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Informacje z sesji Rady Gminy
2- Od 1 m  powierzchni gruntów pozostałych – 0,32 zł

(0,30 zł); bonifikata dla emerytów i rencistów wynosi 50%.
- Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-

tencyjne lub elektrownie wodne – 4,51 zł od 1ha (4,33 zł).
Stawkę dzienną opłaty miejscowej ustalono na poziomie

2,08 zł (dotychczas 2,00 zł) od osoby fizycznej przebywającej okre-
sowo w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych
w miejscowościach posiadających korzystne walory krajobrazowe,
właściwości klimatyczne oraz warunki umożliwiające pobyt. Dotyczy 
to miejscowości: Kamienica Królewska, Gowidlino, Lemany i Załako-
wo.

Na tym samym poziomie, jak w bieżącym roku kształtować 
się będzie wysokość podatku od posiadania psa. Właściciele czwo-
ronogów zapłacą zatem 45 zł za jednego psa. Opłatę należy wpłacić na 
konto Urzędu Gminy, bez wezwania, do dnia 31 marca 2013 roku.
W przypadku, gdy podatnik nabył psa po tym terminie wpłaca podatek 
w ciągu 1 miesiąca od daty nabycia zwierzęcia, ale tylko wtedy, gdy zo-

Podczas październikowej sesji radni uchwalili wysokość
bowiązania nie uregulował poprzedni właściciel. Właściciele gospo-

przyszłorocznych stawek podatków od nieruchomości i od środków 
darstw rolnych nie płacą podatku za pierwszego i drugiego psa, ale za 

transportowych. Poza tym zadecydowali m.in. o przyznaniu pomocy fi-
każdego kolejnego są zobowiązani uregulować opłatę. 

nansowej gminie Potęgowo i ustalili sposób sprawienia pogrzebu przez 
Radni zadecydowali także utrzymać na tym samym pozio-

Gminę Sierakowice.
mie, jak w roku obecnym wysokość podatku od środków transpor-
towych. 

Podatki w górę o wskaźnik inflacji

Pomoc finansowa dla Gminy Potęgowo O 4%, czyli o planowany wskaźnik inflacji, wzrosną
przyszłoroczne stawki podatku od nieruchomości. Radni przychylili się 

Na składowisko odpadów w Chlewnicy (gmina Potęgowo)do wniosku Mirosława Kuczkowskiego o zmniejszenie zapropono-
 trafiają odpady komunalne z naszej gminy. W związku z tym sierako-wanej stawki podatku od budynków związanych z prowadzoną dzia-
wicki samorząd, wspólnie z pozostałymi samorządami, które podpisały łalnością gospodarczą z 21,00 zł do 20,60 zł za metr kwadratowy.
międzygminne porozumienie dotyczące wspólnej gospodarki odpa-W pierwszej kolejności ustalono jak w 2013 r. będą się kształtować wy-
dami (Potęgowo, Czarna Dąbrówka, Damnica, Dębnica Kaszubska,sokości stawek podatku od nieruchomości (w nawiasie podano staw-
 Główczyce, Chmielno i Sulęczyno), ponosi część kosztów związanychki obowiązujące w 2012 r.).

2  z pracami modernizacyjnymi na tymże składowisku.  - Od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,70 zł od 1m  
Radni zadecydowali o udzieleniu Gminie Potęgowo pomocy powierzchni użytkowej (0,67 zł); z podatku zwalnia się strychy i piw-

finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinanso-nice.
wanie inwestycji „Uszczelnienie trzeciej części kwatery na składo-- Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną
wisku odpadów komunalnych w Chlewnicy”. Pomoc finansowa zos-działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich
tanie udzielona ze środków budżetu na 2012 rok w wysokościczęści zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,60 zł od 
21 809,12 zł oraz ze środków budżetu na 2013 rok w szacunkowej wy-21 m  p.u. (20,20 zł); z podatku zwalnia się budynki, grunty i budowle 
sokości 266 985,84 zł. Ostateczna kwota zostanie ustalona po wy-

przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 
łonieniu wykonawcy zadania.

szewstwo, kowalstwo i bednarstwo. 
- Od budynków pozostałych na działkach budowlanych zwią-

2 Komu Gmina sprawia pogrzeb?zanych z budownictwem mieszkalnym – 3,95 zł za 1m  (3,80 zł) oraz 
pozostałych – 7,66 zł (7,36 zł).

