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Sesja Rady Gminy  taki, a nie inny. Ponad 
43% całego budżetu 
stanowiły inwestycje. Taki 

  Osiemnasta sesja Rady gminy odbyła się 8 maja. Podczas r o k  n i e p r ę d k o  s i ę  
głosowań radni zadecydowali m.in. o udzieleniu absoluto- powtórzy – mówi wójt 
rium Wójtowi Gminy za wykonanie ubiegłorocznego Tadeusz Kobiela i dodał: 
budżetu, a także o wprowadzeniu abonamentu za – Nie wiadomo, co szy-
gotowość urządzeń wodociągowych. kuje nam strona rzą-

dowa, ale po pewnych 
Absolutorium dla Wójta ruchach, jakie się czyni i 

po pewnych przekazach 
  Jednym z najważniejszych punktów majowej sesji Rady medialnych widać, że 
Gminy było sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok nastąpi ochłodzenie we 
i udzielenie absolutorium wójtowi Tadeuszowi Kobieli.  wszystkich samorządach 

w ciągu najbliższych lat.   Po sprawozdaniu Marioli Klinkosz, skarbnika gminy,
Przykładem niech będzie z wykonania budżetu za 2011 rok wójt Tadeusz Kobiela 
narzucanie poziomu szczegółowo zreferował wykonanie zadań inwestycyj-
zadłużenia i  rozpat-nych. – Te inwestycje, które były realizowane w ubiegłym 
rywanie go dla każdej roku – niektóre również w tym roku, bo są to inwestycje 
gminy indywidualnie. To już nie poziom 60% budżetu, do wieloletnie – są efektem pracy zarówno administracji, jak
jakiego gminy mogły się zadłużać. Do roku 2014 wszystko i projektantów z lat poprzednich – poinformował wójt 
powinno się wyprostować, natomiast lata 2012 i 2013 mają Tadeusz Kobiela. – Składaliśmy z dość dobrym skutkiem 
być rzeczywiście rygorystyczne jeśli chodzi o kaganiec wnioski o dofinansowanie na różne przedsięwzięcia. 
finansowy narzucany przez ministerstwo finansów.   Zaplanowane inwestycje opiewały na kwotę 32 mln 690 
   Zadłużenie sierakowickiego samorządu po emisji obligacji tys. zł, a wykonane zostały na poziomie 30 mln 838 tys. zł. 
i zaciągnięciu kredytów, szczególnie na budowę kanali-Różnica wynika z opóźnień w napływie środków. – Część 
zacji, Kaszubskiego Centrum Medycznego i rozbudowę środków nam należnych spłynie w tym roku – dodał sierako-
szkoły w Gowidlinie, wynosi 32,6%. wicki włodarz. – Nigdy nie było tak wysokiej ponad 30- 

milionowej pozycji jeśli chodzi o środki inwestycyjne. Taki rok 
Cena za wodę bez zmian, w górę kanalizacjanieprędko się powtórzy. Skomasowały nam się duże inwes-

tycje, jak też dofinansowania z różnych źródeł, szczególnie 
unijnych, ale też i krajowych, przy realizacji dużych inwes-     Od pierwszego sierpnia będą obowiązywać nowe stawki 
tycji takich jak kanalizacja czy ośrodek zdrowia. za odprowadzanie ścieków. Cena za metr sześcienny 
 Środki zewnętrzne pozyskane na inwestycje wyniosły wody nie zmieni się i pozostanie na tym samym poziomie jak 
ponad 7 mln zł, z czego 5 mln 605 tys. zł to środki unijne, do tej pory, czyli 2,94 zł. Nowością wprowadzoną w tym 

roku jest natomiast miesięczna opłata abonamentowa za a 2 mln 294 tys. zł to środki krajowe. W ogólnej kwocie na 
gotowość urządzeń wodociągowych, którą będą musieli zadania inwestycyjne znalazły się także wydatki poniesione 
uiszczać odbiorcy wody. Będzie ona uzależniona od na bieżące utrzymanie dróg. W 2011 r. na ten cel wydano
średnicy wodomierza głównego. Ta dodatkowa opłata 1 mln 131 tys. zł, w tym 571 tys. zł to koszt akcji zima. 
wzbudziła wiele dyskusji, tym bardziej, że na wcześniejszej    Po wysłuchaniu sprawozdania wójta stanowisko komisji 
sesji radni gminy Sulęczyno nie zgodzili się na jej wprowa-rewizyjnej odczytał jej przewodniczący Janusz Wenta. 
dzenie. W związku z tym stawki zaproponowane sierakowi-Komisja, po rozpatrzeniu dokumentów finansowych, 
ckim radnym zostały obniżone i ostatecznie przez nich informacji o stanie mienia komunalnego oraz skontrolo-
zaakceptowane. Te same stawki abonamentowe zostaną waniu wybranych inwestycji, postanowiła złożyć wniosek 
ponownie podane pod głosowanie radnym z Sulęczyna. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o udzie-
 Jak poinformował Tomasz Zdanowicz, prezes lenie absolutorium wójtowi gminy. RIO zaopiniowała 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, u ponad 96% wniosek komisji pozytywnie. Podczas głosowania nad 
mieszkańców gminy Sierakowice zamontowano wodo-udzieleniem absolutorium wójtowi Tadeuszowi Kobieli radni 
mierze o średnicy 15-20 mm, czyli będą oni płacić najniższą byli jednomyślni. 
opłatę abonamentową wynoszącą 2,38 zł miesięcznie.   – Dziękuję za ten wyraz uznania, bo bez wątpienia to 
Pozostałe wodomierze o większych średnicach są zamon-absolutorium jest wyrazem uznania i poparcia dla stylu 
towane w gospodarstwach rolnych, fermach, przedsię-pracy i wysiłku. Mam szczęście do ludzi, szczególnie do 
biorstwach. Opłata abonamentowa waha się pomiedzy pracowników w pionie administracyjnym. Dziękuję przede 
5,46 zł a 39,68 zł brutto/miesiąc. I tak np. w podgrupie wszystkim radnym za zaufanie i dobrą współpracę – dzięko-
drugiej (średnica 25-32 mm) jest 189 sztuk wodomierzy,wał wójt Tadeusz Kobiela.
w podgrupie trzeciej (40-50 mm) – 46 sztuk, a w podgrupie   Rekordowo duże nakłady na zadania inwestycyjne 
czwartej (65-80 mm) zaledwie jeden wodomierz. dobitnie świadczą, że światowy kryzys ominął gminę 
– Abonament obejmuje koszt odczytu, wymiany, konser-Sierakowice. – Kryzysu przynajmniej w roku 2011 nie odczu-
wacji i obsługi w okresie pięciu lat funkcjonowania – mówił liśmy, ponieważ realizowaliśmy te inwestycje, na które 
Tomasz Zdanowicz. – Każdy nowy wodomierz posiada zostały podpisane umowy bądź to w roku 2011, bądź też w 
legalizację na 5 lat i po tym okresie powinien zostać latach poprzednich: 2010 i 2009. Skoro podpisało się 
wymieniony. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu umowy, a umowy wiążą dwie strony, to środki zostały jakby 
w wodę i odprowadzaniu ścieków, koszt wymiany lub koszt zarezerwowane. Rok ubiegły był dobrym żniwem, 
zainstalowania wodomierza na nowym przyłączu ponieważ skomasowały się szczególnie duże inwestycje 
spoczywa na przedsiębiorstwie, a nie na odbiorcy. jak: ośrodek zdrowia, kanalizacja, dwa orliki i cała masa 
Dodatkowy aspekt sprawy jest taki, że pozwala nam to innych, wszystko razem zaprocentowało, więc wynik jest 

Foto: A. Rybakowska-Król
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mieć większą kontrolę nad tymi urządzeniami. Montujemy nedżer Regionu 2011. Nagroda została wręczona 29 mar-
urządzenia przez nas sprawdzone. Gdy mieszkańcy sami ca w sopockim hotelu Sheraton. Warto dodać, że z woje-
montowali wodomierze były to często urządzenia najtań- wództwa pomorskiego zostały nagrodzone tylko dwa sam-
sze, produkcji chińskiej, które często nie spełniają wymo- orządy: Sierakowice i Dębnica Kaszubska. 
gów.    – To wyróżnienie jest rezultatem rankingu przeprowadzo-
     Opłatę abonamentową wprowadziły także inne samo- nego wśród innych samorządów – powiedział wójt Tadeusz 
rządy. Dla porównania w gminie Kartuzy wynosi ona 7,56 zł, Kobiela. – Nie mogliśmy głosować na siebie, mogliśmy tylko 
a w gminie Somonino – 5,40 zł  mies ięcznie. oceniać inne samorządy, które w naszym odczuciu po-

winny zostać uhonorowane. Ta nagroda jest efektem po-– W porównaniu do tych stawek nasza nie wydaje się być 
strzegania naszej pracy i wysiłku przez inne samorządy,wygórowana i jest wielokrotnie niższa – argumentował 

Tomasz Zdanowicz.  szczególnie pozyskiwania środków zewnętrznych, bo to by-
ło najwyżej oceniane, jak również innych inwestycji o zna-O ile cena wody nie zmienia się, to wzrasta opłata 
czeniu publicznym.za odprowadzanie ścieków. W tej chwili wynosi ona 5,91 zł 

ARbrutto, ale mieszkańcy płacą 4,83 zł/m3. Różnicę
w wysokości 1,08 zł do każdego metra sześciennego ście-
ków dopłaca P r zeds ięb io r s twu  Wodoc iągów
i Kanalizacji Gmina. Pełną kwotę ponoszą natomiast dos-
tawcy ścieków przemysłowych. Obowiązująca od 1 sierp-
nia nowa stawka wynosi 6,31 zł/m3 brutto. I chociaż nadal    Wójt Tadeusz Kobiela poinformował radnych, że udało 
samorząd będzie dopłacał do każdego metra sześcien- mu się przekonać samorząd powiatowy do wspólnej inwes-
nego ścieków, to wysokość dopłaty zostanie zmniejszona tycji na terenie gminy Sierakowice: – Starałem się przeko-
i będzie wynosić 0,86 zł brutto, co oznacza, że mieszkańcy nać władze samorządowe powiatu kartuskiego do zaan-
zapłacą 5,45 zł/m3. Szczegóły stawek w ogłoszeniu gażowania się w inwestycje w naszej gminie. Starostwo po-
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, które publiku- wiatowe w zasadzie oprócz dróg i pasów drogowych czy 
jemy na następnej stronie. też chodników przy swoich drogach nic innego nie ma. 
AR Proponowałem, żebyśmy wspólnymi siłami przy zaanga-

żowaniu środków, jakie z Lokalnej Grupy Rybackiej staros-
two otrzyma oraz przy wsparciu naszych środków wybud-
owali ciąg pieszo-rowerowy z Gowidlina do Leman do gra-
nicy naszej gminy. Wstępnie starostwo powiatowe przysta-
ło na tę propozycję – powiedział Wójt.
   Gowidlino i Lemany to miejscowości typowo turystyczne   Zapadła decyzja o przyznaniu Gminie Sierakowice dofi-
i taki szlak pieszo-rowerowy jest tam potrzebny. nansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego na dokończenie projektu rekonstrukcji zabytkowe-    W tym roku z budżetu gminy zostanie wyasygnowana kwo-
go kościoła św. Marcina. Przypomnijmy, że na początku ro- ta w wysokości 15 tys. zł na dokumentację techniczną. 
ku Gmina Sierakowice złożyła wniosek na dofinansowanie Inwestycja ruszyłaby najwcześniej w 2013 roku. 
renowacji wnętrza zabytkowego obiektu i ołtarzy bocz-
nych. 17 maja zapadła decyzja o przyznaniu dofi-
nansowania, które będzie wynosić 69% kosztów kwali-
fikowanych, czyli ponad 660 tys. zł. Wartość całego pro-
jektu ma wynosić 959 tys. zł. Jesienią, czyli po zakończeniu 
sezonu turystycznego, zostanie ogłoszony przetarg na wy-

   Radni wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie starszej konawcę prac restauracyjnych.
z dwóch łodzi będących na wyposażeniu OSPAR
w  Sierakowicach. Jest to łódź typu Weronika 405 II. 
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku druhowie z Sierakowic 
otrzymali nową, bardzo nowoczesną łódź. Starsza, ale 
wciąż w doskonałym stanie trafi do jednostki w Brodnicy 
Górnej. 

   Po raz kolejny sa-
morząd Gminy Sie-
rakowice został wy-
różniony i nagro-
dzony za swoje dzia-
łania. 28 marca, w 
oś rodku przygot-
owań olimpijskich w 
S p a l e ,  G m i n a  
Sierakowice została 
n a g r o d z o n a  
H o n o r o w y m  M e -
dalem Po l sk iego 
Klubu Infrastruktury 
Sportowej za Białego 
O r l i k a  w  S i e r a -
kowicach. Medal w 
imieniu Wójta Gminy 
o d e b r a ł  T o m a s z  
Maszke
  Natomiast z inicjaty-
wy miesięcznika „Puls 
B i z n e s u ”  G m i n a  
Sierakowice otrzy-
mała wyróżnienie 
Samorządowy Me-

Ciąg pieszo-rowerowy
Gowidlino-Lemany

Są środki na renowację wnętrz
zabytkowego Kościoła

Strażacka łódź trafi
do Brodnicy Górnej

Nagrody dla sierakowickiego
samorządu

Lp. Taryfa 
grupowa

odbiorców

Wyszczególnienie Cena Jednostka
miary

netto brutto

1. Gospodarstwa 
domowe i 
pozostali 
odbiorcy usług

Cena za 1 m3 dostarczonej wody 2,72 2,94 zł / m3

Miesięczna opłata abonamentowa za gotowość urządzeń wodociągowych w zależności od wielkości 
(średnicy) wodomierza głównego:

Podgrupa 1.1 Wodomierz główny o średnicy
od O15 do O20

2,2 2,38 zł/odbiorcę/m-c

Podgrupa 1.2 Wodomierz główny o średnicy
od O25 do O32

5,06 5,46 zł/odbiorcę/m-c

Podgrupa 1.3 Wodomierz główny o średnicy
od O40 do O50

14,74 15,92 zł/odbiorcę/m-c

Podgrupa 1.4 Wodomierz główny o średnicy
od O65 do O80

36,74 39,68 zł/odbiorcę/m-c

Podgrupa 1.5 Odbiorca rozliczany według 
przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia 
wody

2,20 2,38 zł/odbiorcę/m-c
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OGŁOSZENIE

 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sierakowicach

   informuję, iż od dnia 1 sierpnia 2012 roku na terenie GMINY SIERAKOWICE, na podstawie Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr 
XVIII/206/12 z dnia 8 maja 2012 r., będą obowiązywać nowe stawki za wodę i odprowadzanie ścieków w następujących wysokościach:

1. Wysokość cen i opłat za dostarczoną wodę

2. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków

1) Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług - Grupa ta obejmuje dostawców ścieków, którzy dostarczają ścieki socjalno-
bytowe, a także pozostałych odbiorców, którzy dostarczają ścieki z obiektów użyteczności publicznej.
2) Przemysł – Grupa ta obejmuje dostawców ścieków z zakładów produkcyjnych i usługowych
3) Przydomowe lokalne przepompownie ścieków – Grupa ta obejmuje dostawców ścieków, którzy dostarczają ścieki socjalno-
bytowe przy pomocy lokalnych przydomowych przepompowni ścieków zasilanych z własnych przyłączy energetycznych

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi 
zmianami), rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie 
taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), 
uchwały Nr XI/121/07 Rady Gminy Sierakowice z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków, uchwały nr XIII/111/2008 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a także indywidualnej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku wg norm 
ryczałtowych określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 
zużycia wody. Ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm.
Ilość ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej. W przypadku, gdy odbiorca usług zainstalował na własny koszt wodomierz 
dodatkowy, ilość dostarczanych ścieków ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego. 
Usługobiorcy posiadający przyrząd pomiarowy do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków rozliczani są wg jego wskazań.
Odbiorcy usług, którzy nie są zaopatrywani w wodę przez Przedsiębiorstwo, rozliczani są za ilość odprowadzających ścieków na 
podstawie wskazań wodomierza własnego.
Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na 
obszarze działania Przedsiębiorstwa oraz indywidualna umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

       

* Dopłata do pierwszej i trzeciej grupy taryfowej w zakresie odprowadzania ścieków na podstawie Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XVIII/208/12 z 
dnia 8 maja 2012 r.

