcy w Sulęczynie oraz Ks. Wiesława Dawidowskiego, syna jubilatów Państwa Bronisławy
i Stanisława Dawidowskich.
Spotkanie otworzyła oraz powitała zaproszonych gości, Bogumiła Paszylk – Kierownik USC, po
czym złożyła wszystkim jubilatom życzenia długich i pogodnych lat życia w zdrowiu, zadowoleniu
z każdego dnia w otoczeniu najbliższych, doczekania kolejnych rocznic oraz grona prawnuków
i praprawnuków.
Następnie Wójt Gminy Sulęczyno udekorował Złotych Jubilatów medalami „Za długoletnie
pożycie małżeńskie”, przyznanymi przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Wszyscy jubilaci
otrzymali także pamiątkowe dyplomy i kwiaty oraz okolicznościowe upominki.
Jubilaci miło spędzili październikowe popołudnie przy muzyce kaszubskiej kapeli, pod
przewodnictwem Andrzeja Potrac. Muzyka wzruszyła zebranych uczestników wraz z jubilatami i porwała
ich do tańca.

ZŁOCI JUBILACI
- Urszula i Henryk Drogosz
z Sulęczyna
- Agnieszka i Kazimierz
Zielonka z Sulęczyna
- Małgorzata i Zygmunt Hinca
z Czarlina
- Bronisława i Stanisław
Dawidowscy z Ostrowitego
DIAMENTOWI JUBILACI
- Agnieszka i Leon Wenta
z Amalki
- Jadwiga i Bernard
Kulaszewicz z Bukowej Góry
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W tym roku odbył się już X turniej kaszubskiej gry w „BAŚKĘ”. Każda z corocznych edycji
składała się z 10 – ciu etapów. Jak więc łatwo policzyć kaszubscy „baśkowicze” spotkali się
w Sulęczynie już 100 razy. Ostatni etap tegorocznego turnieju został rozegrany 17 listopada,
w gościnnych progach restauracji „MORENKA” , o puchar Dyrektora GOK Sulęczyno - Ireneusza
Kordy. Pierwsze trzy miejsca przy karcianych stołach wywalczyli: Demby Waldemar, Jażdżewski Jan
i Złoch Stanisław.
Po rozegraniu ostatniego etapu została podsumowana tegoroczna edycja „BAŚKI”; zsumowano
punkty, które karciarze zdobyli w 10-ciu tegorocznych spotkaniach. I tak puchar Wójta Gminy - Bernarda
Gruczy zdobył Mielewczyk Zbigniew, drugie miejsce zajął Jażdżewski Jan, a trzecie Stenka Stanisław.
Należy nadmienić, że Sulęczyńska „BAŚKA” została zainicjowana i jest prowadzona przez
komitet w składzie: Henryka Stencel, Kazimierz Gawin, Jan Gruchała, Zbigniew Kożyczkowski i Piotr
Stencel, za co należą się tym osobom wielkie podziękowania.
Uczestnicy jubileuszowego turnieju otrzymali pamiątkowe medale ufundowane przez Dyrektora
GOK Sulęczyno.

Pierwsza piętnastka po 10 turniejach 2013 roku:
1.
2.
3.
4.

5.

Mielewczyk Zbigniew
Jażdżewski Jan
Stenka Stanisław
Stencel Władysław
Demby Waldemar

6.
7.
8.
9.

10.

Gański Stanisław
Sylka Józef
Choszcz Franciszek
Bielicki Marian
Gawin Roman

11.
12.
13.
14.

15.

Błaszkowski Jacek
Grzenia Piotr
Skwierawski Marek
Złoch Stanisław
Błaszkowski Kazimierz

W dniu 21 listopada 2013 roku w Ośrodku Szkoleniowo –
Rehabilitacyjnym „MAUSZ” odbyło się spotkanie z okazji Dnia Pracownika
Socjalnego dla pracowników socjalnych z powiatu kartuskiego.
Organizatorem spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Kartuzach. Swoją obecnością zaszczycili: Starosta Powiatu Kartuskiego Pani
Janina Kwiecień i Wójt Gminy Sulęczyno Pan Bernard Grucza.
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Inf. i Fot. GOPS Sulęczyno