2 Do tej pory kwestie sprawowania pogrzebu przez gminę oraz - Od budynków letniskowych – 7,66 zł od 1 m  p.u. (7,36 zł).
zasad zwrotu wydatków na jego pokrycie nie były uregulowane od-- Od powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowa-
powiednią uchwałą Rady Gminy. dzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

2 – Konieczność podjęcia uchwały wynika z dwóch ustaw:materiałem siewnym – 10,65 zł od 1m  p.u. (10,24 zł).
o pomocy społecznej, która stanowi, iż jest to zadanie obowiązkowe - Od powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gos-
gminy oraz drugiej ustawy: o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zgod-podarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (gabinety le-
nie z tą ustawą, jeżeli najbliższa rodzina nie jest w stanie pochować 2karskie i stomatologiczne) – 4,63 zł od 1m  p.u. (4,45 zł).
zmar-łego to obowiązek taki spoczywa na samorządzie gminnym – po-

- Od budowli – 2% ich wartości (z podatku zwalnia się bu-
informowała Cecylia Tuźnik, zastępca kierownika Gminnego Ośrodka 

dowle Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – przepompownie, 
Pomocy Społecznej w Sierakowicach. – Gmina ma prawo do zwrotu 

hydrofornie, studzienki, rurociągi itp.).
kosztów pogrzebu z zasiłku pogrzebowego. Spadkobiercy mogą wys-2- Od 1 m  powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem 
tąpić także do kierownika GOPS o częściowe lub całkowite zwolnienie 

działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
z kosztów pogrzebu.  

w ewidencji gruntów i budynków – 0,84 zł (0,81 zł).
Uchwała podjęta przez radnych szczegółowo omawia w ja-2- Od 1 m  powierzchni gruntów letniskowych – 0,45 zł kich sytuacjach sierakowicki samorząd sprawia pogrzeb, ustala zakres 

(0,43 zł).

Absolwentki szkół podstawowych nominowane do konkursu z rodzicami; Anna Maria Maszke pierwsza z lewej

c.d.
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Poczet sztandarowy Związku Kombatantów

usług pogrzebowych obejmujący ten rodzaj pochówku oraz zasady zwro-
tu wydatków na pokrycie pogrzebu. 

Decyzję o sprawieniu pogrzebu przez Gminę Sierakowice po-
dejmuje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowi-
cach na podstawie aktu zgonu i po rozeznaniu sytuacji rodzinnej zmarłego 
przez pracownika socjalnego. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem 
zmarłego, a jeśli nie jest możliwe ustalenie wyznania, pogrzebu dokonuje 
się zgodnie z miejscowymi zwyczajami. Pogrzeb odbywa się na cmenta-
rzu w miejscowości zamieszkania osoby zmarłej, ale w szczególnych przy-
padkach pogrzeb może odbyć się w innym miejscu. Sprawienie pogrzebu 
osobie bezdomnej, bez względu na ostatnie miejsce zamieszkania oraz 
osoby nikomu nieznanej (NN), ma miejsce na cmentarzu wskazanym 
przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierako-
wicach. Zakres usług pogrzebowych obejmuje wszystkie podstawowe 
czynności, które w danym przypadku są niezbędne do sprawienia 

na podstawie rachunku (faktury) wystawionego po sprawieniu po-
pochówku. Realizację usług pogrzebowych GOPS zleca zakładowi po-

grzebu przez zakład pogrzebowy. Łączny koszt sprawienia pogrzebu 
grzebowemu prowadzącemu kompleksowe usługi pogrzebowe, w zakre-

nie może być wyższy od kwoty zasiłku pogrzebowego wypłacanego 
sie usługi są niezbędne czynności, a w szczególności: przygotowanie

przez zakład ubezpieczeń społecznych. Jeżeli po osobie zmarłej nie 
zwłok do pochówku (umycie i ubranie zwłok), zakup niezbędnego ubra-

przysługuje zasiłek pogrzebowy, poniesione przez gminę wydatki na 
nia dla zmarłego, zakup najtańszej trumny wraz z wyposażeniem, przewóz 

pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi z masy spadkowej. 
zwłok karawanem (koszt transportu), zakup krzyża, tabliczki

Kierownik GOPS może odstąpić od żądania zwrotu w całości lub
i wieńca, opłata za miejsce na cmentarzu dla osoby zmarłej, usługa po-

w części wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu przez spadko-
grzebowa żałobników (wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie 

bierców, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 
grobu znakiem wyznania zmarłego i tabliczką z imieniem i nazwiskiem 

dochodowego na osobę określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
oraz datą urodzenia i zgonu) oraz obsługę przy pochówku i zapewnienie 

społecznej. Sytuację materialną spadkobierców ustala się na pod-
posługi religijnej, a także inne niezbędne czynności związane ze sprawie-

stawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pra-
niem pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi 

cownika socjalnego. W pozostałych przypadkach koszt pogrzebu jest 
zwyczajami. GOPS w Sierakowicach dokonuje zapłaty kosztów pogrzebu 

ponoszony w całości przez gminę ze środków na zadania własne z po-
mocy społecznej.

AK, Foto: AK

Kontrakt nr 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Sierakowice obręb: Rębienica-Tuchlino oraz Łyśniewo- Migi- Po-
ręby- Sierakowice. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na
użytkowanie dla wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Tuchlino.

Kontrakt nr 6 Budowa kanalizacji sanitarnej grawi-
tacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w Gminie 
Sulęczyno zlokalizowana na obszarze wsi Sulęczyno- „Osiedle za 
pocztą” i wsi Kłodno. Zakończono budowę zlewni PS1 w miej-
scowości Sulęczyno. Zakończono również większość prac budow-
lano-montażowych przy budowie kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej 
na terenie zlewni PS3 oraz przyłączy w miejscowości Kłodno.