Lp. Taryfa grupowa
odbiorców

Wyszczególnienie Cena Jednostka
miary

netto brutto

1. Gospodarstwa 
domowe i 
pozostali 

odbiorcy usług

3Cena za 1 m  dostarczonej wody 2,72 2,94 zł / m3

Miesięczna opłata abonamentowa za gotowość urządzeń wodociągowych w zależności od wielkości (średnicy) 
wodomierza głównego:

Podgrupa 1.1 Wodomierz główny o średnicy od O15 do O20 2,2 2,38 zł/odbiorcę/m-c

Podgrupa 1.2 Wodomierz główny o średnicy od O25 do O32 5,06 5,46 zł/odbiorcę/m-c

Podgrupa 1.3 Wodomierz główny o średnicy od O40 do O50 14,74 15,92 zł/odbiorcę/m-c

Podgrupa 1.4 Wodomierz główny o średnicy od O65 do O80 36,74 39,68 zł/odbiorcę/m-c

Podgrupa 1.5 Odbiorca rozliczany według przepisów dotyczących przeciętnych norm 
zużycia wody

2,20 2,38 zł/odbiorcę/m-c

Lp. Taryfa grupowa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka
miary

netto brutto

1. Gospodarstwa domowe i pozostali 
odbiorcy usług

3Cena za 1m  odprowadzanych ścieków 5,84

5,04
-0,80

6,31

5,45
-0,86

3zł/m

2. Przemysł 3Cena za 1m  odprowadzanych ścieków 5,84 6,31 3zł/m

3. Przydomowe lokalne 
przepompownie ścieków

3Cena za 1m  odprowadzanych ścieków 5,77

4,97
-0,80

6,23

5,37
-0,86

3zł/m

  Prezes Zarządu
    /-/ Tomasz Zdanowicz

06 (263) maj 2012
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Realizacja projektu „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej zlewni 
rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji 
Sierakowice”

Święto kwiatów i krzewów

Więcej informacji na temat realizowanego projektu na 
stronie . 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przy-
czynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospod-
arczych pomiędzy obywatelami Unii.

Kontrakt nr 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Sierakowice obręb: Rębienica-Tuchlino oraz Łyśniewo- 
Migi- Poręby- Sierakowie. Trwają prace montażowe i 
ziemne przy zlewni PPO2 w miejscowości Poręby. Trwają 
zagospodarowania terenów pod przepompownie 
ścieków w miejscowościach: Tuchlino, Łyśniewo oraz 
Poręby.

Kontrakt nr 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Sierakowice obręb: Kamienica Królewska- Załakowo- 

   Na kilka dni przed 1 maja, przyciągały wzrok przecho-Pałubice. Zakończono prace ziemne i montażowe przy 
dniów kolorowe plakaty informujące o święcie kwiatówzlewni PK5 w miejscowości Kamienica Królewska, PZ1
i krzewów w Sierakowicach. Wiele osób zatrzymywało mniew miejscowości Załakowo oraz PW3 w miejscowości 
i dopytywało się o szczegóły tego święta. Może ta Pałubice. Obecnie trwają prace montażowe w miejsco-
skromność informacji budziła dodatkową ciekawośćwościach: Kamienica Królewska przy zlewni PK1 i PK2 oraz 
i zainteresowanie? Zainteresowanie było naprawdę ogro-Pałubice przy zlewni PW1.
mne. Do Redakcji dzwonili ludzie z sąsiednich gmin
i odległych miejscowości pytając o charakter święta 
kwiatów i krzewów. 
   Dowiedziałam się, że pomysłodawcą wydarzenia był 
Tadeusz Szymanowski, gospodarz targowiska w Siera-
kowicach. On twierdzi, że jego pomysł nie zostałby zreali-
zowany, gdyby nie przychylność Wójta. 
   Trzeba przyznać, że pomysł był wyśmienity. Na sierako-
wickie targowisko przyjechało kilkunastu wystawców
i producentów kwiatów, krzewów i drzewek. Zrobiło się 
barwnie i kolorowo. Kwiaty wykupiono błyskawicznie i ci, 
którzy przyjechali nieco później, byli zawiedzeni, że dla nich 
już nie starczyło. 1 maja jest dniem wolnym i dniem,
w którym czas zabrać się za upiększanie posesji. Informacja 
o święcie kwiatów i krzewów rozeszła się stosunkowo późno 

Kontrakt nr 5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłą-
czami i przepompowniami ścieków w miejscowościach 
Widna Góra- Podjazy- Amalka. Zakończono budowę 
zlewni PS3, PS4 oraz PS5 wraz z przyłączami na odcinku 
Widna Góra-Podjazy. Prace budowlano-montażowe na 
terenie zlewni PS2 w miejscowości Podjazy oraz PS1 w miej-
scowości Amalka są na ukończeniu. Wykonawca 
rozpoczął montaż przepompowni sieciowych oraz przy-
domowych na terenie wszystkich zlewni. 

Kontrakt nr 7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłą-
czami i przepompowniami ścieków w miejscowościach 
Borek- Bielawki- Kistowo- Żakowo- Sulęczyno. W miesiącu 
kwietniu 2012 r. wykonawca  kontynuował budowę kana-
lizacji w miejscowości Żakowo przy zlewni kanalizacyjnej 
przepompowni ścieków PS1 oraz kanalizację sanitarną 
zlewni kanalizacyjnej przepompowni PS2, PS4 w Żakowie.

– zaledwie kilka dni przed 1 maja, dlatego nie było aż tak 
wielu handlujących i firm wystawczych. Kontrakt nr 9 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 
   Pan Tadeusz Szymanowski już dziś zaprasza na święto ścieków w Sulęczynie. W kwietniu br. przeprowadzono 
kwiatów i krzewów w przyszłym roku . Oj będzie się działo! próby szczelności reaktora biologicznego i przystąpiono do 
Zapowiedzieli swoją obecność producenci urządzeń montażu pomostów i wyposażenia technologicznego. 
ogrodniczych i sprzętu, producenci nawozów i ochrony Trwają prace wykończeniowe budynku stacji odwadniania 
roślin, właściciele nawet odległych szkółek ogrodniczych. osadu i wiaty magazynowej. Wykonawca dostarczył
Myślę, że będzie miejsce dla każdego, kto zechce się i zamontował kontenerową stację zlewczą ścieków dowo-
podzielić swoimi sadzonkami, odmianami kwiatówżonych.
i wymienić doświadczenia ogrodnicze. Będzie również 
uczta dla fotografujących, bo czyż jest bardziej wdzięczny Kontrakt nr 10 Budowa sieci wodociągowej w gminie 
temat do fotografowania niż kwiaty i zieleń? Do zoba-Sulęczyno wraz z rozbudową SUW. Z końcem kwietnia b.r. 
czenia na święcie kwiatów i krzewów w przyszłym roku.wykonawca planowo zgłosił do odbioru końcowego 

całość zadania i obecnie trwają czynności odbiorowe 
Maria Karolakzadania inwestycyjnego. 

www.pwik.sierakowice.pl

Foto: Mirosław Chaber
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c.d.

Skutecznie zaleczyłam boreliozę ma otwory oddechowe w odwłoku. Posmarowany dusi się
i zwraca zawartość swojego przewodu pokarmowego 
razem z bakteriami do krwi człowieka. Kleszcza nie wolno 

Rozmowa z Renetą Mielewczyk, członkiem Stowarzyszenia zgniatać i wyciskać. Pielęgniarka uświadomiła mnie rów-
Chorych na Boreliozę nież, że mam pilnie obserwować miejsce ukąszenia, czy nie 

wystąpi rumień. Później dowiedziałam się, że nie wszystkie 
Maj ogłoszono miesiącem boreliozy. Dlaczego maj? kleszcze przenoszą boreliozę i nie każde ukąszenie kleszcza 
   Właśnie w tym miesiącu media ostrzegają ludzi przed może być przyczyną tej choroby. Rumień może nie wystą-
kleszczami. W czerwcu następuje największy wysyp nimf pić w miejscu ukąszenia, a choroba i tak może się rozwijać,
kleszczy i najwięcej ludzi ulega zakażeniu. W wyniku zmian i przebiegać w postaci utajonej.
klimatycznych zauważa się, że kleszcze zaczynają inten-    W sobotę, wracając z zakupów, czułam pewien dyskom-
sywnie żerować już w kwietniu, może należałoby ogłosić fort. Czułam, że w miejscu ukąszenia coś mi przeszkadza.
kwiecień miesiącem boreliozy? Ponieważ pewne gatunki W domu zauważyłam, że mam rumień, który pojawił się szós-
kleszczy przenoszą niezwykle niebezpieczną chorobę, tego dnia od ukąszenia. Rumień był zaognionym kółe-
nazywaną boreliozą, dlatego warto o niej informować czkiem wielkości i kształtu ziarna bobu. Przeraziłam się 
społeczeństwo, przed nią przestrzegać i w przypadku bardzo, że jestem zarażona boreliozą. Ponieważ była 
ukąszenia przez kleszcza – natychmiast reagować.  sobota udałam się na pogotowie. Pani doktor z pogotowia 
 mnie przyjęła i zapisała antybiotyk. Zaskoczyło mnie, że 
Co zdecydowało o Pani aktywności w propagowaniu antybiotyk był dosyć silny. Później dowiedziałam się, że 
profilaktyki i zwalczaniu boreliozy? duże dawki antybiotyku są w przypadku boreliozy wska-
   Nie ukrywam, że zostałam ukąszona przez kleszcza zane. Pani doktor poinformowała mnie również, że mam 

udać się do ośrodka zdrowia do lekarza rodzinnego po skie-i zakażona boreliozą. Leczyłam tę chorobę i na dzień 
rowanie do szpitala zakaźnego, aby kontynuować dalsze dzisiejszy skutecznie została zaleczona. Z dumą oglądam 
leczenie. Kolejne moje zdziwienie, że po tak dużej dawce ostatni wynik ujemny. Jest to moje zwycięstwo. Badania 
antybiotyku jest potrzebne jeszcze dalsze leczenie? Ze skie-testowe na obecność boreliozy trzeba systematycznie 
rowaniem udałam się do szpitala zakaźnego w Gdańsku. W powtarzać i sprawdzać, czy nie nastąpi nawrót choroby.
poczekalni spotkałam wielu pacjentów chorych na bore-W walce z boreliozą spotkałam ludzi, którzy mi pomogli i byli 
liozę. Pocieszający dla mnie był fakt, że nie jestem osamot-dla mnie wsparciem, więc próbuję, zdobytą wiedzę
niona z tym schorzeniem. i doświadczenie, przekazać dalej.
   Lekarz zrobił badanie krwi, co potwierdziło, że w mojej krwi 
są przeciwciała boreliozy i że mam tę chorobę. O jej skut-Jest Pani członkiem Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę? 
kach i objawach jeszcze nie miałam głębokiej wiedzy.    Tak, z satysfakcją przyznaję się, że jestem członkiem tego 
Byłam śmiertelnie przerażona. Znowu otrzymałam końskie Stowarzyszenia. Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę 
dawki antybiotyku, który musiałam brać przez cały mie-(SCHNB) powołano do życia 25 listopada 2006 r. 
siąc. Po miesiącu wróciłam do lekarza na kontrolę. Stowarzyszenie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
Zapisano mi antybiotyk na kolejny miesiąc. Pomimo brania jest Organizacją Pożytku Publicznego i od 2009 r. możliwe 
antybiotyku, mój stan zdrowia wcale się nie poprawiał. jest przekazywanie 1% podatku na tą organizację. Jego 
Cały czas występował u mnie stan podgorączkowy, od-zadaniem jest m.in. informowanie społeczeństwa o zagro-
czuwałam silny, tępy ból głowy i byłam ciągle zmęczona.żeniach chorobami odkleszczowymi, starania o lepszą 

diagnostykę i skuteczniejsze leczenie, tworzenie lokalnych 
Zaczęła Pani mówić o objawach zarażenia boreliozą. grup wsparcia dla chorych i punktów informacyjnych, 
Proszę przybliżyć czytelnikom, czym objawia się począt-szerzenie wiedzy na temat boreliozy. Stowarzyszenie 
kowy etap zarażenia?prowadzi również forum internetowe. Z inicjatywy 
   Jak wspomniałam, czułam u siebie stan podgorączkowy, Stowarzyszenia wydano dwie książki o boreliozie. Są to 

Oniewielki, w granicach 37 C, czułam ogólne zmęczenie, jedyne książki na naszym rynku, przedstawiające w sposób 
mrowienie w mięśniach i stopach, swędzenie skóry, i dręt-rzetelny, fachowy i w miarę wyczerpujący wiedzę o borelio-
wienie stawów, a także przewlekły, tępy ból głowyzie. Napisane są z myślą o pacjentach, a więc, mimo 

fachowości, napisane są językiem przystępnym i zrozum- u podstawy czaszki. Warto pamiętać, że zarażenie bore-
iałym dla każdego. Jedna to „Pokonać boreliozę”, autor liozą może być nawet wtedy, gdy nie wystąpił rumień. W 
Stephen Harrod Buhner, druga to „Borelioza i współinfek- takich okolicznościach objawy chorobowe trudno powi-
cje. Najczęściej zadawane pytania”, praca zbiorowa pod. ązać z zakażeniem odkleszczowym. Mogą one przy-
red. lek. med. Artura Klimaszewskiego. Polecam te książki pominać objawy pseudogrypowe.
jako cenne źródło informacji o tej jakże podstępnej    O boreliozie mówi się, że jest wielkim imitatorem, ponie-
i niebezpiecznej chorobie. Informacje zawarte w internecie waż jej objawy bywają różnorodne i mogą być mylone
bywają niejednokrotnie przejaskrawione i lekarze twierdzą, z objawami wielu innych chorób. U zakażonych, w kilka dni 
że informacje na forum internetowym trzeba dzielić przez lub tygodni po ukąszeniu kleszcza, pojawia się charakterys-
dwa. tyczny rumień i objawy pseudogrypowe. Spotkałam osoby, 

które początkowo leczono na reumatoidalne zapalenie 
stawów, nerwice, wady serca, choroby psychiczne,W jakich okolicznościach doszło u Pani do ukąszenia przez 
a nawet stwardnienie rozsiane czy chorobę Alzheimera, kleszcza?
zanim rozpoznano u nich boreliozę. Pacjenci uskarżają się    To było przed trzema laty. Odwiozłam syna na piknik
na ogólne zmęczenie i osłabienie, silne bóle głowy, szumy i ognisko. Byłam przy nim może przez 20 minut. Potem 
uszne, zaburzenia wzroku, drętwienie mięśni, bóle zębów. wróciłam do domu. Nie wiedziałam, że mam kleszcza, nic 
Mimo leczenia i kosztownych badań nadal cierpią i szukają nie zauważyłam i nic nie odczuwałam. Dopiero rano trze-
innych lekarzy, którzy mogliby im pomóc. Młoda dziew-ciego dnia, to była środa, wybierałam się do pracy. 
czyna powiedziała mi, że leczyła się przez prawie 10 latWidziałam, że za oknem jest zimno, więc zdecydowałam, 
u przeszło 140 lekarzy, zanim ostatni zaproponował jej że założę rajstopy. Przy ubieraniu się, zauważyłam u siebie
badanie w kierunku boreliozy i postawił trafną diagnozę.w pachwinie ciemny punkt, coś w rodzaju pajączka. 
W Stowarzyszeniu spotkałam osoby leczone przez kilka lat Chcąc go zrzucić, zauważyłam, że silnie siedzi w skórze. 
na stwardnienie rozsiane, które wykluczono przy wykonaniu Domyśliłam się, że to kleszcz. Udałam się natychmiast do 
testów na boreliozę. Dzisiaj osoby te wracają do zdrowia,ośrodka zdrowia. Pielęgniarka fachowo usunęła kleszcza, 
a nawet wstały z wózka. Jest to perfidna, niebezpiecznaobejrzała go dokładnie, czy usunęła go w całości, i czy
i podstępna choroba, ponieważ daje objawy wielu innych w moim ciele nie została jego część. Warto w tym miejscu 
chorób i nawet po leczeniu mogą wystąpić jej nawroty.dodać, że kleszcza, który wbił się w ciało, nie smaruje się spi-

rytusem, oliwkami lub innymi środkami, ponieważ kleszcz 

06 (263) maj 2012
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   kilku laty, to warto wykonać odpowiedni test. Jeżeli Fundusz 
Zdrowia nie zechce go zrefundować, to można poszukać 
dobrego laboratorium i za tą usługę zapłacić. Wykonanie 
testu WB waha się w granicach 270 zł. Obecnie stosowane 
są dwa testy – ELISA (koszt ok. 75 zł), ale przez lekarzy nie jest 
polecany, ponieważ daje niemiarodajne wyniki i WB 
(WESTERN BLOT), bardziej wiarygodny. Wynik pozytywny 
oznacza boreliozę, ale wynik negatywny jej nie wyklucza. 
Opisu wyniku powinien dokonać jedynie lekarz znający 
boreliozę. 
   Nie należy wpadać w panikę, jeżeli już dojdzie do ukąsze-
nia przez kleszcza, ponieważ nie każde ukąszenie wywołuje 
boreliozę. Należy reagować szybko, natychmiast zgłosić się 
do gabinetu zabiegowego, aby fachowo usunięto klesz-
cza.  
   Wypoczywając w lesie lub na łonie natury warto zaopa-
trzyć się w tzw. odstraszacze na komary i kleszcze, które są 
do nabycia w aptekach.
   Moja rada – to dokładne kontrolowanie i oglądanie 
swojego ciała lub ciał naszych dzieci. Kleszcz wczepia się w 
delikatne części ciała i blisko żył – za uchem, pod pachami, 
pod kolanami, u kobiet w okolicach piersi a u dzieci nawet 
między pośladkami. Trzeba uważnie obserwować swoje 
dziecko przy kąpieli lub ubieraniu go. Należy być wyczulo-
nym na każdą ciemną plamkę na ciele, która nie spada 
przy lekkim trąceniu i na pojawiający się rumień, który może 
mieć różny kształt i wielkość. Dlatego warto go sfotografo-
wać i pokazać lekarzowi. Bardzo polecam przeczytanie 
książki „Borelioza i współinfekcje”, koszt zakupu ok. 20 zł.
   Nie zdołamy w tym numerze zamieścić informacji o 
zapobieganiu grzybicy, która może pojawić się przy inten-
sywnym leczeniu antybiotykami. To niezwykle ciekawy i Krętki boreliozy uwielbiają kolagen, czyli najdelikatniejszą, 
ważny temat. Czy o diecie przeciwgrzybiczej zechce Pani taką galaretowatą część naszego ciała. W poszukiwaniu 
udzielić kolejnego wywiadu? Dziękuję za poświęcony czas kolagenu wybierają swoje ulubione miejsca w tkankach. 
i rozmowę.Najwięcej kolagenu jest w stawach, wodnistej cieczy oka, 

Rozmawiała Maria Karolakw oponach mózgowych i układzie nerwowym, w sercu. 
Stąd bakterie osiedlają się właśnie w tych miejscach.