Od sierpnia do grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie, jak już pisaliśmy w zeszłym
numerze gazetki, odbywały się spotkania w ramach „Wędrownego Uniwersytetu Ludowego dla
seniorów” których pomysłodawcą i realizatorem jest Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. KUL
na swojej stronie internetowej pisze tak o projekcie: „Projekt to bogata, ciekawa, motywująca
do działania propozycja szkolenia dla osób w wieku „60 +”, która pokazuje, że „każda osoba, w każdym
wieku, o każdej porze, w każdym miejscu, różnymi ścieżkami i w dowolnym tempie” może zrobić coś dla
siebie”.
Grupa dwunastu pań z Sulęczyna od
października miały zajęcia z rękodzieła, gdzie
wykonywały postacie z siana oraz kompozycje
z żywych kwiatów oraz z elementów sztucznych.
Następnie odbyły się zajęcia z dietetykiem,
lekarzami specjalistami oraz zajęcia z aktywnego
trybu życia, tj. marsze Nordic Walking po terenie
gminy Sulęczyno, Aerobik, zajęcia z gimnastyki
relaksacyjnej oraz wyjazd na basen i kręgle.
Ostatnio panie uczestniczyły w zajęciach
z teatru i muzyki, na których przygotowywały się
do występu na podsumowaniu projektu w Wicku.
Informację o projekcie, m. in. z udziałem grupy z Sulęczyna można było obejrzeć regionalnej telewizji
Gdańsk, gdzie panie uczestniczyły w zajęciach z wizażu w programie Magazyn – Aktywni 60+.

W dniu 7 grudnia już po raz X zostały zorganizowane
we współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowych Straży
Pożarnych, Dyrekcją Regionalną Lasów Państwowych ćwiczenia
integracyjne jednostek straży pożarnych z Gmin: Lipusz, Parchowo,
Studzienice i Sulęczyno. W ramach ćwiczeń przeprowadzono akcje
ratownicze w terenie a także szkolenia dla druhów strażaków w remizie
OSP Sulęczyno. Podsumowanie na którym byli obecni m. in. Senator RP
Roman Zaborowski, Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku Andrzej
Rószkowski, Komendant Powiatowej PSP w Kartuzach Edmund
Kwidziński oraz wójtowie zaprzyjaźnionych gmin odbyło się w obiekcie „KISTON” w Kistowie,
wystąpiły zespoły „MODRAKI” z Parchowa oraz „MOTYLKI” z Sulęczyna.
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12

Fot. Łukasz Domagała

W śnieżną sobotę 7 grudnia od samego rana
przez teren naszej gminy objeżdżał głośny orszak
świętych Mikołajów. W rytm muzyki, śpiewu
i wesołego humoru zjechali cały teren naszej gminy
zapraszając do siebie i rozdając słodycze.
Organizatorami objazdu Mikołajów byli: Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie oraz Firma
Scandpol. (Zdjęcia wykonał M. Potrac). Z inicjatywy
Rady Sołeckiej z Węsior dzięki ofiarności sponsorów
zostały dodatkowo obdarowane dzieci z tego sołectwa.

Samorząd Gminy Sulęczyno otrzymał
nagrodę
„Bursztynowego
Katamarana”
za
partnerską
współpracę
z
organizacjami
pozarządowymi, które zostały wręczone 10 grudnia
w Gdańsku przez Pomorską Radę Działalności
Pożytku Publicznego oraz Pomorską Radę
Organizacji Pozarządowych.
Fot. P. Zatoń
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18 listopada 2013 r. w Zespole Szkół w Mściszewicach
rozpoczęła się szkolna akcja profilaktyczna "STOP
PRZEMOCY". W akcję z dużym zaangażowaniem włączyli się
wszyscy uczniowie oraz nauczyciele.
 na świetlicy szkolnej miały miejsce zajęcia na temat zasad
zachowania się podczas dożywiania, umiejętności
współpracy w grupie, wzajemnej pomocy, koleżeństwa itp.
 na zajęciach informatyki odbyła się pogadanka na temat
Cyberprzemocy, a także uczniowie wykonali konkursowe
ulotki.
 podczas lekcji wychowania fizycznego
rozmawiano
z uczniami na temat : zasad fair play, godzenia się
z porażką, zdrowej rywalizacji.
 na biologii i przyrodzie poruszano tematykę wpływu
długotrwałego stresu, lęku na życie człowieka – np. co
przeżywa ofiara przemocy.
 na zajęciach plastycznych/ techniki/ zajęcia artystycznych/
zajęciach dodatkowych, zapoznano uczniów z technikami
radzenia sobie ze stresem – np. artterapią. Pomagano
uczniom w przygotowaniu plakatów, transparentów, scenek
teatralnych.
Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Gminnej Komisji
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Sulęczynie, zakupiono nagrody dla wszystkich uczniów biorących
udział w konkursach. Pan Andrzej Potrac – przewodniczący
Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych , przewodnicząca Rady Rodziców pani Monika
Makurat oraz Sołtys Mściszewic pani Maria Stencel byli obecni
w ostatnim dniu programu (tj. 22.11.2013r.), wspólnie zasiedli
w komisji konkursowej, a także mogli podziwiać wytwory dzieci
oraz ich niesamowite zdolności aktorskie.
1 grudnia 2013 r. (w niedzielę) w Zespole Szkół
w Mściszewicach odbył się kiermasz bożonarodzeniowy na
którym uczniowie wraz z nauczycielem świetlicy sprzedawali
swoje wyroby, wykonane podczas zajęć świetlicowych. Były to
m.in.: kartki świąteczne, naczynia, doniczki, szkatułki itp.- ręcznie
zdobione techniką decoupage, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem.
W organizację akcji włączyli się także: wychowawcy klasy I i IV SP, pedagog szkolny; rodzice
naszych uczniów przygotowując loterię fantową, pyszne domowe ciasta, a także wystawiając na sprzedaż
swoje przetwory; panie z Koła Gospodyń Wiejskich - przekazując swoje wyroby
na kiermasz. W miłym towarzystwie można było spędzić czas, napić się kawy,
skosztować domowych ciast oraz swojskiego chleba ze smalcem.
W/w informacje przekazał Zespół Szkół w Mściszewicach, który informuje,
że na bieżąco można śledzić w wydawanym co miesiąc biuletynie.
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W listopadzie zakończyła się budowa placu zabaw dla dzieci
przy szkole podstawowej w Sulęczynie. Projekt realizowany był
w ramach programu ministerialnego „Radosna Szkoła".
Całkowity koszt budowy wyniósł 127.621,38 zł. W połowie
koszty pokryło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oddany do użytku
plac zabaw sprawił ogromną radość naszym najmłodszym uczniom
i jest oblegany przez małych mieszkańców Sulęczyna.
Inf. i Fot. ZS Sulęczyno