Obecnie trwają procedury administracyjne związane z po-
zyskiwaniem zmian pozwoleń na budowę na kontraktach: 

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

- nr 5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
i przepompowniami ścieków w miejscowościach Widna Góra- Pod-
jazy- Amalka. 

- nr 7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
i przepompowniami ścieków w miejscowościach Borek- Bielawki- 
Kistowo- Żakowo- Sulęczyno.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu na stro-
nie . www.pwik.sierakowice.pl

Realizacja projektu
„Uporządkowanie gospodarki wodno 
- ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy
w aglomeracji Sierakowice”
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Ocena gotowości jednostek OSP w gminie Sierakowice

Co roku w październiku roz-
poczyna się ocena gotowości opera-
cyjnej jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych w całym powiecie. Jednostki 
z terenu gminy Sierakowice zostały pod-
dane takiej ocenie w sobotę 20 paździer-
nika przez komisję z Państwowej Straży 
Pożarnej w Kartuzach w osobach: Ed-
munda Kwidzińskiego – komendanta
PSP, Romana Pitułę i Mariana Ropla.

Ocena gotowości bojowej 
obejmuje kilka zagadnień. Należy do 
nich przebieg alarmowania, gotowość 
ratowników, dokumentacja jednostki 
oraz stan techniczny pojazdów, sprzętu 
silnikowego, a także innego sprzętu ra-
towniczego i sprzętu łączności. Komis-
ja dokładnie sprawdziła i poddała wni-
kliwej ocenie dosłownie wszystko. Do-
datkowo strażacy z każdej jednostki
wykonali ćwiczenie bojowe. Każde za-
gadnienie było punktowane, ocenie punktowej nie podlegał jedynie stan techniczny strażnic. 

Każda jednostka mogła maksymalnie uzyskać 50 punktów. I tyle też zdobyły jednostki
z Gowidlina, Tuchlina i Sierakowic. Nieco mniej punktów (46) zdobyły pozostałe dwie jednostki
– z Mojusza i Kamienicy Królewskiej. Niemniej wszystkie jednostki otrzymały ocenę bardzo dob-
rą, co świadczy, że są pod każdym względem dobrze przygotowane do działań ratowniczo-
-gaśniczych.

AK, Foto: Adam Wróblewski

Tegoroczny wyjazd na Targi Rolnicze w Bednarach koło Poznania organizowany był przez Wójta Gminy Sierakowice, przy współ-
finansowaniu Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Wyjazd odbył się 21 września br. Wzięli w nim udział sołtysi oraz rolnicy zamieszkujący Gminę Sierakowice, ponadto znalazły się miejsca 
dla uczniów uczęszczających do Technikum Agrobiznesu w Sierakowicach, łącznie wyjechało 45 osób. 

Targi Agro Show cieszą się corocznie coraz większym zainteresowaniem wystawców i zwiedzających. W związku z tym swoją ofertę w te-
2gorocznej edycji przedstawiło 740 firm z 20 krajów. Powierzchnia zajmowana przez wystawców to ponad 145 tys. m , a ogólna powierzchnia wys-

tawy to 90 ha.
Podczas tegorocznych targów, oprócz pokazów maszyn i urządzeń rolniczych, można było wziąć udział w konkursach oraz szkoleniach

z zakresu rolnictwa. Wyjazd został zakończony wspólnym obiadem w restauracji w pobliżu Chojnic. 

Referat Rolnictwa Urzędu Gminy Sierakowice
Foto: nadesłane

Wyjazd na Agro Show 2012
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Przygotowania do przyszłorocznej akcji Pola Nadziei
Uczniowie zasadzili cebulki żonkili

Pola Nadziei to coroczna akcja prowadzona przez hospicja, cierpiących, oczekujących na-
której celem jest pozyskiwanie funduszy na własną działalność oraz sze- szej pomocy i opieki w ostat-
rzenie idei hospicyjnej w społeczeństwie. Mimo że opieka w hospicjach nim okresie życia.
jest bezpłatna, Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje tylko ok. 2/3 W tym roku
kosztów utrzymania pacjentów. Pozostałą kwotę hospicja pozyskują od w kwietniu po raz pierwszy 
ludzi dobrej woli oraz instytucji. zorganizowano w naszej gmi-

Pomysł akcji Pola Nadziei przywędrował ze Szkocji, gdzie nie akcję Pola Nadziei. Na ten 
jest realizowany przez fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga. szczytny cel kwestowali wo-
W Polsce, jako pierwsze zorganizowało ją hospicjum św. Łazarza lontariusze z Gimnazjum
z Krakowa, które jest miastem bliźniaczym Edynburga. Symbolem Pól w Sierakowicach oraz zespo-
Nadziei jest żonkil. Co roku jesienią wolontariusze sadzą cebulki tych łów szkół z Kamienicy Kró-
kwiatów przed szkołami, szpitalami, w parkach i na skwerach. Wiosną, lewskiej i Gowidlina. Udało 
kiedy żonkile zakwitają, zbierają fundusze na działalność hospicjów. im się wówczas zebrać ponad 
W zamian za datek wolontariusze wręczają ofiarodawcom żonkila 10 800 zł, a fundusze przeka-
– symbol nadziei na nowe życie. Akcja ma przypominać o ludziach zali na jedyne w powiecie