Polecane książki:W tych miejscach potrafią się otorbić i w postaci cyst mogą 
- Stephen Harrod Buhner, Pokonać boreliozę – naturalne wegetować w organizmie człowieka wiele lat.
sposoby zapobiegania i leczenia boreliozy i jej koinfakcji, 
Poznań 2010.Rozumiem, że leczenie w Gdańsku zakończyło Pani 
- Praca zbiorowa pod. red. lek. med. Artura problem z boreliozą?
Klimaszewskiego, Borelioza i współinfekcje. Najczęściej    Ja także byłam o tym przekonana. Ale to jeszcze nie był 
zadawane pytania, wyd. I, Poznań 2010szczęśliwy finał. Całkiem przypadkiem, jeżeli można w 

ogóle mówić o przypadkach, odwiedziłam moją koleżan-
Stowarzyszenie Chorych na Boreliozękę, u której zastałam jej siostrę, która jadła jakieś wymyślne 

ul. Jazowa 11/3produkty, ponieważ... była chora na boreliozę. Od tej pani 
43-316 Bielsko – Białadowiedziałam się wiele szczegółów o chorobie i jej 

leczeniu. Dowiedziałam się o Stowarzyszeniu, do którego 
także się zapisałam, o lekarzach specjalizujących się adres do korespondencji:
w leczeniu boreliozy, których w Polsce jest obecnie SCHNB
zaledwie sześciu. Trzy lata temu było ich jeszcze mniej. Nie ul. Świerzawska 1, pokój 101
było literatury fachowej na ten temat a wiedza była szcząt- 60-321 Poznań
kowa. 
   Pojechałam, już prywatnie, do wybitnego autorytetu
w leczeniu boreliozy. Lekarz zrobił mi badania i zastosował 
kolejną terapię antybiotykami, nieco zmodyfikowaną jak
w Gdańsku, ale później okazało się, że skuteczną. Dawki 
antybiotyków były tak potężne, ze pojawiło się niebez-
pieczeństwo grzybicy, i stąd ta specjalna dieta przeciw-
grzybicza u poznanej pani. Ja także ją przechodziłam. 
Jeździłam na badania kontrolne raz w miesiącu. Moje 
leczenie ogółem trwało przez osiem miesięcy – dwa 
miesiące w Akademii Medycznej w Gdańsku i sześć 
miesięcy prywatnie. Obecnie, choć jestem skutecznie 
zaleczona, nadal robię testy w kierunku boreliozy, aby 
kontrolować, czy nie mam nawrotu choroby, czy bakterie 
nie są w stanie uśpienia a potem zaatakują ponownie 
organizm. W moim leczeniu ważna była szybka reakcja
i prawie natychmiastowe podawanie leków. W leczeniu 
boreliozy liczy się dyscyplina pacjenta. 
 
Na co chciałaby Pani uczulić naszych czytelników?
   Jeżeli ktoś został ukąszony przez kleszcza, nawet przed 
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Trzeciomajowe uroczystości Matura 2012
w Sierakowicach

Śpiewamy i gramy
dla błogosławionego Jana Pawła II

   Czwartego maja obowiązkowym egzaminem z języka 
polskiego rozpoczęły się egzaminy maturalne. Maturalny 

  S i e r a k o w i c k i e  stres nie ominął Sierakowic. W  tutejszym Zespole Szkół 
uroczystości patrio- Ponadgimnazjalnych do egzaminów przystąpiło 110 
tyczne z okazji 221. absolwentów. 
rocznicy uchwalenia    Pierwszego dnia uczniowie zdawali egzamin obowiąz-
Konstytucji 3 Maja kowy z języka polskiego na poziomie podstawowym, zaś
rozpoczęły się przy 

7 maja na poziomie rozszerzonym. Z kolei z matematyką 
p o m n i k u  M a t k i  

maturzyści zmierzyli się 8 maja na poziomie podstawowym, 
B o s k i e j  K r ó l o w e j  

a w kolejnym dniu – na rozszerzonym. Ci, którzy wybrali język 
K o r o n y  P o l s k i e j .  

angielski jako obowiązkowy język obcy przystąpili do 
Obchody zgroma-

egzaminu 10 maja. Już 9 maja w ZSP rozpoczęły się 
dziły mieszkańców 

egzaminy ustne z przedmiotów obowiązkowych, a 11 maja 
S i e r a k o w i c ,  d u -

z przedmiotów dodatkowych. 
chowieństwo, poczty sztandarowe oraz delegacje władz 

   W Sierakowicach najczęściej wybierane przez młodzież 
samorządowych, stowarzyszeń i organizacji. 

przedmioty to: historia, WOS, biologia i geografia. 
   – Gromadzimy się tu jak co roku, tak jak cała Polska 

Maturzyści wybrali również jako dodatkowe przedmioty: 
gromadzi się przy swoich symbolach narodowych, aby 

fizykę i astronomię, informatykę, chemię oraz język rosyjski.
podziękować Opatrzności Bożej za dar wolności – powie-
dział w swoim wystąpieniu wójt Tadeusz Kobiela. – 
Wspomina się też bohaterów, często bezimiennych, dzięki 
którym wolność odzyskaliśmy. Wszystko obraca się wokół 
pewnych symboli. Ten obelisk z kamienia, wzniesiony rękami 
naszych dziadów, stanowi symbol dążeń poprzednich 
pokoleń do wolności. Całą tę inicjatywę ukoronowano    Z okazji 92. rocznicy 
figurą Marki Boskiej Królowej Korony Polskiej, jako patronki urodzin polsk iego 
wolności w Polsce, ale też i Królowej naszego narodu. Jest to papieża, 18 maja w 
symbol, wokół którego gromadzimy się corocznie. Drewnianym Zabyt-

kowym Kościele w     Delegacje samorządowców, kombatantów, organizacji i 
Sierakowicach odbył stowarzyszeń, a także uczniów sierakowickich szkół złożyły 
się koncert „Śpie-wiązanki kwiatów przy pomniku w podziękowaniu za dar 
wamy i gramy dla wolności. Wśród składających kwiaty znaleźli się przed-
błogosławionego Ja-stawiciele: Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i 
na Pawła II”. Przed Byłych Więźniów Politycznych, Gimnazjum im. Józefa 
liczną publicznością Piłsudskiego, Szkoły Podstawowej im. Floriana Ceynowy, 
wystąpili muzycy i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Zarządu Gminnego 
chórzyści z gmin Cewice i Sierakowice oraz symfonicy Związku OSP, sierakowickiego oddziału Zrzeszenia 

gdańscy. Kaszubsko-Pomorskiego, Towarzystwa Przyjaciół Ucznia 
„Horyzont” oraz    Podczas koncertu publi-
U r zędu Gminy .  czność wysłuchała muzyki 
Władze samorzą- ork iest rowej,  przebojów 
dowe reprezen- sprzed lat i fragmentów 
towali: wójtowie - wielkich dzieł operetkowych
Tadeusz Kobiela i i operowych w autorskich 
Zbigniew Fularczyk aranżacjach. Nie zabrakło 
oraz Maria Stenka popularnych utworów reli-
i radni. gijnych i patriotycznych,
   Modlitwę za a także regionalnych – kaszubskich. Wykonawców, czyli 
ojczyznę odmówił Chór i Zespół Niepublicznej Szkoły w Bukowinie, Chór Gminy 
ks. Bronisław Da- Cewice, Symfoników Gdańskich oraz Młodzieżową 
wicki. Modlił się Orkiestrę Dętą Gminy Sierakowice przygotował Hubert 

słowami ks. Piotra Skargi, prosząc o pomyślność dla wszyst- Szczypiorski. 
kich Polaków i o odpowiedzialność rządzących naszym 
krajem – Boże, Rządco i Panie narodów, nie wypuszczaj nas 
z ręki i karności Swojej, za przyczyną Najświętszej Panny, 
Królowej Polski, błogosław naszej Ojczyźnie, aby zawsze 
Tobie wierna przynosiła chwałę Twemu Imieniu, a dzieci 
swoje wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny 
Boże, wzbudź w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej. Pomóż, abyśmy 
zapomniawszy swoich korzyści uczciwie służyli Twojemu 
ludowi. Ześlij Ducha Świętego na sprawujących rządy
w naszym kraju, aby według Twojej woli mądrze i sprawied-
liwie kierowali ludem sobie powierzonym. 
   Po uroczystości mieszkańcy zebrani przy pomniku prze-
maszerowali (prowadzeni przez Młodzieżową Orkiestrę 
Dętą) do Ołtarza Papieskiego. Tam mszę świętą z kaszubską 
liturgią słowa sprawował ks. Wojciech Gliniecki z parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starogardzie 
Gdańskim.

AR
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Zagrożenia ekologiczne odpowiedzialny za pochłanianie promieniowania 
ultrafioletowego docierającego do Ziemi ze Słońca. 
Przyczyną tworzenia się dziury ozonowej jest niszczenie 

   Zagrożenia ekologiczne, czyli postępujące procesy ozonu w atmosferze przez freony. Są to związki 
niszczenia środowiska naturalnego są jednym chemiczne, które w wyniku promieniowania 
z najważniejszych problemów ludzkości XXI wieku. ultrafioletowego rozkładają się na węgiel, fluor i chlor. 
Zjawisko to ma cechy globalne i nie jest czymś nowym. 
Jednak człowiek jest głównym sprawcą tychże 
zagrożeń. Najpoważniejszymi z nich są: efekt 
cieplarniany, kwaśne deszcze i dziura ozonowa. 
   Efekt cieplarniany to proces wzrostu temperatury 
powierzchni Ziemi spowodowany zatrzymaniem pewnej 
i l o ś c i  c i e p ł a  e m i t o w a n e g o  d o  a t m o s f e r y .  
Odpowiedzialny jest za to wzrost gazów cieplarnianych: 
dwutlenku węgla, metanu, freonów, podtlenku azotu 
oraz w mniejszym stopniu tlenku węgla, węglowodorów
 i tlenków azotu. Źródłem dwutlenku węgla jest spalanie 
paliw kopalnych w elektrociepłowniach, elektrowniach
i fabrykach. Wycinanie lasów powoduje, że dwutlenek 
węgla zalega w atmosferze i  powstrzymuje 
promieniowanie podczerwone. Zwiększenie liczby 
pojazdów, składowanie odpadów na wysypiskach 
śmieci oraz  stosowanie nawozów sztucznych i środków 
ochrony roślin przyczynia się do wzrostu emisji metanu, 
dwutlenku węgla i ołowiu.
   Efekt cieplarniany wywołuje globalny wzrost 
temperatury, co prowadzi do topnienia lodowców na 
biegunach. Przyczynia się także do podniesienia 

Chlor wchodzi następnie w reakcję z ozonem, poziomu mórz i w wyniku tego zatopienie wielu nizinnych 
prowadząc do tworzenia się tlenków i zwykłego tlenu. obszarów lądów. Efekt cieplarniany przyczynia się do 
Tlenki chloru łączą się z kolei w dwutlenki chloruzaburzenia równowagi w ekosystemach i wyginięcia 

wielu gatunków, doprowadza też do zmian i uwalniają pojedyncze atomy chloru, które rozbijają 
k l imatycznych,  które zwiększą częstot l iwość cząsteczki ozonu. Owe reakcje zachodzą aż do 
występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych zupełnego wyczerpania się cząstek ozonu albo do 

usunięcia chloru w wyniku innych reakcji chemicznych.i katastrof klimatycznych jak: fale upałów, powodzie, 
huragany, przyspieszenia parowania wody i opadanie    Zmniejszenie się ilości ozonu w atmosferze niesie za 
jej w nowych rejonach, co spowoduje zmniejszenie sobą negatywne skutki. Prowadzi do uszkodzeń wielu 
zasobów wody pitnej. gatunków roślin żywieniowych, co z kolei może wpłynąć 

na zmniejszenie produkcji i pogorszenie jakości żywności. 
Powoduje uszkodzenia komórek poprzez oparzenia 
skóry, zmiany w  materiale genetycznym człowieka
i wywołuje tym samym choroby nowotworowe. 
Przyczynia się do osłabienia odporności organizmów,
a w konsekwencji zwiększenia ryzyka zarażenia 
chorobami wirusowymi i pasożytniczymi. Przyspiesza 
także procesy starzenia się skóry. Jest to również 
niebezpieczne dla oczu - może być przyczyną m. in. 
zaćmy. 
   Jednak jest wiele sposobów, które mogą zapobiec 
rozwojowi tych zagrożeń. Najłatwiejszym z nich jest 
wyłączanie światła, gdy opuszczamy pomieszczenie. 
Oszczędzanie wody poprzez dokręcanie kurków, 
wybieranie prysznica zamiast kąpieli w wannie, dzięki 
któremu zużyjemy mniej wody. Sposobem na 
zaoszczędzenie energii cieplnej jest ocieplanie 
budynków. Powinniśmy także segregować śmieci, 
używać toreb wielokrotnego użytku, unikać zakupu 
dezodorantów, które zawierają freon. Co jakiś czas
w naszej gminie odbywają się zbiórki zbędnych sprzętów,    Kwaśne deszcze to opady atmosferyczne powstające 
więc warto oddać wtedy stare lodówki, które są również w wyniku emitowania do atmosfery nadmiernych ilości 
źródłem szkodliwego freonu. Warto zrezygnowaćtlenków siarki i tlenków azotu, pochodzących głównie ze 
z poruszania się prywatnym samochodem i korzystać ze spalania paliw z elektrowni, elektrociepłowni, silników 
środków komunikacji publicznej. Bezpieczny dla samochodowych i z przemysłu. Tlenki siarki i azotu w po-
środowiska jest rower, który przynosi też wiele korzyści wietrzu atmosferycznym, po zetknięciu się z parą wodną, 
naszemu zdrowiu. Przede wszystkim nie zapominajmytworzą kwasy: siarkowy i azotowy. Przyczyniają się one do 
o lasach. Nie zanieczyszczajmy ich i nie pozwalajmy na obumierania dużej ilości drzew, a także niszczenia runa 
ich wycinanie.  leśnego. Doprowadzają też do zakwaszenia gleb i wód 
   Niszcząc środowisko niszczymy samych siebie. Wiele powierzchniowych. Kwaśne deszcze mają ogromny 
wprowadzonych przez człowieka zmian jest już wpływ na zdrowie człowieka. Są one przyczyną takich 
nieodwracalnych. To powinno nam dać wiele do chorób jak: schizofrenia, zanik mięśni, nowotwory, 
myślenia.  Dbanie o środowisko naturalne jest naszym uszkodzenia nerek. 
obowiązkiem.    Dziura ozonowa jest zjawiskiem polegającym na 

zmniejszaniu się stężenia ozonu w stratosferze atmosfery 
Angelika Piochziemskiej. Jest ono niebezpieczne, ponieważ ozon jest 
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kolację. Następnego dnia o godz. 8,00 było śniadanieJanusz Błonk -  
a o godz. 9.00 odbył się finał. W sali komputerowej uczeń klasy maturalnej 
losowaliśmy zadanie do wykonania i stanowisko przy Zespołu Szkół Ponad-
komputerze. Na wykonanie zadania dostaliśmy 10 minut. gimnazjalnych w Siera-
Po 10 minutach oceniono to, co zrobiliśmy i następowała kowicach, już po raz 
zmiana stanowiska zgodna z kierunkiem wskazówek trzeci z rzędu zakwa-
zegara. I tak zmienialiśmy miejsca 10 razy – tyle ile było lifikował się do finału 
zadań do wykonania. Wyniki podano wieczorem przy ogólnopolskiego Kon-
kolacji. Na podsumowanie przyjechał Henryk Wujec i brat kursu Informatycznego 
ks. Józefa Tischnera. MIKROPROFESOR. W 

ubiegłym roku do 
W tym roku zdajesz maturę? Jak ją oceniasz?k o n k u r s u  z a k w a l i -

fikowało się 780 uczest- Egzaminy mam już za sobą i szczęśliwie je zdałem. Został mi 
ników z całej Polski. W do zdania jeden egzamin z języka angielskiego, który będę 
finale Janusz zajął zdawał w najbliższy czwartek.
drugie miejsce w kraju. 
Jedno z zadań jakie Jakie masz plany na najbliższą przyszłość?
wykonał, to strona Zamierzam studiować. Nie wiem jak mi się powiedzie, ale 
internetowa swojej chciałbym studiować inżynierię oprogramowania
miejscowości. Janusz w Wyższej Szkole Bankowości w Gdańsku. 
w y k o n a ł  s t r o n ę  
internetową Sierakowic, która wyjątkowo spodobała się W pokoju stoi syntezator. Czy to twój instrument? 
jurorom konkursu oraz Wójtowi Gminy. Praca konkursowa Oprócz zainteresowań informatycznych lubię muzykę. 
była piękną promocją naszej gminy. Lubię grać na organach. Brałem udział w konkursie 