13 grudnia na Sali Sortowej w Sulęczynie odbył się już po raz szósty Mikołajkowy Turniej Piłki
Ręcznej w kategorii chłopców i dziewcząt gimnazjum. W turnieju wzięli udział uczniowie gimnazjum
z pięciu szkół: Klukowej Huty, Kamienicy Szlacheckiej, Goręczyna, Mściszewic i Sulęczyna.
Po całodniowych rozgrywkach wyniki turnieju przedstawiają się następująco w kategorii dziewcząt :
pierwsze miejsce zajęło Goręczyno, drugie Sulęczyno, trzecie Kamienica Szlachecka i czwarte Klukowa
Huta. W kategorii chłopców pierwsze miejsce zajęło Sulęczyno, drogie Kamienica Szlachecka i trzecie
Mściszewice. Organizatorami turnieju byli Zespół Szkół Sulęczyno, UKS „Młody Sportowiec” oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie.

Jak co roku na Hali Sportowej w Sulęczynie odbywa się IV edycja Halowej Ligi Piłki Nożnej.
W tym roku do udziału zgłosiło się pięć drużyn i liga odbywa się w postaci dwóch całodniowych
turniejów. Pierwsze rozgrywki odbywały się w sobotę 14 grudnia, po których klasyfikacja przedstawia
się następująco:
Następne rozgrywki odbędą
I miejsce – ELHAD Daniel Hapka: 12 pkt (bramki: 35:8)
II miejsce – PELIKANY : 9 pkt (bramki: 18:14)
się – 11 stycznia 2014 roku –
III miejsce – GOSTEK Węsiory : 6 pkt (bramki: 16:13)
i te rozgrywki będą ostatnimi
IV miejsce – TRANS-JAN Sulęczyno : 3 pkt (bramki: 6:25)
podsumowującymi Turniej
V miejsce – KRETNET Sulęczyno : 0 pkt (bramki: 9:24)
Halówki w Sulęczynie
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Zapraszamy na :
 Spotkanie świąteczno – opłatkowe
22 grudnia 2013 roku o godz. 17:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie
Koncert świąteczno – noworoczny,
6 stycznia 2014 roku o godz. 15:00
w Parafii Św. Trójcy w Sulęczynie



Plenerową Imprezę Sylwestrową
31 grudnia 2013 roku: początek od godz.: 22:00
na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie


PUNKT – PORAD PRAWNO – OBYWATELSKICH ,
które mieści w Gminnym Ośrodku Kultury
w Sulęczynie, ul. Zielona Droga 1.

Dyżury pełnione są
w ŚRODY w godzinach od 14:00 do 18:00.
Bieżące informacje i ogłoszenia Urzędu Gminy Sulęczyno
można znaleźć na stronie internetowej : http://www.suleczyno.pl/
A z wydarzeń kulturalno – sportowych
na stronie GOK-u: http://goksuleczyno.gdan.pl/

BIULETYN
Nowinë z Gminë
Sëlëczëno

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

Wydawca: Urząd Gminy Sulęczyno
Redakcja i Op. Graf.: GOK Sulęczyno
Fot. nadesłane(podpisy) i pozostałe: archiwum GOK
Druk: Kurier S.C. Bytów

(Zastrzegamy sobie prawo skracania nadesłanych materiałów).
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