Kartuskie Hospicjum Do-
mowe Caritas z siedzibą przy 
parafii św. Wojciecha. Każdy, 
kto wspomógł akcję otrzymał 
żonkila. Kwiaty podarowały 
lokalne kwiaciarnie. W przy-

szłym roku wiosną wolontariusze będą obdarowywać kwiatami wy-
hodowanymi w przyszkolnych ogródkach. Ponad 300 cebulek żonkili 
na własnych Polach Nadziei zasadzili uczniowie gimnazjum w Siera-
kowicach. W ich ślady poszli uczniowie Zespołu Szkół w Kamienicy 
Królewskiej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Sierakowicach, a także podopieczni Ośrodka Rewalida-
cyjno-Wychowawczego w Szklanej. Przy swoich placówkach stwo-
rzyli ogródki, gdzie na wiosnę zakwitną żonkile.

  AK, Foto: nadesłane

c.d.

Sadzenie żonkili przy Gimnazjum w Sierakowicach

W akcję włączyli się także uczniowie ZSP
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Małżeństwo i rodzina w dzisiejszych czasach znajdują się pod Małżeństwo nie jest związkiem osób tej samej płci, ale różnych, gdzie 
wpływem rozległych przemian społecznych i kulturowych, co niejedno- każde z nich posiada swoją specyficzną naturę psychofizyczną. Inne
krotnie związane jest z zagubieniem się w obecnym świecie. Wiele rodzin funkcje zasadnicze ma do spełnienia w świecie kobieta, a inne mężczyz-
dochowuje wierności zasadom stanowiącym fundament instytucji ro- na. Każda kobieta i każdy mężczyzna pod względem anatomicznym
dzinnej, inne zaś stanęły zagubione wobec swych zadań. Małżeństwo (fizycznym) zawsze się ,,dopasują”, chyba że występują jakieś patolo-
i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości. giczne zmiany. Jednak pod względem psychicznym takiego dopasowania 

Dzisiaj często słowo małżeństwo zastępuje się innym, a właś- nie będzie. Można tylko starać się zrozumieć  drugą osobę i zapoznać się 
ciwie dwoma wyrazami - związek partnerski. Niejednokrotnie ten tak z ,,instrukcją obsługi”. Im szybciej przystąpimy do wzajemnego zrozu-
modny obecnie i preferowany w mediach związek stanowi wspólne życie mienia, tym łatwiej i przyjemniej będzie nam się wspólnie żyło. 
osób tej samej płci. Nie jest to nic nowego, jak niektórzy myślą, bowiem Niewątpliwy jest podział w zakresie przekazywania życia. To 
już w Starym Testamencie spotykamy tekst o Sodomie i Gomorze. Czym kobieta nosi w swoim ciele dziecko, a mężczyzna otacza ich opieką. Za-
się to skończyło? – Wielką zagładą tam zamieszkujących. Chyba warto daniem kobiety jest ,,matkowanie”, a mężczyzny ,,ojcowanie”, zatem jes-
skorzystać z tych doświadczeń. teśmy przeznaczeni do różnych zadań. Jednak jakże często słyszymy co 

Statystyki na temat małżeństwa informują nas o wielkiej licz- innego. Opacznie mówi się nam o równości kobiety i mężczyzny, która 
bie rozwodów w ostatnich latach. Niektóre media wciąż zachwycają się ma się m.in. wyrażać identyczną rolą w wypełnianiu zadań. Na tym tle
singlami i innymi związkami, szczególnie homoseksualnymi. Jeżeli już powstaje wiele nieporozumień i dochodzi do absurdów, żona ma preten-
mówi się o małżeństwie, to tylko jako krótkotrwałym związku, a prawo- sje do męża, że robi wszystko źle, bo inaczej niż ona. I tyle mamy z rów-
dawstwo państwowe jest zdecydowanie niekorzystne dla rodzin. Takie nouprawnienia. Nie oskarżaj współmałżonka, że jest inny niż ty, staraj
działania prowadzą do unicestwienia narodu. Polska znajduje się na się, aby cię ta inność nie drażniła, wtedy będziecie na dobrej wspólnej
ostatnich miejscach pod względem przyrostu naturalnego. Z wyjątkową drodze.
zawziętością atakuje się tradycyjną polską rodzinę, a szacunek dla Istotą kobiecości jest macierzyństwo, co nie wyklucza aktyw-
każdego poczętego życia zastępuje się wolnością wyboru. Obrońcy tzw. ności kobiety w życiu, na zewnątrz rodziny. Niektóre z organizacji
nowej moralności ukrywają swoje cele pod pięknymi hasłami tolerancji, (feministki) wzywają kobiety do ścigania się z mężczyznami pod
postępowości i wolności. względem kariery zawodowej, a także domagania się prawa do zabijania 