szkolnym „Mam talent”. Sprawia mi to ogromną 
Jak wygląda organizacja tego konkursu i kto ciebie typuje przyjemność. W szkole także zajmowałem się sprawami 
do udziału? komputerowymi i opracowywaniem prezentacji. Lubię to 
W tym roku startowałem po raz trzeci w konkursie robić. Znajomym składam strony internetowe. W wolnych 
MIKROPROFESOR. Na 580 uczestników udało mi się chwilach gram w piłkę.
zakwalifikować do ścisłego finału 10 uczestników. Poziom 
był wyższy niż w latach poprzednich. Szczególnie trudne Kiedy pierwszy raz zetknąłeś się z komputerem?
było zadanie ze znajomości języka angielskiego. Fachowe W szkole podstawowej. Pierwszy komputer, wcale nie nowy 
słownictwo komputerowe sprawiło wszystkim dużą ale używany, kupił mi tata. Kilka lat temu nawet używany 
trudność. W tym roku zająłem 8 miejsce. Konkurs ogłaszany komputer miał dosyć wysoką cenę i był to duży koszt dla 
jest w internecie i składa się z kilku etapów. Pierwszy etap skromnego budżetu rodzinnego. W miarę użytkowania 
polegał na tym, że od stycznia do 20 kwietnia br. wzrastała potrzeba bogatszego oprogramowania, więc 
codziennie zamieszczano na stronie internetowej 5 pytań; zmienialiśmy komputery na coraz bardziej wypasione. 
na każde należało odpowiedzieć w ciągu 5 minut. Co roku Obecnie mam już czwarty komputer. Gdy komputery 
obowiązuje inny temat przewodni konkursu. W tym roku zaczęły się psuć, głupio mi było chodzić ciągle do naprawy 
była europeistyka. Zostawało się ambasadorem danego i szukać fachowców, którzy byli zapracowani i nie mieli 
kraju i należało nakręcić film, zachęcający turystów do nawet czasu zrobić tego od ręki. Zacząłem w komputerze 
odwiedzenia tego kraju. Ja wylosowałem Irlandię grzebać sam i tak poznałem tajniki komputera od środka. 
i musiałem nakręcić film zachęcający turystów do Komputer i informatyka stały się moją pasją. Zamierzam się 
przyjazdu i odwiedzenia Irlandii. związać zawodowo z pracą komputerową.

   Gratuluję Tobie Januszu dotychczasowych sukcesów! 
Czy zechcesz mi pokazać ten film? Widzę, że rodzice są z ciebie dumni, ja także, a nawet nasza 
Oczywiście, z przyjemnością! gmina, którą promujesz w swoich pracach. Życzę Tobie 

dalszych sukcesów w życiu osobistym, wielu osiągnięć i 
Trudno ocenić mi ten film ponieważ nie jestem fachowcem satysfakcji oraz samorealizacji na obranej drodze. Dziękuję 
w dziedzinie komputerowej, ale przyznaję, że zrobił na za rozmowę.
mnie duże wrażenie.  Zachwyci ł  mnie swoim 
profesjonalizmem, bogactwem technik, obrazów Rozmawiała Maria Karolak

i animacji, a także trafnym podkładem muzycznym. 
Możesz być pewien, że spełnił swoje zadanie i osiągnął 
postawiony cel – zachęcił mnie do poznania Irlandii. Jak 
długo go składałeś?

Dwa miesiące, a samą końcówkę robiłem dwa tygodnie.

Gdzie odbywał się konkurs?
Konkurs odbywał się w Łopusznej koło Nowego Targu, w 
Tatrach – to rodzinna miejscowość ks. profesora Józefa 
Tischnera. Cały dzień jechałem pociągiem, a nawet 
więcej niż dzień, bo 16 godzin. Z powrotem jechałem
z przesiadką w Warszawie. Ponieważ nie było miejsc 
siedzących, więc stałem na korytarzu, w dodatku pociąg 
spóźnił się półtorej godziny.

Jak wyglądała organizacja finału konkursu?
Uczestnicy przyjechali w piątek po południu lub wieczorem. 
Zostaliśmy mile przyjęci i zakwaterowani, dostaliśmy 

Z nich możemy być dumni

Janusz z rodzicami
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pamięciowym. Ważne jest, aby lubić to co się robi i czego Bartosz Wójcik – podwójny wojewódzki laureat olimpiad 
się uczy. Przy pozytywnym nastawieniu do przedmiotu,z historii i geografii
o wiele łatwiej się go uczy i więcej zapamiętuje.

Jakie są korzyści z bycia olimpijczykiem?
Bycie laureatem olimpiady daje, oprócz osobistej 
satysfakcji, duże korzyści. Mogę wybrać sobie dowolne 
liceum. Olimpiady zwalniają z egzaminów wstępnych do 
następnych szkół. Jako laureat z historii, jestem zwolniony
z przedmiotów humanistycznych; geografia zwolniła mnie
z przedmiotów matematycznych i przyrodniczych. Czeka 
mnie tylko egzamin z języka angielskiego.

O jakiej szkole marzysz?
Chciałem dostać się do Liceum Ogólnokształcącego nr 3 
im. Marynarki Wojennej w Gdyni. Teraz stało się to realne. 
Dyrektor szkoły sam mnie zaprosił, abym został ich uczniem. 
Ta szkoła była w ubiegłym roku druga w kraju, teraz spadła 
na czwarte miejsce.

Mam przyjemność rozmawiać z laureatem wojewódzkim Czy lubisz sport?
z dwóch dziedzin – z historii i z geografii. Gratuluję! Pasjonuje mnie piłka nożna. Sam lubię grać i kibicować 
Niezmiernie rzadko spotyka się podwójnego laureata meczom.
wojewódzkiego.
Tak, zostałem laureatem wojewódzkim z dwóch Oprócz nauki i sportu masz jeszcze jakieś zainteresowania?
przedmiotów – z historii i z geografii. Zabrakły mi zaledwie Lubię muzykę. Słucham jej w każdej wolnej chwili.
2 punkty abym został również laureatem wojewódzkim W zależności od dnia, słucham klasyki, głównie Szopena
z informatyki i fizyki. W tych olimpiadach także brałem i Bacha, a także wczesny rock, lata 60. Ostatnio nauczyłem 
udział. się także grać na pianinie. Próbuję Szopena. Kocham 

muzykę – ona także jest moją pasją. 
Zadziwia mnie rozpiętość dziedzin, z których jesteś mocny. 
Historia jest raczej przedmiotem humanistycznym, Pani Hanna Subkowska-Wójcik – mama Bartka i dyrektor 
a geografia, fizyka i informatyka – to przedmioty ścisłe. Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej, siedzi obok
Skąd u Ciebie Bartku taka wszechstronność zainteresowań? i przysłuchuje się naszej rozmowie.
W szkole podstawowej bliższe były mi przedmioty 
humanistyczne. W gimnazjum zainteresowały mnie Pani dyrektor, czy jest Pani dumna ze swojego syna?
przedmioty ścisłe. Teraz jestem pewien, że moje Zrozumiałe, że oboje z mężem jesteśmy z niego dumni. Po 
zainteresowania zmierzają w kierunku przedmiotów ścisłych pierwsze, że Bartosz może kontynuować naukę
i im chciałbym poświęcić moją naukę w liceum, między w wymarzonym przez siebie liceum. Z tą ilością wygranych 
innymi oczywiście. Historię zawsze lubiłem, jest to moje olimpiad Bartosz jest trzecim uczniem w województwie 
zamiłowanie i pasja. Jestem na etapie poznawania pomorskim. Na uroczystości otrzymał gratulacje z rąk 
i zgłębiania różnych dziedzin nauki. Na dzisiaj nie potrafię Pomorskiego Kuratora Oświaty. Sukces Bartka uplasował 
powiedzieć, czy w przyszłości jeszcze jakaś inna dziedzina naszą szkołę, w roku szkolnym 2011/2012, na 6 miejscu w 
wiedzy lub sztuki nie pochłonie mnie bez reszty. województwie pomorskim wśród gimnazjów z największą 
  liczbą laureatów konkursów kuratoryjnych. W ścisłej 
Kto bardziej mobilizuje ciebie do nauki – rodzice czy czołówce oprócz naszego gimnazjum znalazły się 
nauczyciele? najznakomitsze gimnazja wielkomiejskie. Byliśmy jedynym
Do nauki nikt nie musi mnie mobilizować i zachęcać. Po w województwie pomorskim gimnazjum z małej 
prostu lubię to. Sam się uczę. Rodzice raczej odciągają miejscowości w tym rankingu. Mamy innych uczniów, którzy 
mnie od zbyt długiego czytania i wyganiają na świeże podnoszą prestiż naszej szkoły. Z nich także jestem bardzo 
powietrze. dumna i chętnie ich przedstawię.

   Wygrywanie olimpiad wojewódzkich to świetny sukces do 
Gdybyś miał poradzić młodszym kolegom, jak zostać naśladowania, tym bardziej, że laureatowi przysługują 
olimpijczykiem, to co byś zalecał? specjalne względy. Laureat otrzymuje celującą ocenę z 
Trzeba dużo czytać i to nie tylko obowiązujące podręczniki, przedmiotu konkursowego;  jest zwolniony z części 
ale wiele innych książek. egzaminu gimnazjalnego, która dotyczy zwycięskiego 

przedmiotu i otrzymuje na testach maksymalną ilość 
punktów; laureat dostaje się do wybranej przez siebie szkoły Co to znaczy dużo czytać – jedną książkę w tygodniu,
średniej, bez względu na kryteria ustalone w rekrutacji w miesiącu czy w roku lub przed egzaminem?
(wystarczy jeden przedmiot). Laureaci są wręcz zapraszani Pani chyba żartuje? Czytać dużo, znaczy przynajmniej 
do nauki w najlepszych szkołach średnich przez dyrektorów jedną książkę dziennie.
tych szkół. Bartosz otrzymał zaproszenie pisemne z dwóch 
najlepszych liceów w Trójmieście – z Gdyni i Gdańska.Twój tata kiedyś mi wspominał, że potrafisz przeczytać 500 
Szczególne gratulacje i słowa uznania należą się stronicową książkę w ciągu jednego wieczora. Nie 
nauczycielom przedmiotów: historii – panu Bartłomiejowi dowierzałam
Leszk i geografii – pani Ewelinie Wejer, którzy swoim Wprawiłem się! Odkąd nauczyłem się czytać – lubię czytać 
zaangażowaniem w pracę z uczniami zdolnymi przyczynili dużo, może dlatego czytam także szybko?
się do sukcesu Bartosza. Sukces ucznia to również sukces 
nauczyciela. Dziękuję nauczycielom za ich zaanga-

Wracam do pytania – jak zostać olimpijczykiem?
żowanie. 

Należy gromadzić odpowiednią literaturę, czytać ją, 
segregować materiał i informacje, po prostu przysiąść

Gratuluję Bartoszowi sukcesu i życzę aby jego kariera 
i postarać się jak najwięcej zapamiętać. Gdy się dużo czyta, 

naukowa dalej pomyślnie się rozwijała.
to zapamiętuje się wiele rzeczy. Z geografii jest minimalnie 

Rozmawiała Maria Karolak
więcej obliczeniowych spraw, ale także jest przedmiotem 
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Kampania Odpowiedzialny Kierowca 
2012

Dawidem Knopem oraz starszym wizytatorem Kuratorium 
Oświaty w Gdańsku mgr Barbarą Kramp. 
  Niewątpliwą atrakcją zawodów było zwiedzanie 
Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, zorganizowane 
w przerwie przeznaczonej na podliczenie końcowe 
punktacji. Uczniowie pod czujnym okiem pani policjantki 
zwiedzili pokoje zatrzymań, strzelnicę, na której po 
prezentacji mogli obejrzeć broń, oraz przyjrzeli się sprzętowi 
wykorzystywanemu podczas akcji. Policja zadbała też
o coś dla ciała i każdy z uczniów otrzymał słodkiego 
pączka, ciepłą herbatę lub napój oraz po kawałku pizzy. 
Po 5 godzinach ciężkich bojów wyłoniono zwycięzców. 

Szkoła ma duże pole do popisu, jeśli chodzi o edukację 
przyszłych kierowców. Kategoria Szkoła Podstawowa:

Tylko trzeba mieć dobry pomysł. Im ciekawszy pomysł, I miejsce -  Żukowo
tym lepsze skutki! II miejsce - Szopa

Bernadeta Rodak III miejsce – Miechucino

   W poprzednim numerze „Wiadomości Sierakowickich” Kategoria Gimnazja:
pisałam o przystąpieniu naszej gminy do ogólnopolskiej I miejsce - Gimnazjum w Szopie
Kampanii Odpowiedzialny Kierowca. Kampania II miejsce - Gimnazjum w Miechucinie
Odpowiedzialny Kierowca powstała we współpracy i przy III miejsce - Gimnazjum w Przyjaźni
pomocy Biura Ruchu Drogowego KGP oraz pod 
patronatem Komendanta Głównego Policji i Krajowej Gratulujemy! Gimnazjum w Szopie najlepsze w powiecie 
Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych. kartuskim w Turnieju BRD.
Kampania jest odpowiedzią na wciąż niemalejący 
problem pijanych kierowców, brawurę i krótkowzroczność 
za kierownicą oraz wynikającą z tego liczbę wypadków,
w tym z udziałem pieszych i rowerzystów. Odpowiedzialny 
Kierowca to nie tylko osoba, którą widzimy za kierownicą 
samochodu. To przede wszystkim odpowiedzialny 
użytkownik ruchu drogowego – rowerzysta, motocyklista, a 
także pieszy, którego zachowanie również wpływa na 
bezpieczeństwo na drodze. Główne cele kampanii to: 
walka z kierowcami prowadzącymi samochód pod 
wpływem alkoholu lub narkotyków, promocja 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawa znajomości 
przepisów, samodoskonalenie własnych umiejętności, 
rozwaga, umiejętność udzielenia pierwszej pomocy.
Z nieukrywaną radością piszę dziś o sukcesach młodych 
ludzi z naszej gminy, którzy uczestniczyli w Turniejach 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowanych
w ramach tej kampanii.
   Eliminacje gminne Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym odbyły się 30 marca br. się w Szkole 
Podstawowej Sierakowicach. W zawodach brały udział 3- 
osobowe zespoły z poszczególnych szkół naszej gminy, 
które miały do zaliczenia kilka konkurencji: test składający 
się z 25 pytań, miasteczko ruchu drogowego, tor przeszkód
i zadania z udzielania pierwszej pomocy. Poziom turnieju 
był wysoki, wszyscy uczestnicy na pewno będą 
odpowiedzialnymi użytkownikami dróg. 
Najlepszym zawodnikiem Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Najlepszymi zawodnikami Turnieju BRD zostali:
Drogowym został Daniel Pawelczyk z Gimnazjum - w kategorii szkół podstawowych – Michał Klewicki z SP 
w Sierakowicach. Nagrodą był rower. Dyrektor SP w Szopie Żukowo
gratulując Danielowi był niezmiernie dumny, ponieważ, jak - w kategorii gimnazjów - Patryk Kroll z Gimnazjum w Szopie 
podkreśla, Daniel jest absolwentem Szkoły Podstawowej którzy w nagrodę otrzymali w pełni wyposażone rowery.        
w Szopie.    W eliminacjach wojewódzkich Turnieju BRD w Gdańsku, 
   Pierwsze miejsce, zarówno w kategorii szkoła 12 maja 2012 r., POWIAT KARTUSKI  reprezentowały szkoły: 
podstawowa jak i gimnazjum, zajęły zespoły z Szopy. Na SP w Żukowie oraz Gimnazjum w Szopie. 
drugim miejscu w obu kategoriach uplasowały się    Warto nadmienić, iż w ciągu ostatnich 6. lat Mała Szkoła 
placówki z Sierakowic. Trzecie miejsce w kategorii szkoły w Szopie w eliminacjach powiatowych w Kartuzach jeden 
podstawowe zajęli uczniowie z Załakowa, a w kategorii raz zajęła 3 miejsce, zaś czterokrotnie 2 miejsce. W 2011 
gimnazjów – uczniowie z Tuchlina. roku, gdy powstało Gimnazjum w Szopie, już za pierwszym 
   Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju podejściem zdobyło najwyższy laur w powiecie kartuskim. 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym odbyły się 19 kwietnia Drużyna z Gimnazjum w Szopie wystąpiła w składzie: Patryk 
br. w SP nr 2 w Kartuzach. Na starcie stanęły szkoły Kroll, Damian Peta i Mateusz Damps zaś Mała Szkoła w 
reprezentujące poszczególne gminy powiatu kartuskiego Szopie: Grzegorz Bulczak, Przemysław Ksionsek i Robert 
(po osiem w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów). Peta.
Turniej składał się z 4. części: część teoretyczna, na którą   Redakcja „Wiadomości Sierakowickich” gratuluje 
składał się test z 25 pytań; miasteczko ruchu drogowego; zwycięstwa i życzy dalszych sukcesów. Życzymy wszystkim 
tor przeszkód oraz udzielanie pierwszej pomocy medycznej. uczestnikom Turnieju bezpiecznego i bezwypadkowego 
Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwali policjanci uczestnictwa w ruchu drogowym w ciągu długiego życia. 
z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach na czele Zdrowie i życie to najcenniejsza nagroda. 
z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego KPP asp. M. Karolak

Zwycięskie drużyny ze szkół
w Szopie z opiekunami, foto: nadesłane
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Festiwal Piosenki Kaszubskiej
w Jelonku

Kaszubów. Pisał: Przyczyna leży nie w tym, że tych pieśni było 
mało, ale w tym, że z nimi właśnie Kaszuba najwięcej krył się 
przed „obcymi”, a więc również przed ich zbieraczami i bad-
aczami, wskutek czego nie mogli ich zarejestrować.  
      Na szczęście znaleźli się badacze i zbieracze: Ignacy Łys-         Gminne eliminacje X już Pomorskiego Festiwalu Piosenki 
kowski, Florian Ceynowa, Józef Łęgowski i wielu innych, któ-Kaszubskiej odbyły się 10 maja w siedzibie Szkoły 
rzy przywrócili Kaszubom sprawiedliwy osąd sytuacji. Dzięki Podstawowej w Jelonku.
ich pracy region odzyskał wcześniej zszargane dobre imię.