Konsumpcjonizm opanował nas już do granic, np. jeżeli własnych dzieci. Dlaczego nie chcą one dowartościować kobiet w tym, 
popsuje się jakieś urządzenie, to mało kto stara się je naprawić. Kilka- co wynika z ich natury? Bunt kobiety przeciwko własnej kobiecości pro-
naście (kilkadziesiąt) lat temu reperowało się wiele rzeczy i urządzeń, dzi- wadzi na manowce, nie stworzy dobrych relacji w małżeństwie i rodzinie.
siaj wyrzuca się je na śmietnik. Analogicznie dzieje się w małżeństwach. Istotą męskości jest ojcostwo, które nie wyczerpuje się na pło-
Kiedyś w małżeństwie naprawiało się relacje między kobietą i męż- dzeniu dzieci, ale przechodzi w odpowiedzialność. Nie można być do-
czyzną, a dzisiaj? Dzisiaj - co się będziesz stresował (ła), co się będziesz brym ojcem tylko od czasu do czasu. Na taki tytuł trzeba zapracować.
męczył (ła)? Tyle znanych aktorów i innych znanych nam osób jest w ko- Stratą dla małżeństwa jest niewykorzystywanie naturalnych 
lejnych związkach. Czy są oni jednak zadowoleni z życia? predyspozycji kobiety i mężczyzny, które powinny być uwzględniane 

W obecnym momencie historycznym, gdy małżeństwo i ro- przy podziale obowiązków i konkretnych zadań w małżeństwie i rodzi-
dzina są przedmiotem ataków licznych sił, które chciałyby ją zniszczyć nie. Wśród naturalnych predyspozycji kobiety należy wyróżnić 
lub zniekształcić, nie powinniśmy tracić nadziei, ale poznawać nasze sła- subtelność i delikatność, niestety przeciętny mężczyzna tych cech ,,nie
be strony. Uzyskanie określonej wiedzy dotyczącej mężczyzny i kobiety, widzi”. Wrażliwość kobieca okresowo wzrasta, często przeżywa ona huś-
ich zachowań we wzajemnych relacjach, może pozwoliłoby uniknąć nie- tawkę nastrojów, co czasami objawia się płaczem, czy też innymi reak-
potrzebnych kłótni i nieporozumień. W każdym małżeństwie występują cjami. Na tę wrażliwość wpływ mają hormony związane z cyklem płod-
różnorodne problemy, czasami bardzo przyziemne i konkretne. Rozez- ności. Mężczyzna wobec takiej sytuacji jest praktycznie bezradny, aby
nanie i nazwanie ich po imieniu może uzdrowić małżeństwo. Bez wzglę- z tej ,,opresji” wyjść bez szwanku, należy wtedy pozwolić żonie przej-
du na to, jak daleko małżeństwo zabrnęło w kłopotach można zawsze je mować się różnymi drobiazgami bez zbędnego komentarza. Tak po pros-
zacząć naprawiać. Wśród wielu przyczyn złych relacji można wymienić: tu musi być. 
nieznajomość różnic między kobietą i mężczyzną, traktowanie płcio- Inną cechą, często źle odbieraną przez przeciętnego 
wości tylko jako przyjemności, brak ,,dobrego słowa” (dowartoś- mężczyznę, jest komunikowanie kobiety o własnych uczuciach. Można 
ciowania) między małżonkami, brak poprawnej komunikacji (dialogu), nawet określić tę właściwość jako przymus komunikowania. Zdolność ta 
niechęć do rodziny współmałżonka i egoizm, od którego wszystko się za- jest potrzebą, której nie spełniają mężowie. Kobieta niewysłuchiwana 
czyna. przez swego męża, musi się tym podzielić z kimś innym. Wypełnienie tej 

Zanim przejdziemy do omawiania niektórych kwestii, chciał- luki przez kogoś innego (obcy mężczyzna) może być powodem ucieczki 
bym podkreślić szczególną wartość małżeństwa sakramentalnego, które od siebie, a co potem? Nie wolno lekceważyć uczuć, należy je szanować 
poprzez udzieloną w dniu ślubu łaskę otrzymuje pomoc od Boga Stwór- nawet wtedy, gdy ich nie rozumiemy. Pójście tą drogą przyniesie 
cy. Kilka lat temu amerykańska socjolog Mercedes Arzu Wilson prze- określone pożytki mężowi - czy nie warto?
prowadziła badania na temat trwałości różnych związków małżeńskich. Zasygnalizowałem tylko niektóre sytuacje związane z mał-
Wyniki tego badania były następujące: żeństwem i rodziną. Wciąż posiadamy wolność osobistą i dokonujemy co-

- związek zawarty tylko cywilnie - rozchodzi się jedna para na dziennie wielu różnych wyborów. Niech jednym z nich będzie ukochanie 
dwie (50%), rodziny, realizowane m.in. poprzez umiejętność oceny jej wartości i po-

- po ślubie kościelnym, bez praktyk religijnych - jedna para na pieranie ich. Kochać rodzinę, to znaczy poznać niebezpieczeństwa i zło 
trzy (33%), jej zagrażające, aby można było je pokonać. Kochać rodzinę, to przy-

- po ślubie kościelnym i przy coniedzielnym wspólnym udziale wrócić jej zaufanie do samej siebie.
we Mszy św. - jedna para na pięćdziesiąt (2%),

- po ślubie kościelnym, przy coniedzielnym wspólnym udziale 
we Mszy św. i przy codziennej wspólnej modlitwie małżonków - rozpada 
się jedna para na 1429 par (zaledwie 0,07%, czyli 0,7 promila).

Na podstawie tych wyników każdy łatwo wyciągnie odpo-
wiednie wnioski.

Warto poddać się refleksji i przytoczyć fragment z Katechizmu 
Kościoła Katolickiego (nr 372), a mianowicie: ,,Mężczyzna i kobieta są 
stworzeni jedno dla drugiego. Bóg nie stworzył ich jako części i niekom-
pletnych. Bóg stworzył ich do wspólnoty osób, w której jedno może być 
pomocą dla drugiego, ponieważ są równocześnie równi jako osoby i uzu-
pełniają się jako mężczyzna i kobieta. Bóg łączy ich w małżeństwie (…)”. 

Kobieta i mężczyzna – kim jesteśmy?

br. Michał
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Dlaczego dotychczasowy, wydawać by się mogło, dość dobrze oraz odpady budowlano-rozbiórkowe, wielkogabarytowe i niebez-
funkcjonujący system gospodarki odpadami musi zostać pieczne powstające w gospodarstwach domowych. Na gminy przerzu-
zmieniony? cono niemiły obowiązek w zakresie pobierania opłat od mieszkańców

i uzyskania odpowiednich poziomów odzysku odpadów, pod groźbą 
Pierwszego stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o zmia- kar finansowych. Jednocześnie sztywne ramy ustawy nie pozwalają 

nie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nie- gminom na dostosowanie sposobów zbierania odpadów i na-liczania 
których innych ustaw, która wzorując się na doświadczeniach innych opłat do lokalnych warunków w naszej gminie.  
krajów europejskich, zmienia dotychczasowy system gospodarowania Gminy są zobowiązane do zorganizowania przetargu na odbieranie od-
odpadami komunalnymi. Celem zmienionej ustawy jest przejęcie przez padów komunalnych oraz zawarcie umowy z firmą, która będzie odbie-
gminy obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami ko- rać odpady od wszystkich mieszkańców w gminie. Poza tym samorządy 
munalnymi, uszczelnienie obecnie funkcjonującego systemu, upow- muszą corocznie analizować stan gospodarki odpadami komunalnymi 
szechnienie selektywnej zbiórki odpadów, a co za tym idzie zmniej- oraz prowadzić działania informacyjne i edukacyjne przy wykorzys-
szenie ilości odpadów, które trafiają na składowiska. W ubiegłym roku taniu stron internetowych urzędu gminy.
Europejska zaliczyła nasz kraj do pięciu państw mających największe 
problemy z odpadami. Oznacza to, że na Polskę mogą zostać nałożone Do kiedy muszą zostać podjęte przez radnych kluczowe dla miesz-
sankcje finansowe. Niestety, polski rząd za pomocą zmienionej ustawy kańców gminy decyzje dotyczące opłaty za śmieci?
przerzuca odpowiedzialność za spełnienie unijnych wymagań na sa-
morządy gminne, które będą musiały ponieść ewentualne kary za nie- Regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach mu-
wykonanie ustawowego obowiązku. Nowy system gospodarki odpa- szą zostać dostosowane do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 
dami będzie obowiązywał od 1 lipca 2013 roku. i wymogów nowej ustawy w terminie do 25 grudnia 2012 r. Do końca

roku także muszą zostać podjęte uchwały dotyczące sposobu naliczania 
Jakie są nowe obowiązki gmin w zakresie gospodarki odpadami? opłaty za wywóz śmieci, wzoru deklaracji, w sprawie szczegółowego 

sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komu-
Na gminy spada szereg nowych obowiązków. Samorządy nalnych w zamian za uiszczoną opłatę oraz kilka innych uchwał dopre-

będą musiały zadbać o budowę regionalnych instalacji do przetwa- cyzowujących funkcjonowanie systemu. W celu uszczelnienia sytemu 
rzania odpadów komunalnych i objąć wszystkich właścicieli nierucho- zbierania odpadów w gminie planowane jest podjecie uchwały w spra-
mości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz prowa- wie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
dzić nadzór nad gospodarką odpadami. Poza tym gminy muszą utwo- na których nie zamieszkają mieszkańcy, np.: urzędy, szkoły, sklepy,
rzyć PSZOK czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przedsiębiorstwa i domki letniskowe.  
który będzie miejscem, gdzie mieszkańcy będą mogli bezpłatnie oddać 
odpady segregowane (szkło, tworzywa sztuczne, odpady zielone itp.) W jaki sposób będzie naliczana opłata za wywóz śmieci? Przypom-

nijmy, jakie opcje są brane pod uwagę.