     Słuchając cudnych wykonań pieśni kaszubskich za-
Z opinią Lorka dyskutował też Łucjan Kamieński, pokazując pewne zdumieni byliby ci, którzy w dawnych czasach wy-
Kaszubę jako dokładne przeciwieństwo tamtej wizji – rados-myślili legendę o nie-
nego, pracowitego, skorego do zabawy, odważnego i rze-śpiewności Pomorza, 
telnego. zamykając ją w po-
     Nie do przecenienia w weryfikowaniu opinii Lorka są rów-wiedzeniu „Pomera-
nież działania Jana Patocka, Władysława Kirsteina, Leona nia non cantat” (Po-
Roppla, Pawła Szefki – którzy mozolnie gromadzili i zapisywali morze nie śpiewa). 
wartościowe pieśni.M i ę d z y  i n n y m i
Największy jednak kłam teorii pastora zadają pojawiający w 1821 roku opinię 
się w każdym pokoleniu twórcy – choćby Jan Trepczyk, a ze taką przedstawiał w 
współczesnych Tomasz Fopke, Jerzy Stachurski i wielu in-swoim opisie życia 
nych.K a s z u b ó w  p a s t o r  
      Innym wątkiem, godnym zastanowienia, był fakt domi-Gott l ieb Lebrecht  
nacji pieśni kościelnych nad świeckimi. Dawniej więcej L o r e k  ( 1 7 6 0 -
uwagi poświęcano kultywowaniu bożónków – jak nazywa-1845).Głosił on, że Kaszuba jest „milczący, bez radości, nie 
no pieśni religijne, znacznie mniej – chorankóm (pieśniomma własnych pomysłów i pieśni narodowych i bez myśli prze-
świeckim). Potwierdzał to w swoich obserwacjach chodzi przez drogę żywota”.  Kaszubom zdarzali się w ich 
Aleksander Hilferding (1831 – 1872), rosyjski slawista i folk-dziejach światli pastorowie, dzięki którym powstały m. in. za-
lorysta, który po dość dogłębnym badaniu terenu Kaszub bytki piśmiennictwa kaszubskiego: Szymon Krofej z Bytowa 
napisał rozprawę Resztki Słowian na południowym wybrzeżu czy Michał Mostnik ze Smołdzina. Niestety nie da się tego sa-
Morza Bałtyckiego, uważaną za pierwszy w literaturze nau-mego powiedzieć o Lorku, który powinien był rozumieć swo-
kowej wszechstronny opis kaszubszczyzny. Pisał on o Ka-ich parafian w Cecenowie, gdyż urodził się na Mazurach
szubach m.in. tak: Kaszubi odznaczają się niezwykłą siłą i świetnie znał język polski. Mimo to zasłynął z dość kategory-
uczucia religijnego i bogobojnością swą przechodzą o wiele cznego stanowiska w sprawie kaszubszczyzny w szkole i koś-
osadników niemieckich tego kraju… śpiewają bardzo ciele – stanowczo i z zapałem rugował go z tych miejsc. 
często pieśni nabożne, a niezmiennie w każdą sobotę wie-Trudno się zatem dziwić opinii, w której stanowczo zaprze-
czorem i przez cały Wielki Tydzień.czał, iżby Kaszuba śpiewał, a zwłaszcza coś radosnego:
      Powstające współcześnie utwory w znakomitej większo-„Z rzadka pobudza go (Kaszubę) uczucie religijne do odśpi-
ści reprezentują już pieśni świeckie. Powstaje ich bardzo duż-ewania nabożnej pieśni w kościele, ale i tę nie często od nie-
o, bo i rzesza twórców jest znaczna. I to właśnie z ich dorobku go usłyszysz”. Starania Lorka ogniskowały się również wokół 
w większości korzystali uczestnicy tegorocznego Konkursu. O tego by kobiety nie zakładały regionalnych strojów. Dla 
wiele rzadziej były wybierane starsze teksty, dominowały głó-osób nie rozumiejących nabożeństw w języku niemieckim 
wnie utwory współczesne – zwłaszcza Tomasza Fopki.dopuszczał jednak kontakt z rodną mową. Sam przyznał 
    Komisja konkursowa w składzie: Teresa Klasa, Danuta odchodząc na emeryturę, że wybitnie przyczynił się do 
Pioch, Henryk Klasa wytypowała następujących zwycięz-ograniczenia liczeb-ności „zgromadzenia kaszubskiego”, 
ców w poszczególnych kategoriach:które po 30 latach jego działań w parafii znacznie zmalało. 

Na emeryturze jednak próbował naprawiać wyrządzone
oddziały przedszkolne soliścikrzywdy, interesując się życiem, obyczajami, językiem 

Kaszubów, a pisząc o tym wszystkim pozostawił ciekawe I miejsce ex aequo: Kinga Domaszk ze Szkoły Podstawowej
materiały dla potomnych (m. in. opis stroju). Opinie o rze- w Lisich Jamach i Mikołaj Gawin ze Szkoły Podstawowej
komym braku muzykalności Kaszubów, będące ewid- w Sierakowicach
entnym kłamstwem, ale też efektem agresywnej akcji za-
borczej, weryfikował Hieronim Derdowski w utworze „O pa- klasy I-III soliści
nu Czôrlińsczim co do Pucka po sécë jachôł”. Znalazły się 

I miejsce – Kinga Szulta ze Szkoły Podstawowej
tam słowa po-twierdzające, iż lud ten śpiewał od zawsze: 

w SierakowicachMë z Niemcami wieczi całé krwawé wiedlë wojnë, wolné pie-
II miejsce – Klaudia Wenta ze Szkoły Podstawowej w Jelonkusnie wiedno brzmiałë 
III miejsce – Klaudia Płotka ze Szkoły Podstawowej w Lisich bez górë i chojnë.
Jamach  O d w i e d z a j ą c y  

Kaszuby nie umieli jas-
klasy I-III zespołyn o  s p r e c y z o w a ć
I miejsce - Zespół Szkoły Podstawowej w Sierakowicachswojego stanowiska. 
II miejsce – Zespół Szkoły Podstawowej w JelonkuWik to r  Gomu l ick i
klasy IV-VI soliści(1848-1919) – jeden
I miejsce - Lidia Szczypior ze Szkoły Podstawowej w Mojuszuz najważniejszych
II miejsce – Paulina Górlikowska ze Szkoły Podstawowejtwórców polskiego 
w Lisich Jamachpozytywizmu, poeta, 
III miejsce – Magdalena Lempkowska ze Szkoły powieściopisarz, ese-
Podstawowej w Jelonkuista – zapewne pa-

miętając opinię o nieśpiewności Pomorza, próbował go bro-
nić, pisząc o wrażeniach z pobytu na północy w 1900 roku w klasy IV-VI zespoły
swojej słynnej „Pieśni o Gdańsku” tak: Kogoś w Kaszubach I miejsce – Zespół Szkoły Podstawowej w Łyśniewie
bardzo dziwi, że nie śpiewają, lecz pieśń rwie się, jak ptak, II miejsce – Zespół Szkoły Podstawowej w Jelonku
stąd tylko, gdzie szczęśliwi żyją, los Kaszuba rzucił pomiędzy III miejsce – zespół Szkoły Podstawowej w Tuchlinie.
d w i e  o t c h ł a n i e ,  z e w s z ą d  n a ń  c z y h a  ś m i e r ć Wysiłki organizatorów – kadry pedagogicznej szkoły
i zguba: z tej strony Bałtyk, z tej Germanie. Gdy musi bronić w Jelonku – wspierali: Wójt Gminy Sierakowice, Zrzeszenie 
wciąż żywota, skąd mu piosenki? Skąd ochota? Kaszubsko-Pomorskie o. Sierakowice oraz sierakowicki 
     Według Andrzeja Bukowskiego to nie na brak pieśni w tym Gminny Ośrodek Kultury.
czasie należy narzekać, lecz na żywioł otaczający Danuta Pioch

Występ Kingi Domaszk

Soliści i zespoły z klas IV-VI
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Gimnazjum w Sierakowicach realizuje 
kolejne projekty

wybrano 72, którym przyznano dofinansowanie, w 
tym obydwu naszym projektom: „Śladami Dedala - 
mierz wysoko, ale rozważnie” na rzecz Koła Symulacji 
Lotniczych na kwotę 49 990,20 zł oraz „Wędkarstwo 
do poznania i odkrywania piękna przyrody” dla W latach 2009-2010 w naszej szkole realizowany był 
Klubu Wędkarskiego SUM na kwotę 49 990,00 zł.projekt pod nazwą „Przystanek nauka”, który był 

współfinansowany ze środków Europejskiego 
W ramach projektów przewiduje się dla chętnych Funduszu Społecznego. Opierał się o IX priorytet 
uczniów między innymi:Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczył 
KSL – spotkania i warsztaty z profesjonalistami (piloci, wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z 
kontrolerzy ruchu powietrznego, wykładowcy szkół terenów wiejskich. Zrealizowaliśmy wtedy prawie 
lotniczych), wyjazdy studyjne (na lotniska, do 2200 godzin dodatkowych zajęć z języka polskiego, 
ponadgimnazjalnych szkół lotniczych na terenie matematyki, informatyki czy języków obcych. Kwota 
całej Polski), Dzień Lotnictwa i konkurs lotniczy, gdzie dofinansowania wynosiła ponad 445 tysięcy złotych. 
główną nagrodą będzie kilkudniowy wyjazd na Projekt został pomyślnie zakończony, zaś uczniowie 
warsztaty w Hamburgu (do firmy produkującej zyskali ogromne wsparcie w zakresie przedmiotów 
samoloty AIRBUS) i wiele innych działań.kluczowych, z czego korzystają obecnie w swoich 
SUM – zakup profesjonalnego sprzętu wędkarskiego szkołach ponadgimnazjalnych.
na potrzeby zajęć (wędki z osprzętem, sygnalizatory 
itp.), wyjazdy na szkolenia i ćwiczenia terenowe W obecnym roku postanowiliśmy spróbować inaczej 
(różne rodzaje łowisk - jeziora, stawy, rzeki) w tym podejść do tematu pomocy uczniom i zgłosiliśmy 
także na łowiska morskie (wyprawa kutrem w siną dwa wnioski w konkursie z poddziałania 9.5 - 
dal), organizacja zawodów wędkarskich z Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 
pucharami i nagrodami, materiały szkoleniowe dla wiejskich (ogłoszony w październiku 2011 r). To 
uczestników i wiele innych.zupełnie inna sfera działań, gdzie jest szansa na 

realizację autentycznych zainteresowań i pasji 
Oba projekty będą realizowane już od marca: KSL do uczniów, bo to właśnie one są podmiotem ww. 
końca lipca, a SUM do 31 listopada 2012 roku. Mamy poddziałania. Skąd zatem pomysł?
20 miejsc dla pasjonatów lotnictwa, w tym co 
najmniej 6 dziewcząt (burzymy stereotyp, że Od 2007 roku prowadzę Koło Symulacji Lotniczych, 
lotnictwo jest wyłącznie dla mężczyzn) oraz 15 które rozwija techniczną i praktyczną wiedzę o 
amatorów wędkarstwa, w tym aż 8 dziewcząt!lotnictwie cywilnym. Zajęcia pokazują też, że można 

planować rozwój kariery w tym kierunku - wystarczy 
Obydwa projekty, mimo że ich tematyka wydaje się chcieć. Mimo wsparcia Dyrekcji Szkoły i szukaniu 
być wyspecjalizowana, tak naprawdę rozwijają u funduszy, nie stać nas było na częste wyjazdy do firm, 
uczniów wiele podstawowych umiejętności instytucji czy szkół lotniczych na terenie kraju, czy na 
przydatnych w szkole czy życiu. I tak na przykład zakup, niestety, bardzo drogiego sprzętu do 
językiem lotnictwa, a więc i  mater iałów symulatora lotów. Podobnie Pan Rajmund Spręga - 
szkoleniowych, publ ikacj i  e lektronicznych zapalony wędkarz, popularyzator wiedzy o 
(kartografia, procedury, przepisy czy instrukcje środowisku przyrodniczym i walorach wód naszego 
operacyjne) jest język angielski, z którym uczestnicy regionu - prowadzi od lat Klub wędkarski SUM. Dzięki 
będą mieli stały kontakt. Umiejętność obliczania wsparciu Polskiego Związku Wędkarskiego raz w roku 
kątów trasy przelotu na mapie, jej orientowanie, udawało się zrealizować krótki wyjazd szkoleniowy 
obliczanie paliwa na lot (tu kłania się matematyka i nad jakiś akwen. Zawsze na zajęcia było wielu 
geografia), zaś mechanika lotu to fizyka w czystej chętnych, ale fakt nieposiadania sprzętu ani 
postaci. Młodzi wędkarze, rozpoznając akweny i ich wystarczającej infrastruktury ograniczał efekt 
zarybienie, prowadzą w zasadzie bardzo rozwinięte działań. O łowieniu morskim czy zajęciach z 
warsztaty z zakresu nauk przyrodniczych, podobnie ichtiologiem członkowie klubu mogli jedynie 
jak wizyta w ośrodku zarybieniowym i zajęcia z pomarzyć.
ichtiologiem. Obsługa sprzętu wędkarskiego – to 
rozwijanie umiejętności praktycznych; obcowanie z C z y l i  m a m y  r ó w n a n i e :  j e s t  p o t e n c j a ł  
przyrodą – to propagowanie postaw ekologicznych nauczyc ie l i / ins t ruktorów,  są  uczn iowie z  
w szacunku do bogactwa lokalnego środowiska zainteresowaniami wspierani w tych pasjach przez 
naturalnego i jego piękna. Żadna standardowa rodziców, ale nie ma środków na ich pełną 
metoda edukacyjna nie daje takich możliwości realizację.
rozwoju jak metoda projektu, która z założenia jest 
interdyscyplinarna. Jeśli dodamy do tego fakt, że Tutaj z pomocą przychodzi Unia Europejska z 
rozwijamy realne zainteresowania i pasje – należy się funduszami na oddolne (czyli autentyczne, płynące 
spodziewać ciekawych efektów tych przedsięwzięć od samych uczniów i ich rodziców) inicjatywy 
edukacyjnych.edukacyjne. Od września 2011 roku pracowaliśmy z 

Rajmundem Spręgą, przy wsparciu Wydziału 
Zapraszamy na strony internetowe:Strategii i Rozwoju Powiatu Kartuskiego oraz 

moderatorów wielu szkoleń, nad stworzeniem 
wniosków o dofinansowanie naszej działalności w 
ramach przedmiotowego konkursu.

Rajmund Spręga
Adrian KlawikowskiCzternastego lutego Urząd Marszałkowski w 

Gdańsku ogłosił jego wyniki. Z 304 wniosków 

www.gimnazjum.sierakowice.pl
www.gimnazjalnysymulator.pl

o profilu gastronomicznym z Zespołu Szkół Ponad-O f e r t a  e d u k a c y j n a  Z e s p o ł u  S z k ó ł  
gimnazjalnych w Sierakowicach wyjedzie w lipcu za Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
granicę (do Niemiec i Francji) na okres 4 tygodni w celu 

na rok szkolny 2012/2013 szkolenia i zdobywania praktycznego doświadczenia 
zawodowego w zakresie gastronomii i hotelarstwa. 