Opłata za wywóz śmieci może być naliczana od liczby osób 
zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, od ilości zużytej 
wody lub od powierzchni lokalu. Może być także jedna stawka opłaty 
od gospodarstwa domowego.  

Co z umowami mieszkańców zawartymi z firmą dotychczas wywo-
żącą śmieci?

Ustawa od 1 lipca 2013 nie rozwiązuje dotychczasowych 
umów z firmami wywozowymi. Mieszkańcy muszą we własnym za-
kresie dopilnować, by umowy zostały rozwiązane. Proszę pamiętać, że 
każda umowa ma określony termin wypowiedzenia, dlatego też należy 
przypilnować, by umowy rozwiązać odpowiednio wcześniej. Z na-
szych informacji wynika, że firmy wywożące odpady same planują roz-
wiązać umowy z mieszkańcami odpowiednio wcześniej, by nie faty-
gować ich do składania wypowiedzeń. Należy pamiętać, że nierozwią-
zanie umowy nie zwalnia właścicieli nieruchomości z obowiązku zło-
żenia deklaracji i wnoszenia opłat do gminy za odbieranie odpadów. 
Jeśli umowy indywidualne nie zostaną rozwiązane w terminie do 1 lipca 
2013 r., to właściciele takich nieruchomości mogą zapłacić podwójnie 
za tę samą usługę.          

Do tej pory mieszkańcy w indywidualnych umowach zawartych
z firmą wywozową określali częstotliwość odbioru odpadów. Wię-
cej płacili ci mieszkańcy, którzy wyprodukowali więcej śmieci
i częściej opróżniali pojemniki na śmieci. Czy po 1 lipca 2013 r. wy-
sokość opłaty za wywóz śmieci będzie uzależniona od ilości śmieci 
odbieranych z posesji? 
 

Ustawa nakazuje gminie ustanowić jedną zryczałtowaną
opłatę, naliczaną zgodnie z ww. metodami. Skutek tego jest taki, że Gmi-
na wyliczając wysokość opłaty musi przemnożyć stawkę opłaty przez
ilość mieszkańców lub ilość zużytej wody lub powierzchnię nieru-
chomości. Ewentualnie można ustanowić jedną stawkę od gospo-
darstwa domowego.

Rewolucja śmieciowa w pytaniach i odpowiedziach 

c.d.
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Mieszkańcy będą zobligowani do złożenia stosownej de- rowana do gminy, a nie firmy wywozowej. Wspólnota złoży do gminy
jedną deklarację za wszystkich swoich mieszkańców i będzie pobierać od klaracji, w której np.: określą ilość osób zamieszkujących daną nieru-
nich opłatę za śmieci na dotychczasowych zasadach.  chomość. Złożona przez nich deklaracja będzie podstawą do wyliczenia 

opłaty.   
Czy gmina zleci także wywóz odpadów od przedsiębiorstw?Główną zmianą w dotychczasowych zasadach odbioru odpa-

dów jest to, że Gmina zobowiązana jest do odebrania w ramach jednej 
Tak, są takie plany. Włączenie nieruchomości nie-opłaty wszystkich odpadów komunalnych z zasiedlonych nierucho-

zamieszkałych do systemu daje szansę na stworzenie jednolitego sys-mości, a nie jak dotychczas ilości zapisanej w umowie. Z tym, że Gmi-
temu postępowania z odpadami w całej gminie i ograniczenie możliwości na może określić, w jaki sposób odpady mają zostać posegregowane
podrzucania odpadów powstających w związku z prowadzeniem działal-i jak przygotowane do odebrania z posesji.         
ności gospodarczej do pojemników w budynkach mieszkalnych. Opłata
za odbiór odpadów z nieruchomości, na których nie zamieszkują miesz-Czy mieszkańcy segregujący śmieci zapłacą mniejszą kwotę za wy-
kańcy, będzie liczona od ilości odebranych z posesji pojemników.        wóz odpadów?

Do tej pory gmina dwa razy w roku organizowała tzw. wystawki, czy-Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach
li zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Czy po wprowadzeniu no-określi w precyzyjny sposób, jak mieszkańcy powinni segregować od-
wego systemu śmieciowego wystawki pozostaną, czy też zbiórka tego pady na swoich posesjach oraz w jakie pojemniki wyposażyć swoje nie-
typu odpadów zostanie zorganizowana w inny sposób? ruchomości. Jeśli będziemy stosować się do tych wytycznych, zapła-

cimy mniej, gdyż w przypadku prowadzonej segregacji odpadów na po-
Gmina musi wybrać, w jaki sposób odbywać się odbieranie od-sesji stosowane będą obniżone stawki opłaty. Różnice mogą być znacz-

padów wielkogabarytowych, budowlano-rozbiórkowych i odpadów
ne. 

elektrośmieci. Można pozostawić dotychczasowy system zbierania tego 
typu odpadów (bezpłatnie dwa razy do roku w trakcie „wystawek”), ma-