Liceum Ogólnokształcące    Partnerami będą organizacje przyjmujące tj. Vitalis 
Nauka trwa 3 lata i kończy się Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH z siedzibą 
maturą. Uczeń może wybrać w Schkeuditz w Saksonii oraz Lycée des Métiers Hôtellerie 
dowolne rozszerzenia z zapropono- Services Jules Lecesne w Le Havre we Francji. Współpracę 
wanych przez szkołę. Planowane ze szkołą w Le Havre rozpoczęliśmy trzy lata temu poprzez 
przedmioty w zakresie rozszerzonym realizację projektu w ramach programu Comenius. 
to: matematyka, geografia, język Uczniowie z Francji od dwóch lat odbywają praktyki
angielski, język niemiecki, język w zakładach gastronomicznych w Kartuzach i Chmielnie, 
polski, historia. Szczegółowa infor- a nauczyciele naszej szkoły sprawują nad nimi opiekę.
macja o rozszerzeniach będzie  W ramach przygotowania kulturowego praktykanci 
podana przy naborze elektronicz- zwiedzają najpiękniejsze miejsca na Kaszubach
nym. i w Trójmieście. 
Technikum – zawód: technik agrobiznesu    Praktyki te będą stanowić integralną część szkolenia 
Nauka w technikum trwa 4 lata. Szkoła umożliwia mającego na celu rozwój zawodowy uczestników. 
zdobycie matury, zawodu i tytułu technika agrobiznesu. Najważniejszą potrzebą młodzieży ze środowisk wiejskich 
Daje kwalifikacje zawodowe przydatne do pracy jest mobilność zawodowa i kształtowanie postaw przedsię-
w różnych przedsiębiorstwach lub do prowadzenia działa- biorczych zwiększających szansę na zdobycie zatrudnie-
lności gospodarczej, w tym  rolniczej. Nauczane języki nia czy samozatrudnienia po ukończeniu szkoły. Udział 
obce to: angielski i niemiecki uczniów w projekcie będzie dla nich nowym wyzwaniem, 

a zdobyte doświadczenie i umiejętności zwiększą szanse Technikum – zawód: technik żywienia i usług gastronomi-
na zatrudnienie, gdyż w większym stopniu spełnią oczeki-cznych
wania potencjalnego pracodawcy. Projekt uwzględnia Po czterech latach nauki można zdobyć maturę oraz 
też potrzeby związane z jakością i efektywnością kształ-zawód i tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych. 
cenia zawodowego zawarte w strategii powiatuNauczane języki obce to: angielski i niemiecki.
i województwa.   Technikum – zawód: technik – ekonomista 
   Mamy nadzieję, że po powrocie uczestnicy przygotują Nauka trwa 4 lata. Szkoła umożliwia zdobycie matury, 
nam smaczne potrawy regionalne do degustacji.  zawodu i tytułu technika ekonomisty. Daje kwalifikacje do 

pracy w działach finansowo-księgowych, m.in.
Koordynator projektu w bankach, urzędach administracji i przedsiębiorstwach 
Krystyna Formelaróżnego typu. Nauczane języki obce to: angielski

i niemiecki.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa 3 lata. 
Najczęściej wybierane zawody przez ucznia to: fryzjer, 
sprzedawca, murarz-tynkarz, dekarz, blacharz, blacharz      
samochodowy, cukiernik, piekarz, monter sieci, instalacji  Do tradycji Zes-
i urządzeń sanitarnych,  ślusarz, mechanik pojazdów połu Szkół w Go-
samochodowych, elektryk, elektromechanik, wędliniarz, widlinie należą 
stolarz, krawiec, tapicer, elektromechanik pojazdów obchody Dnia 
samochodowych. Europy. W bieżą-

cym roku szkol- Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwali-
nym młodz ież  fikacje w zawodzie.
gimnajalna przy-
gotowała z tej 
okazj i  okol icz-
nościowe gazet-
ki, opracowała    Ci uczniowie Technikum mają się z czego cieszyć. Już 
foldery i plakaty niebawem wyjadą na praktyki wakacyjne do Francji
na temat krajów i Niemiec w ramach projektu „Europejski stół”. Projekt „Eu-
członkowskich Unii Europejskiej. ropejski stół” z programu Leonardo da Vinci jest projektem 
   Zainteresowani mogli również obejrzeć wystawkę mobilności, w ramach którego 14 uczniów technikum
tematyczną pt. „Europa, nasz wspólny dom”, na której 
prezentowane były foldery przygotowane przez uczniów, 
albumy, książki i broszury. Uświetnieniem obchodów Dnia 
Europy było anglojęzyczne przedstawienie teatralne pt. 
„Snow White”, czyli „Królewna Śnieżka”, przygotowane 
pod kierunkiem nauczycielki języka angielskiego pani 
Karoliny Gilmajster-Szymikowskiej przy współpracy pani 
Jolanty Wójcik. Młodzi aktorzy z klasy I b gimnazjum 
doskonale odegrali swoje role, wykazali prawdziwy profes-
jonalizm. Młodzież entuzjastycznie przyjęła odtwórców 
bajkowych ról, szczególnie Bartosza Sadowskiego, który 
wspaniale wcielił się w graną przez siebie rolę tytułową. 
Smaku całemu przedstawieniu dodała nastrojowa 
muzyka, doskonale dobrane rekwizyty oraz wspaniałe
dekoracje i kolorowe stroje. 
   Za ogólną organizację Dnia Europy w szkole odpowie-
dzialne były panie Barbara Salamon i Joanna Neubauer, 
które przygotowały wystawkę oraz zadbały o wystrój sali 
gimnastycznej.

Dzień Europy
w Zespole Szkół w Gowidlinie

Mają się z czego cieszyć

Foto: Dawid Chmielewski

Foto: nadesłane
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Z bibliotecznej szuflady Klub Szaradzisty

„Akademia Orange dla bibliotek”- Bezpieczny Internet
Z a p r a s z a m y  d o
udziału w spotka-

W ramach realiz-
niach naszego Klubu 

ac j i  p rogramu 
Szaradzisty, które odb-

„Akademia Oran-
ywają się w czy-telni, 

ge dla bibliotek” 
w piątki o godz. 14,00. 

zorganizowaliśmy  
W kwietniu wszystkie 

w marcu, kwietniu 
panie z klubu wzięły 

i  m a j u  c z t e r y  
udz iał  w I I I  M i s -

zajęcia edukacyj-
trzostwach Szara-

n e  n a  t e m a t  
dziarskich w Gru-

zagrożeń w sieci. 
dziądzu. Mimo stresu 

W  z a j ę c i a c h  
jaki towarzyszy każdej rywalizacji, dzięki ciepłej at-

w z i ę ł y  u d z i a ł  
mosferze, jaką tworzyła większość uczestników, pozostały

dzieci ze Szkoły 
dobre wrażenia.

Podstawowej w 
S ie rakowicach,  

Grupy zabawowe 
Szopie i Bukowinie. 
Program Fundacji Orange ma na celu promowanie w 

Nadal odbywają się zajęcia
bibliotekach wykorzystania nowych technologii komunik-

w Grupach Zabawowych, które 
acyjnych, w tym szerokopasmowych łączy internetow- prowadzimy dla dzieci i rodziców
ych, których koszty eksploatacji refundowane są przez w ramach realizacji programu 
Fundację. Do dotowanych opłat za Internet doliczana jest F u n d a c j i  R o z w o j u  D z i e c i
jeszcze kwota 5% na działalność edukacyjną wśród dzieci i im. J. A. Komeńskiego „Grupy 
młodzieży. Działania te mają na celu promowanie bez- Zabawowe – szansą na rozwój 
piecznego korzystania z sieci wśród uczniów szkół pod- dzieci i aktywizację rodziców”. 

Na stronie internetowej biblioteki stawowych i starszych.
można oglądać zdjęcia i filmy. Ze 

względu na ograniczenia lokalowe w obecnej chwili nie Krzysztof Petek na spotkaniu autorskim w bibliotece
możemy przyjąć kolejnych uczestników. Będziemy 
informować o zmianach na stronie i tablicy informacyjnej. 

   15 maja zaprosiliśmy na spotkanie autorskie z panem Zajęcia będą trwały do końca 2012 r. 
Krzysztofem Petkiem uczniów klasy I Technikum Ekono-

micznego Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Filia w Gowidlinie – 
Sierakowicach wraz z opi- zajęcia edukacyjne 
ekunkami, p. Mariolą Lesz- dla gimnazjalistów
czyk, p. Justyną Chrap-
kowską i p. Elżbietą Szczy- W kwietniu odbyły 
pior-Ros. się w Filii w Go-
   Pan Krzysztof Petek jest widlinie warsztaty 

edukacy jne  d la  autorem wielu bardzo int-
u c z n i ó w  G i m -eresujących książek sen-
nazjum. Uczestnicy sacyjno-przygodowych 
zajęć zdobyli umie-

dla dzieci i młodzieży. Pisze 
jętności szybkiego 

reportaże, organizuje wyszukiwania po-
obozy survivalowe, wyprawy dla młodzieży i dorosłych. trzebnej informacji w 
Podróżuje po świecie i opowiada o tych podróżach z wie- oparciu o dostępne 
lką pasją. Z pewnością warto było przyjść na to spotkanie, wydawnictwa infor-

macyjne. Poznali o czym świadczą wypowiedzi uczestników:
układ haseł w słownikach i encyklopediach, a także - Spotkanie z panem Petkiem było bardzo ciekawe. 
system wyszukiwania informacji w tym układzie.Najbardziej podobał mi się pokaz samoobrony.
W dzisiejszej rzeczywistości, w której króluje Internet, nie - Najbardziej interesujące były opowiadania o survivalu.
można zapominać o drukowanym słowniku, który zawiera Z chęcią wybrałbym się na taką wyprawę.
informacje oparte o sprawdzoną wiedzę fachowców,

- Z pewnością wybrałbym się z panem Krzysztofem na 
a nie anonimowych „językoznawców”.

obóz survivalowy, który organizuje. Spotkanie było bardzo 
ciekawe, tylko szkoda, że tak szybko się skończyło.

Dary od czytelników

Wszystkie informacje, w tym również zdjęcia i filmy można 
Wszystkim zaprzyjaźnionym z biblioteką czytelnikom, którzy 

zobaczyć na naszej stronie internetowej przekazali nam w darze swoje książki bardzo dziękujemy. 
Zainteresowanych taką formą wzbogacania zbiorów 
biblioteki informujemy, że z chęcią przyjmiemy książki dla 

Strona internetowa dorosłych, dzieci, podręczniki szkolne itp. 
Mamy jednocześnie wielką prośbę, która wynika

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej: z dotychczasowego doświadczenia w otrzymywaniu 
 na której informujemy darów: bardzo prosimy o zwrócenie uwagi, aby stan 

fizyczny przekazywanych książek pozwalał na korzystanieo bieżących działaniach biblioteki (AKTUALNOŚCI), 
imprezach dla dzieci (DLA DZIECI) i dorosłych (DLA CZY- z nich innym użytkownikom w sposób „bezpieczny”.
TELNIKÓW), gromadzonych książkach (GALERIA KSIĄŻEK
 I KATALOG ON-LINE).

www.bibliotekasierakowice.pl.

www.bibliotekasierakowice.pl,

Bezpieczny Internet 
kl. I e, SP w Sierakowicach

Krzysztof Petek na spotkaniu autorskim
w Bibliotece w Sierakowicach

Panie z naszego Klubu Szaradzisty
 na III Szaradziarskich Mistrzostwach

Grudziądza

Gimnazjaliści na zajęciach
edukacyjnych w Bibliotece

w Gowidlinie



16

Powiatowy Konkurs Wiedzy Zagrożenia wypadkowe
o Janie Pawle II w indywidualnych gospodarstwach 

rolnych 
   Zespół Szkół w Gowidlinie już od wielu lat jest 
gospodarzem i organizatorem konkursu, będącego 

    Pod koniec doskonałym przykładem popularyzowania wiedzy o życiu i 
kwietnia roz-pontyfikacie Jana Pawła II, patrona tejże placówki. 
s t r z y g n i ę t o  Dwudziestego pierwszego maja rozstrzygnięto tu ósmą 

edycję Powiatowego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II. gminny etap 
Wzięli w nim udział finaliści eliminacji szkolnych z 11 szkół konkursu plas-
powiatu kartuskiego. tycznego orga-
     Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV–VI. W 8. edycji n i z o w a n e g o  
uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z Klukowej p r z e z  P a ń -
Huty, Kamienicy Królewskiej, Sierakowic, Jelonka, 

stwową Inspek-
Sulęczyna, Lisich Jam, Gołubia, Mojusza, Załakowa, Węsior 

cję Pracy, za-i Szymbarku. Uczestnicy musieli wykazać się dużą wiedzą o 
tytułowanego życiu polskiego papieża, a także znajomością książek „Dar i 
„ Z a g r o ż e n i a  tajemnica” i „Przekroczyć próg nadziei” oraz znajomością 
w y p a d k o w ezagadnień z pielgrzymki Ojca Świętego do Polski w 2002 

roku. w indywidualnych gospodarstwach rolnych”. Celem kon-
    W uroczystości podsumowania konkursu i rozdania kursu jest przede wszystkim upowszechnianie wśród dzieci
nagród brali udział zaproszeni goście: Halina Uchman – i młodzieży profilaktyki związanej z zagrożeniami wypadk-
dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie i ks. owymi i zdrowotnymi występującymi w gospodarstwach rol-
kanonik Leszek Knut – proboszcz parafii pw. Niepokalanego nych oraz zaznajomienie z podstawowymi zasadami i prze-
Poczęcia NMP w Gowidlinie. Gości serdecznie powitała 

pisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
dyrektor Aleksandra Stark. 

    Wyłonione w etapie szkolnym prace oceniała komisja
    Zanim ogłoszono wyniki konkursu uczniowie, 

w składzie: Wioletta Kuczkowska, Maria Kostuch i Sylwia opiekunowie oraz goście mieli przyjemność obejrzenia 
Koszałka. Plastyczki wybrały po trzy najlepsze praceprogramu artystycznego w wykonaniu uczniów klasy Ib 
w każdej z trzech kategorii wiekowych. gimnazjum pod kierunkiem Marii Kostuch. 
   W kategorii klasy I-III szkół podstawowych były to prace:       Zwyciężczynią 8. Powiatowego Konkursu Wiedzy o Janie 
Józefa Zaborowskiego, Kingi Formeli i Michaliny Drywy;Pawle II została Katarzyna Hintz ze szkoły w Węsiorach. 

Drugie miejsce zajął Szymon Ortmann z Sierakowic, a w kategorii klasy IV-VI wybrano prace Nikodema Choszcza, 
trzecie – ex equo Nikodem Matuszkiewicz z Sulęczyna i Krzysztofa Zaborowskiego i Łukasza Koszałki; natomiast spoś-
Tomasz Bulczak z Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej. ród prac gimnazjalistów wybrano rysunki: Witolda 
Komisja pod przewodnictwem Elżbiety Rompa przyznała Walkusza, Natalii Jankowskiej i Dominiki Myszk. 
także wyróżnienia Konradowi Neubauer z Gołubia i 

   Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody o charak-
Dominikowi Miotk z Mojusza. Wszyscy uczestnicy konkursu 

terze sportowym nawiązujące do rozpoczynających się nie-otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców 
bawem mistrzostw Europy w piłce nożnej. Upominki ufu-szkoły w Gowidlinie i ks. proboszcza Leszka Knut. Słodki 
ndował Wójt Gminy Sierakowice. poczęstunek ufundowała piekarnia Graham. 
   Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół     – Bardzo się cieszę, że już stało się tradycją, iż w naszej 
w Sierakowicach Jacek Mazur serdecznie dziękuje dyrekt-szkole przeprowadzany jest  konkurs wiedzy o 

błogosławionym Janie Pawle II – powiedział na orom szkół, nauczycielom i komisji konkursowej za współo-
zakończenie ks. Leszek Knut i wyraził nadzieję, że może w rganizację konkursu plastycznego, a uczniom za zaanga-
przyszłości konkurs stanie się konkursem wojewódzkim. A żowanie i liczny udział.
zwracając się do uczniów dodał – Jan Paweł II uczył nas    Miło nam poinformować, także że do kolejnego – woje-
być człowiekiem. To jest najważniejsze. Bardzo się cieszę z 

wódzkiego etapu konkursu plastycznego „20 lat 
tego, że żyjecie treściami błogosławionego ojca świętego 

Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas Jana Pawła II. Życzę , abyście stali się pokoleniem, które 
malują”, zakwali-fikowały się prace uczniów ze szkół naszej wprowadza w życie te treści, które przykazywał i których 
gminy. Są to rysunki autorstwa: Julii Blok (SP Mojusz), Klaudii nauczał.                                                                                 AR

Kref t  (SP Załakowo),  
Damiana Kulaszewicza (SP 
Załakowo), Sebastiana 
K lawikowsk iego (ZS-P 
Szopa), Kornelii Gniba (ZS 
Gowidlino) oraz pod-
op iecznych  Oś rodka  
Rewalidacyjno-Wycho-
wawczego w Szklanej: 
Partyka Borkowskiego, 
Piotra Jasnocha, Marcina 
Maszoty i Oliwii Hendrych. 
Uczniom gratulujemy i ży-
czymy sukcesów w elimi-
nacjach wojewódzkich 
konkursu. 

AR

Uczestnicy konkursu, foto: A.Rybakowska-Król

06 (263) maj 2012

Jedna z prac konkursowych, foto: AR
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Zabawa, czy rzeczywistość? 
Rodzaje zagrożeń - Z dziedziny okultyzmu – 
bioenergoterapia i wróżbiarstwo, cz. V

który szukał rady u Belzebuba (2 Krl 1, 1-4, 17). Na kartach 
Pisma św. mamy więcej przykładów dotyczących 
uprawiania wróżbiarstwa, będących dla nas nauką jak nie 
należy postępować.
   Wciąż nie doceniamy szkodliwości wróżbiarstwa, które
w naszych czasach jest szczególnie  propagowane.   Jedną z bardzo niebezpiecznych form kontaktu z siłami Zła 
W większości kolorowych czasopism spotykamy horoskopy, jest okultyzm, który ma kilka zakamuflowanych postaci. 
które jak epidemia rozpowszechniły się w najróżniejszych Wśród nich możemy m.in. wyróżnić: bioenergoterapię
postaciach. Pomimo niepozornych kilku słów ludzie i wróżbiarstwo.
uzależniają się wobec podanej prognozy i planują dzień   W okultyzmie nie mówi się bezpośrednio o szatanie, ale 
w domu oraz w pracy na podstawie fałszywych kilku zdań. często się go tam spotyka. Od niego łatwo dojść do 
Jak to się ma do nerwic, obaw czy lęków? Niestety satanizmu. Niektórzy z czołowych satanistów (La Vey) 
horoskopy nie są zjawiskiem marginalnym.rozpoczynali od zainteresowania i praktykowania 
   Można spotkać powiedzenie: ,,robię to tylko dla zabawy”. okultyzmu. Do okultyzmu prowadzi pragnienie wyjątkowej 
W związku z tym zastanówmy się, czy ktoś chce narazić swoje wiedzy i mocy za każdą cenę, gdzie różnorodne rewelacje 
życie fizyczne tylko ,,dla zabawy”? Konsekwencją takiej określa się jako spotkanie z siłami natury, a także z duchami 
,,zabawy” jest otwieranie drzwi Złemu do naszego życia. przewodnikami. W rzeczywistości jest to nic innego jak 
Choroba nowotworowa drąży ciało powoli, dopierodziałanie demonów i należy wyraźnie podkreślić, że 
w ostatniej fazie mocno atakuje. Podobnie jest z okultyzmem okultyzm jest niebezpieczny. 
w różnych postaciach, który rozpoczyna się od małych,    W dzisiejszych czasach obserwujemy beztroskę odnoszącą 
niepozornych rzeczy, a ostatecznie może stać się się do zjawisk pozornie niewinnych, jak bioenergoterapia
poważnym problemem. i wróżbiarstwo. Członkowie grup zajmujących się 
   Jeżeli zajmowałeś się bioenergoterapią i wróżbiarstwem, powyższymi praktykami starają się wmówić, że to co robią w 
to możesz wszystko naprawić. Kościół na chorobę duchową tych dziedzinach jest po części naukowe i nie jest sprzeczne z 
daje nam lekarstwo. Jezus Chrystus przebacza każdemu, kto teologią. Pomimo tych twierdzeń problemy moralne
przychodzi do Niego. Poprzez sakrament Pokutyi teologiczne istnieją.
i Pojednania stajemy się silniejsi w naszym życiu, otrzymujemy    Wokół bioenergii narosło wiele nieporozumień, które 
przebaczenie Boże oraz błogosławieństwo Kościoła.prowadzą do wiary w energię bezosobową, mądrą, aż do 
   Szatan okrada ludzi z radości, którą można znaleźćwiary w boga zwanego energią kosmiczną. W działalności 
w jedności z Bogiem. Wzrastajmy w świętości posługując się leczniczej stosuje się podobny światopogląd, przechodząc 
czytaniem Pisma św., modlitwą, udziałem we Mszy św.do wniosków, które powoli eliminują kontakt z Bogiem.
i częstym przyjmowaniem Komunii św. Korzystając z tych W chrześcijaństwie choroba wiązana jest z grzechem
darów pójdziemy właściwą drogą, najlepszą dla człowieka.(o czym dowiadujemy się z Pisma św.), a w okultyzmie jest 

naruszeniem równowagi psychofizycznej, którą można 
br. Michałprzywrócić za pomocą np. zabiegów manualnych. 

Bioenergoterapeuci są niejednokrotnie także tzw. 
jasnowidzami przepowiadającymi przyszłość, odnajdują 
zaginionych, wskazują poprzednie wcielenia, uzdrawiają
i wierzą w wędrówkę dusz (reinkarnację). Wymienione tu 
(tylko niektóre) ,,umiejętności” są sprzeczne z wiarą i nauką 
Kościoła katolickiego. Spotkania z tymi osobami są 
wielokrotnie szeroko reklamowane (czasopisma, Internet)
i organizowane w różnych miejscowościach Polski, a także 
znane są adresy, gdzie w razie potrzeby należy się zgłosić. 
Osoba posługująca się siłami niewiadomego pochodzenia 
uważa, że może te siły kontrolować, a niektórzy są 
przekonani, że mogą one działać dobrze lub źle. Niekiedy 
dochodzi do zniewolenia związanego z ciągłymi powrotami 
do bioenergoterapeuty na kolejny seans uzdrowicielski. 
Niestety osoby korzystające z tych metod nie zdają sobie 
sprawy czemu się na własne życzenie podporządkowały. 
   Znana jest niektórym postać A. Kaszpirowskiego z byłego 
Związku Radzieckiego, gdzie sowiecka psychologia bez 
krytyki popierała bioenergoterapię. W badaniach nad 
wymienionym uzdrowicielem stwierdzono czterokrotny 
wzrost śmiertelności po jego seansach. W wyniku tego 
zakazano mu występów w telewizji, co spowodowało,
iż przeniósł się do Polski. Jakiś czas temu mogliśmy usłyszeć
w mediach o tym, iż niektórzy z posłów zastanawiali się nad 
uznaniem zawodu astrologa, okultysty i bioenergo-
terapeuty. Dokąd my podążamy? 
   ,,Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy, ani 
do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie 
splugawić się przez nich. Ja jestem Jahwe, Bóg wasz!” (Kpł 
19,31). Wszelkie wróżbiarstwo, a mianowicie: magiczna 
plansza, karty tarota, chiromancja, różdżka, wahadełko, 
astrologia, czy jakiekolwiek inne formy są zabronione, tak 
podaje nam Pismo św. Praktyka wróżbiarstwa jest 
sprzeciwem wobec pierwszego przykazania, a praktykujący 
wróżbiarstwo nie są posłani przez Boga. 
Prorok Zachariasz ostrzegał lud, by unikał różnego typu 
wróżbiarstwa, twierdził, że wróżbici wypowiadają brednie 
(Za 10 1-2). Konsekwencje udziału we wróżbiarstwie mogą 
być bardzo poważne. Jednym z przykładów nich będzie 
śmierć króla Saula, który szukał porady u wróżbiarki 
(czarownicy) z Endor i za to zapłacił swoim życiem (1 Krn 10, 
13-14). Podobne konsekwencje poniósł króla Ochozjasz, 
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Porady dietetyka
Gazy jelitowe (cz. I)

   Wiele osób przeżywa cierpienia z powodu nadmiaru gazów w przewodzie 
pokarmowym, czemu towarzyszą takie objawy jak: odbijane, wzdęcie 
brzucha czy też głośnie odchodzenie gazów i ich nieprzyjemny zapach. Dla 
wielu ludzi objawy te są wstydliwe do tego stopnia, że nie są oni w stanie 
powiedzieć o nich swojemu lekarzowi. Przyczyny nadmiernego gromadzenia 
się gazów w przewodzie pokarmowym są bardzo złożone i zależą od wielu 
czynników. Czasami może to być jeden z objawów choroby przewodu 
pokarmowego. W większości jednak przypadków jest to przede wszystkim 
wynik stylu życia, cechujący się stałym pośpiechem, napięciem psychicznym 
oraz nadmiernym, nieprawidłowym jedzeniem. Do szczególnie 
niekorzystnych czynników należą: spożywanie posiłków w pośpiechu oraz 
nieprawidłowa dieta. 
   Występowanie pewnej ilości gazów w przewodzie pokarmowym jest 
zjawiskiem fizjologicznym. Dopiero jednak ich nadmiar, spowodowany 
różnymi przyczynami, może prowadzić do powstania nieprzyjemnych
i dokuczliwych objawów klinicznych. Na przewlekłe lub okresowe przykre 
dolegliwości związane z nadmiarem gazów jelitowych uskarża się bardzo 
dużo osób, prawdopodobnie około kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu 
procent (20-25%) populacji. Objawy te należą do najczęściej zgłaszanych 
przez pacjentów dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Dolegliwości 
związane z obecnością nadmiaru gazów jelitowych mogą bowiem być 
jednym z wielu objawów – czasami objawem wiodącym  chorób 
czynnościowych przewodu pokarmowego, których rozpowszechnienie
w populacji jest bardzo duże.
   Odbijanie jest jednym z istotnych objawów choroby refleksowej przełyku 
(czyli cofania się zawartości żołądka do przełyku), wzdęcie brzucha zaś jest 
jednym z ważnych kryteriów klinicznych rozpoznania zespołu jelita 
nadpobudliwego. Dlatego też osoby cierpiące na różne dolegliwości 
związane z nadmiarem gazów w przewodzie pokarmowym, zwłaszcza gdy 
towarzyszą im dodatkowe objawy takie jak: chudnięcie, niedokrwistość, krew 
w stolcu, stany podgorączkowe lub gorączka, oraz gdy dolegliwości 
występują w nocy, powinny koniecznie jest pilnie przeprowadzić liczne 
badania (morfologia krwi, zawartość hemoglobiny, OB, USG jamy brzusznej, 
gastroskopia, kolonoskopia).
   W przewodzie pokarmowym człowieka znajduję się zawsze pewna ilość 
gazów - nie przekraczająca 200 ml, zależna od trzech czynników, do których 
należą:
- połykanie powietrza podczas spożywania posiłków i płynów oraz w trakcie 
szybkiego mówienia,
- wytwarzanie gazów wewnątrz jelita w procesie fermentacji bakteryjnej niewchłoniętych węglowodanów, głównie
w jelicie grubym,
- dyfuzja gazów pomiędzy krwią a przestrzenią wewnątrz jelit.
   U człowieka zdrowego całkowita objętość gazów wynosi od 150 do 200 ml. W żołądku znajduje się 50 ml, w okrężnicy zaś 
przeciętnie około 100 ml. W jelicie cienkim znajduje się tylko minimalna ilość gazów, ponieważ przesuwają się one 
stosunkowo szybko w trakcie ruchów perystaltycznych do jelita grubego. 
   Zdrowy człowiek, stosujący zwyczajową dietę, wydala gazy przez odbyt średnio od 10 razy  do około 20 razy dziennie. 
Wiek i płeć nie mają istotnego wpływu na ilość wydalanych gazów. Natomiast duża ilość niektórych składników w diecie 
może zwiększyć częstotliwość wydalania gazów. 
   Do istotnych sposobów przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się gazów w przewodzie pokarmowym należą: 
prawidłowe żucie pokarmów i prawidłowy sposób żywienia. Dokładny opis zaleceń żywieniowych ułatwiających życie
z wyżej wymienionymi problemami znajdą już Państwo w następnym numerze. 

Rafał Mokrzycki – dietetyk z poradni www.dobrydietetyk.pl 

06 (263) maj 2012

Rada Szkoły Podstawowej im. F. Ceynowy w Sierakowicach zaprasza dzieci z rodzicami, dziadkami na 

V FESTYN RODZINNY
w sobotę 2 czerwca 2012 r. od 14,00 do 18,00

na plac przed szkołą przy ul. Kubusia Puchatka

W programie;
- konkursy z nagrodami dla dorosłych i dzieci
- przedstawienia teatralne
- pokaz ratownictwa przedmedycznego
- prezentacja kampanii „Płytka wyobraźnia to kalectwo”
- pokazy tańca
- występy młodzieży uzdolnionej muzycznie
- malowanie twarzy

Zapraszamy!
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Do zobaczenia w dorosłym życiu

   Takie hasło przyświecało pożegnaniu absolwentów Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach 27 kwietnia 2012 r., 
kiedy uczniowie kończący szkołę spotkali się po raz ostatni
w gronie swoich młodszych kolegów i koleżanek. W uroczystym 
pożegnaniu tegorocznych absolwentów wzięli udział szanowni 
goście: Piotr Leszczyński - Radny Powiatu Kartuskiego, 
przewodnicząca Rady Rodziców oraz rodzice uczniów, którzy 
osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Gospodarzem uroczystości 
była pani Dyrektor Krystyna Formela, która w swym 
okolicznościowym przemówieniu przypomniała sukcesy 
absolwentów oraz podsumowała wspólnie spędzone lata. 
Doniosłości spotkaniu dodała obecność wychowawców, 
nauczycieli oraz wszystkich uczniów. Jednym z pierwszych 
elementów uroczystości było wręczenie na forum całej 
społeczności szkolnej świadectw uczniom poszczególnych klas. 
Dodatkowo wyróżniono nagrodami książkowymi absolwentów, 
którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce. Ich rodzice z rąk pani 
Dyrektor i wychowawców otrzymali listy gratulacyjne i kwiaty. 
Spośród uczniów klasy III a Liceum Ogólnokształcego wyróżnieni 
zostali: Kamila Wasilewska, Magdalena Bigus, Mikołaj Kapusta, z 
klasy III b LO: Angelika Pioch, Katarzyna Zielonka, Dominika 
Grzenkowicz, z IV Technikum w zawodzie technik żywienia
i gospodarstwa domowego: Anna Kwidzińska, Kamila Labuda, 
Janusz Błonk, z IV Technikum w zawodzie technik agrobiznesu: 
Anna Masowa oraz Małgorzata Puzdrowska. 
    W uroczystości pożegnania absolwentów ZSP wzięli również 
udział słuchacze Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych. Spośród ich grona wyróżniono: Magdalenę Gawin, 
Beatę Konkol i Mateusza Nastały. 
  Łącznie mury szkoły na ul. Dworcowej 3 opuściło 106 
absolwentów klas licealnych i technikalnych oraz 21 słuchaczy. 
    Wyrazem wdzięczności uczniów wobec Dyrekcji, nauczycieli
i pracowników szkoły były słowa podziękowania z ust Magdaleny 
Bigus i Mikołaja Kapusty, przemawiających w imieniu młodzieży, 
oraz pani Magdaleny Gawin zabierającej głos w imieniu 
słuchaczy ULO. Symbolicznym dowodem pamięci były także 
kwiaty wręczone przez absolwentów. Po raz kolejny w historii 
szkoły młodzież opuszczająca jej mury złożyła  przyrzeczenie, iż jej 
dorosłemu życiu przyświecać będzie hasło SEMPER IN ALTUM – 
ZAWSZE WZWYŻ!
   Zgodnie z tradycją maturzyści otrzymali od Samorządu 
Uczniowskiego pamiątki z logo szkoły.
    Po części oficjalnej nastąpił program artystyczny złożony
z multimedialnych prezentacji zdjęć z życia poszczególnych klas 
oraz wierszy w wykonaniu uczniów z klasy II LO. 
   Apel prowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: 
Honorata Woźniak i Ryszard Szymanowski. Kończąc uroczystość, 
w imieniu społeczności szkolnej, złożyli oni absolwentom życzenia 
szczęścia, satysfakcji, udanych wyborów, wysokich wyników 
matury i egzaminów zawodowych oraz pomyślnej rekrutacji na 
studia. 

Zespół organizacyjny 
Foto: Dawid Chmielewski

Klasa IV TaKlasa IV T

Klasa III a LO

Klasa III b LO

Klasa II ULO
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Majówka pod żaglami

   Pierwszego maja, jak co roku, UKS Wiking zorganizował 
w Kamienicy Królewskiej regaty otwarcia sezonu 
żeglarskiego. Do startu ruszyły takie klasy jak: Optymist gr. 
B, Optymist „0” i dwuosobowa klasa Vaurien. Zawodnicy 
UKS Wiking i Florek rywalizowali w pocie czoła o puchary
i nagrody. Pogoda do żeglowania była idealna. 
Klub powiększył swoje zasoby o nowy jacht klasy Dezeta 
– jest to łódź o 3 żaglach: grocie, foku i bezanie.
Ks. kanonik Tadeusz Kurach został poproszony o poś-
więcenie żaglówki. Dezeta otrzymała uroczą nazwę 
„MICHALINKA”. Matką chrzestną jachtu została Pani 
Wioletta Sawko. Miejmy nadzieję, że coraz więcej dzieci
i młodzieży pokocha żeglarstwo i będzie chciało 
aktywnie uczestniczyć w rozwoju Klubu, do czego 
bardzo zachęcamy.

Anna Pryczkowska
Członek UKS Wiking

WYNIKI REGAT OTWARCIA SEZONU 2012 

KLASA VAURIEN:

1. Igor Tarasiuk, Julita Lewna (UKS FLOREK Sierakowice)
2. Maciej Gosz, Klaudia Leik (UKS WIKING Kamienica 
Królewska)
3. Dariusz Dampc, Artur Dampc (UKS WIKING Kamienica 
Królewska)

KLASA OPTIMIST grupa „0”:

1. Łukasz Lubotzki (UKS WIKING Kamienica Królewska)
2. Witor Maszota (UKS WIKING Kamienica Królewska)
3. Julia Miotk (UKS FLOREK Sierakowice)
4. Wiktoria Kostro (UKS WIKING Kamienica Królewska)
5. Michał Gosz (UKS WIKING Kamienica Królewska)
6. Weronika Pestka (UKS WIKING Kamienica Królewska)
7. Tomasz Stankowski (UKS WIKING Kamienica Królewska)
8. Michał Dames (UKS WIKING Kamienica Królewska)
9. Julia Krause (UKS WIKING Kamienica Królewska)

KLASA OPTIMIST grupa „B”:

1. Patrycja Stankowska (UKS WIKING Kamienica 
Królewska)
2. Michał Szostek (UKS FLOREK Sierakowice)
3. Damian Pestka (UKS WIKING Kamienica Królewska)
4. Aleksandra Płotka (UKS WIKING Kamienica Królewska)
5. Łukasz Stankowski (UKS WIKING Kamienica Królewska)

Ryszard Waldemar Piasecki
Sędzia Główny

Foto: nadesłane

Ks. kanonik Tadeusz Kurach chrzci nowy jacht

Nowy jacht typu DZ-ta pod pełnymi żaglami
na tle przystani UKS WIKING w Kamienicy Królewskiej

Zawodnicy na trasie regat Otwarcia Sezonu 2012

06 (263) maj 2012

Pielgrzymka Rowerowa do Wejherowa 

   Dwudziestego maja o 5 rano sprzed kościoła świętego Marcina ruszyła rowerowa 
pielgrzymka do Wejherowa. Uczestnicy na miejsce dotarli ok. godz. 9.00. Ogółem 
wzięło w niej udział 30 osób – nie tylko z gminy Sierakowice. Uczestnikami były 
osoby w różnym wieku, co jest bardzo budujące i dające nadzieję na przyszłość. 
Byli dorośli i nawet już bardzo dojrzali wiekiem oraz  młodzież. Najmłodsi uczestnicy 
to dzieci: Mateusz Mielewczyk - 11 lat, a także Helena i Maria Mielewczyk - 9 letnie 
siostry bliźniaczki. Pogoda dopisała i po uroczystościach oraz zwiedzaniu 
Wejherowa większość pielgrzymów wracała do domów również rowerami. 
Uczestnicy wyróżniali się pośród tłumów pątników jacy przybyli do Kaszubskiej 
Jerozolimy – jak nazywa się Kalwarię Wejherowskją, charakterystycznymi żółtymi 
koszulkami lub chustami. Pielgrzymkę zorganizował Czesław Głodowski.

Janina Mielewczyk
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Półfinał Mistrzostw Polski Młodziczek 13. Gminne Igrzyska młodzieży Szkół 
U-14 w Sierakowicach Podstawowych i Gimnazjalnych 

   W dniach od 9 do 11 
   W dniach 11-13 maja w hali sportowej sierakowickiego maja na stadionie, Orliku 
gimnazjum rozegrano mecze półfinałowe Mistrzostw Polski o r a z  w  S z k o l e  P o d -
Młodziczek U-14 w koszykówce. Przedstawiam zestawienie s t a w o w e j  w  S i e r a -
wyników oraz pozostałych informacji dotyczących kowicach odbyły się 13. 
zawodów: Gminne Igrzyska Mło-

dz ieży Szkół  Podsta-
wowych i Gimnazjalnych. 
W  trzydniowych zma-
ganiach udział wzięły 
wszystkie szkoły z terenu 
naszej gminy w następujących konkurencjach: biegi, skok 
w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką, pchniecie kulą, piłka 
nożna, dwa ognie, siatkówka.
   Zawodnicy rywalizowali w poszczególnych konkuren-
cjach o miejsca na podium, jak również walczyli o punkty 
do klasyfikacji generalnej danej szkoły. W klasyfikacji 
zespołowej szkół podstawowych zwyciężyła szkoła z 
Tuchlina, prezentując wysoki poziom we wszystkich 
konkurencjach biegowych. Drugie miejsce przypadło 
uczniom z SP w Sierakowicach, zaś trzecie zawodnikom
z Gowidlina. Bardzo dobrze zaprezentowała się również 
szkoła z Lisich Jam, która ostatniego dnia igrzysk straciła
miejsce na podium na rzecz Gowidlina.
   W klasyfikacji zespołowej gimnazjów rywalizacja była 
bardzo emocjonująca, zaś rozstrzygnięcie miejsc na Zestawienie wyników turnieju :

podium nastąpiło w ostatniej 11.05.2012 :
konkurencj i  Igrzysk – Mini  TRÓJKA Żyrardów – JAS FBG Sosnowiec 79:46
Maratonie. W rezultacie pierwsze (24:12, 22:13, 15:12, 18:9)
miejsce zajęło GimnazjumBAT Sierakowice – TĘCZA Leszno 69:54
z Sierakowic, drugie uczniowie(13:21, 16:15, 22:8, 18:10)
z Gowidlina, zaś trzecie miejsce 
szkoła z Tuchlina, wyprzedzając 

12.05.2012 :
uczniów z Kamienicy Królewskiej 

JAS FBG Sosnowiec – TĘCZA Leszno 62:47 w generalnej klasyfikacji tylko
(13:12, 19:10, 17:6, 13:19) o 3 pkt.
BAT Sierakowice – TRÓJKA Żyrardów 48:66    Podczas Igrzysk rozdano ponad 340 medali we wszystkich 
(12:24, 10:11, 12:18, 14:13) konkurencjach.

   Organizatorzy składają podziękowania Gminnej 
13.05.2012 : Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” za udostępnienie 
TĘCZA Leszno – TRÓJKA Żyrardów 36:42 namiotu, jak również firmie ARES-SERVICE za pomoc
(13:12, 7:9, 8:8, 8:13) w organizacji.
BAT Sierakowice – JAS FBG Sosnowiec 67:66
(16:13, 16:14, 18:16, 17:23)  Organizatorzy:

Gminny Klub Sportowy „Sierakowice”
Tabela końcowa: Gmina Sierakowice

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach
Szkoła Podstawowa w Sierakowicach

Klasyfikacja zespołowa szkół podstawowych

   Awans do turnieju finałowego uzyskały OSiR „Trójka” 
Żyrardów oraz KS „Bat” Sierakowice.
   Organizatorzy składają serdeczne podziękowania 
Wójtowi Gminy Panu Tadeuszowi Kobieli, Panu Krzysztofowi 
A n d r y s k o w s k i e m u  –  D y r e k t o r o w i  G i m n a z j u m
w Sierakowicach wraz z całą obsługą, Panom Andrzejowi Klasyfikacja zespołowa szkół gimnazjalnych
i Tadeuszowi Bigus – właścicielom firmy handlowej BAT, 
Panu Kazimierzowi Woźniakowi – właścicielowi firmy 
ELWOZ, Panu Henrykowi Mejnie – właścicielowi firmy STAL-
PROFIL, Panom Marcinowi i Rafałowi Schwabe – właścicie-
lom firmy IMPEROLL oraz wszystkim kibicom za gorący 
doping!

Rafał Makurat
Marcin Rompa, Foto: Marcin RompaFoto: nadesłane

1. OSiR „Trójka” Żyrardów 3 6 187 : 130

2. KS „Bat” Sierakowice 3 5 184 : 186

3. KS JAS-FBG Sosnowiec 3 4 174 : 193

4. MKS „Tęcza” Leszno 3 3 137 : 173

Zawodniczki BAT  Sierakowice

1. Tuchlino 120 pkt

2. Sierakowice 106 pkt

3. Gowidlino 51 pkt

4. Lisie Jamy 48 pkt

5. Jelonko 33 pkt

6. Szopa 31 pkt

7.-11. Kamienica Królewska, Puzdrowo, Mojusz, Załakowo, 
Łyśniewo

1. Sierakowice 152 pkt

2. Gowidlino 144 pkt

3. Tuchlino 114 pkt

4. Kamienica Królewska 111 pkt

5. Szopa 19 pkt
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Mecz Lechia Gdańsk
- Legia Warszawa

Zwiedzanie PGE Arena

stadionem czwartej kategorii UEFA. Jak wiadomo został 
wybudowany specjalnie z myślą o mistrzostwach Europy
w piłce nożnej, które odbędą się niebawem w Polsce
i Ukrainie. 

W czwartek 3 maja 2012 roku Wiejski Klub Sportowy 
Gowidlino dla piłkarzy, rodziców i sympatyków klubu 
zorganizował wyjazd na mecz T-Mobile Ekstraklasy Lechia 
Gdańsk – Legia Warszawa. Spotkanie odbyło się na 
przepięknym stadionie PGE Arena, który jest jednym
z czterech polskich stadionów na Euro. 

Bezpośrednio ze stadionu udaliśmy się na Targ 
Węglowy gdzie mieliśmy okazję podziwiać i zrobić sobie 
zdjęcie z Pucharem Henri Delaunaya, a więc głównym 
trofeum o które walczą uczestnicy tegorocznych Mistrzostw 
Europy w piłce nożnej. Puchar był wystawiony dla 
publiczności na specjalnej rampie, cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem kibiców, a na odwiedzających czekało 

Mecz miał bardzo istotne znaczenie dla obu 
w ie le  roz rywek .  Można by ło  zobaczyć  f i lmy

drużyn. Po bardzo emocjonującym spotkaniu przy ponad 
z najciekawszymi fragmentami meczów UEFA EURO, 

20 tysięcznej widowni Lechia Gdańsk wygrała z Legią 
rozegrać mecze na mini boisku, wziąć udział w konkursie na 

Warszawa 1:0 (1:0). Gola na wagę zwycięstwa i utrzymania 
najmocniejszy strzał na bramkę, czy poobserwować popisy 

gospodarzy w najwyższej klasie rozgrywkowej zdobył Jakub 
piłkarskich freestylerów. Po przeżyciach związanych ze 

Wilk. Porażka spowodowała natomiast, iż warszawianie 
zwiedzeniem stadionu i obejrzeniem Pucharu udaliśmy się 

mocno skomplikowali sobie sprawę walki o mistrzowski tytuł. 
do kina na film pt. „Połów szczęścia w Jemenie”. 

Do meczu w Gdańsku przystępowali z pozycji lidera, a po 
      Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Sierakowice 

nim byli... poza podium. 
Panu Tadeuszowi Kobieli za wsparcie wyjazdu oraz 

- Bardzo fajne przeżycie dla wszystkich uczestników 
rodzicom i działaczom za pomoc w sprawnej organizacji.

wyjazdu zorganizowanego przez Wiejski Klub Sportowy
F.C. Gowidlino. Było to ostatnie i bardzo istotne dla Lechii Krzysztof Kolke
Gdańsk spotkanie w tym sezonie. Cieszymy się, że ponad Foto: Krzysztof Kolke
140 osobową grupą piłkarzy, rodziców i sympatyków 
naszego klubu mogliśmy udać się na ten mecz i wspólnie 
kibicować. Niezwykła oprawa, bardzo emocjonujące 
widowisko, głośny doping, zwycięstwo Lechii Gdańsk
i właśnie fakt tak licznego, wspólnego wyjazdu na pewno 
na długo pozostanie w naszej pamięci. Serdecznie dziękuję 
rodzicom za okazaną pomoc – podsumował organizator 
wyjazdu Krzysztof Kolke. 

Foto: Krzysztof Kolke

25 kwietnia młodzi piłkarze WKS F.C. Gowidlino
i KS Kamienica wraz z opiekunami udali się na autokarową 
wycieczkę do Gdańska. Głównym punktem programu 
było zwiedzenie PGE Arena Gdańsk – stadionu piłkarskiego 
w Gdańsku, znajdującego się przy ulicy Pokoleń Lechii 
Gdańsk 1, w dzielnicy Letnica. 

Dzięki fachowości i uprzejmości przewodnika 
wzbogaciliśmy swoją wiedzę na temat tego niezwykłego 
przecież stadionu. Mieliśmy też okazję zajrzeć do szatni, 
pomieszczeń biurowych, sali konferencyjnej, czy też usiąść 
na miejscach biznesowych. Stadion stanowi własność 
miasta Gdańska, a jego głównym użytkownikiem jest klub 
piłkarski Lechia Gdańsk. Został oddany do użytku 19 lipca 
2011 roku, a pierwszym oficjalnym meczem było spotkanie 
Lechii z Cracovią rozegrane 14 sierpnia tego samego roku. 
Pojemność stadionu wynosi 43 615 miejsc. Jest on 
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Ogłoszenia drobne

Sprzedam dwa połączone mieszkania (razem lub osobno) na osiedlu Wichrowe Wzgórze w 
Sierakowicach, o powierzchni 123m2, 3 sypialnie, duży salon, duża w pełni wyposażona kuchnia, 
zabudowy w przedpokojach, tel. 609 449 566

Sprzedam:

Usługi:

Usługi Kelnerskie – wesela, osiemnastki, imprezy 
okolicznościowe, tel. 725 129 954

Profesjonalne filmowanie imprez, nowatorskie metody filmowania i montażu,
fotografia plenerowa i reportażowa, tel. 512 220 035

Kucharki! – Na wesela, przyjęcia i osiemnastki, itp. 
oraz catering, menu według gustu klienta,
tel. 666 097 632

Wynajmę mieszkanie w Sierakowicach,
3 pokoje, duża kuchnia, tel. 609 449 566

Różne:

Sprzedam jaja lęgowe kur zielononóżek 
1,80 zł/szt., okolice Sierakowic,
tel. 798 546 970

Skupuję stare auta krajowe i zagraniczne
do 1000 zł, kom. 603 748 535

Sprzedam działkę w Paczewie o powierzchni 1600 m2
z pozwoleniem na budowę, media przy działce,
tel. 608 587 940

Bezpłatna zbiórka elektrośmieci 

Urząd Gminy w Sierakowicach
wspólnie z Zakładem Recyklingu PESTAR
ze Starogardu Gdańskiego organizują
bezpłatną zbiórkę zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego

w dniach:
18 czerwca,
16 lipca,
20 sierpnia,
17 września,
15 października,
19 listopada,
17 grudnia

 (zawsze w trzeci poniedziałek miesiąca)

Miejsce: 
- Sierakowice, ul. Dworcowa (parking pomiędzy Urzędem Gminy i 
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych) w godz. 9.00 – 10.30;
- Sierakowice, Os. Wichrowe Wzgórze (parking przy sklepie) w godz. 10.45 
– 12.00;
- co miesiąc jedno z sołectw w godz. 12.45 – 14.00.

Elektroodpady należy składać wyłącznie w wyznaczonych godzinach i 
miejscach. W przypadku osób starszych możliwy odbiór z posesji po 
uprzednim poinformowaniu kierowcy
pod nr tel. 606 611 721 lub 664 178 812.

UWAGA!
Jeśli znajdziesz ten znak na urządzeniach elektornicznych

to znaczy, że nie wolno ich wyrzucać do kosza

Gospodarstwo agroturystyczne organizuje 
warsztaty rzemiosła i rękodzieła ludowego dla 
grup szkolnych; jednodniowe zorganizowane 
wycieczki po okolicy; marsze nordic walking; 
imieniny i urodziny w plenerze; małe przyjęcia. 
Zapewniamy dobrą zabawę i malownicze 
widoki; Kamienicki Młyn, tel. 691 899 863, 

 www.podlipa.gdan.pl



Informacja

Gminna Komisja ds. Profilaktyki
i  Rozw i ą zy wa n i a  P ro b l e m ó w  
Alkoholowych w Sierakowicach  
uprzejmie informuje o miejscach 
pomocy osobom uzależnionym i ich 
rodzinom:

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i 
R o z w i ą z y w a n i a  P r o b l e m ó w  
Alkoholowych w Sierakowicach
Siedziba: Urząd Gminy Sierakowice, 
ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice
Przewodnicząca Komisji – Maria 
Karolak, Urząd Gminy pokój 316,  
t e l .  5 8  6 8 1  9 5  4 1 ,  e - m a i l :  
karolak.maria@sierakowice.pl
Kontakt – w godzinach pracy Urzędu 
(oprócz wtorku i czwartku)

Punkt Konsultacyjny
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i 
R o z w i ą z y w a n i a  P r o b l e m ó w  
Alkoholowych w Sierakowicach
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 
Sierakowice
tel. 58 684 77 57
Czynny: we wtorki i czwartki w godz. 
8.30 – 14.00 i w piątki w godz. 16.00 – 
18.00

G r u p a  w s p a r c i a  d l a  w s p ó ł -
uzależnionych
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 
Sierakowice
tel. 58 684 77 57
spotkania w czwartki w godz. 8.30 – 
12.00

Grupa Anonimowych Alkoholików 
„Pogoda Ducha” w Sierakowicach 
zaprasza na mityngi osoby, które chcą 
zerwać z nałogiem alkoholizmu oraz 
ich rodziny. Spotkania odbywają się w 
każdy piątek od godz. 19.00 do 21.00 
w budynku Domu Katolickiego w 
Sierakowicach ul. ks. B.Łosińskiego 
(na piętrze).

Porady prawne
 Porad z zakresu prawa rodzinnego 
u d z i e l a  b e z p ł a t n i e  m e c e n a s  
KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy 
ostatni piątek miesiąca od godziny 
16:00 do 18:00 w Domu Katolickim 
przy ulicy ks. B. Łosińskiego 1 w 
Sierakowicach:

29 czerwca
27 lipca
31 sierpnia
28 września
26 października
30 listopada
21 grudnia*

*w grudniu wyjątkowo dyżuru nie 
będzie w ostatni piątek miesiąca

Mediac je  rodz inne  prowadz i  
mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ w 
każdy ostatni piątek miesiąca od 
godziny 18.00 oraz po telefonicznym 
uzgodnieniu (tel. 58 681 95 41).