W jaki sposób Gmina będzie nadzorować, kto segreguje odpady,
jąc na uwadze, że koszt tej zbiórki musi być doliczony do opłaty. Alter-

a kto nie?
natywą może być dostarczenie przez mieszkańców tego rodzajów odpa-
dów do bezpłatnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

Gmina wprowadzi system monitorujący proces zbierania od- (stały punkt np.: w Sierakowicach, czynny cały rok). Właśnie między in-
padów z posesji. Właściciele nieruchomości otrzymają zindywidu- nymi o odpowiedź na to pytanie zostali poproszeni mieszkańcy gminy w 
alizowane naklejki z kodem kreskowym na pojemniki i worki do selek- anonimowej ankiecie zamieszczonej na stronie internetowej Gminy Sie-
tywnej zbiórki odpadów. W ten sposób Gmina będzie monitorowała, rakowice . Ankietę zamieszczamy także w bieżącym 
czy właściciel nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę odpadów, numerze „Wiadomości Sierakowickich”. Prosimy o jej wypełnienie i do-
czyli czy oprócz pojemników na zmieszane odpady oddaje odp- starczenie do sołtysów lub Urzędu Gminy.
owiednią ilość surowców wtórnych. Stosunek ilości odpadów komun-
alnych zmieszanych do ilości odpadów zebranych selektywnie zobraz- Co ze zbiórką elektrośmieci? 
uje nam czy właściciel odpowiednio postępuje z odpadami. Ponadto fir-
ma wy-łoniona w przetargu, odbierając odpady z nieruchomości, ma Planujemy zachować dotychczasowy system comiesięcznych 
obowią-zek kontrolowania, czy odpady są segregowane w sposób wła- zbiórek w stałych miejscach na terenie Sierakowic i w poszczególnych so-
ściwy i in-formowania Gminy o nieprawidłowościach w tym zakresie.       łectwach. Ponadto mieszkańcy będą mogli elektrośmieci przekazać do 

PSZOK-u.  
Co ze wspólnotami mieszkaniowymi? Jak problem wywozu śmieci 
będzie tam rozwiązany? Do tej pory śmieci z naszej gminy trafiały na składowisko w Chlew-

nicy w gminie Potęgowo. Czy po 1 lipca 2013 r. nadal będą trafiały na 
Wspólnoty mieszkaniowe za odbieranie odpadów komunalnych roz- to samo składowisko?  
liczać się będą w podobny sposób jak obecnie, z tym że opłata będzie kie-

Tak, w ramach regionu północnego, do którego została przypi-
sana Gmina Sierakowice, znajduje się składowisko w Chlewnicy i od-
pady z naszej gminy trafią, tak jak dotychczas do Chlewnicy. Obecnie na-
leżało by raczej już mówić o instalacji do przetwarzania odpadów ko-
munalnych, niż o samym składowisku. Odpady trafiające do takiej insta-
lacji są w pierwszej kolejności podawane segregacji na sortowni, gdzie 
wydzielane są surowce wtórne oraz część biodegradowalna, która kie-
rowana jest do kompostowni. Część strumienia odpadów, której nie udaje 
sie odzyskać na sortowni przeznaczana jest do produkcji paliwa alter-
natywnego. Dopiero na samym końcu mamy kwaterę składowiska, na
którą trafiają jedynie odpady, których nie udało się w żaden pożyteczny 
sposób zagospodarować. 

Odpowiedzi udzielał: Mariusz Laska – inspektor ds. ochrony
środowiska 

www.sierakowice.pl
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ANONIMOWA ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SIERAKOWICE
dotycząca systemu odbierania odpadów komunalnych

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która cały ciężar 
właściwej gospodarki odpadami przerzuciła na gminy. Ustawodawca wymusza na gminach wdrożenie od 1 lipca 2013 r. 
nowego systemu gospodarki odpadami, co wiąże się z szeregiem zmian, nowymi obowiązkami i obciążeniami, zarówno 
dla gminy jak i dla mieszkańców. Powyższe działania będą możliwe tylko przy aktywnej współpracy i pomocy ze strony 
mieszkańców gminy, dlatego będziemy ogromnie wdzięczni za wypełnienie poniższej ankiety. Jej wyniki pozwolą nam 
uwzględnić Pani/Pana zdanie na ten temat.

1. Miejsce zamieszkania *

a) dom jednorodzinny

b) dom bliźniak (szeregowy)

c) wspólnota lokalowa (do 7 lokali)

d)wspólnota lokalowa (powyżej 7 lokali

e)inne
 Jeżeli „e) inne”, proszę podać jakie   ………………………………………………………………………………...

2. Ilość osób zamieszkujących / ilość osób zameldowanych: * przykład: 5/3………………………………

3. Czy na terenie nieruchomości jest prowadzona działalność gospodarcza?        a) tak            b) nie 

4. Czy na terenie Pana (Pani) nieruchomości prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów?          a) tak         b) nie 

5. Czy od 1 lipca 2013 r. będzie Pan (Pani) gromadzić odpady selektywnie: 
      

 a) zamierzam segregować odpady komunalne, zgodnie z wytycznymi Urzędu Gminy, by mieć niższą  stawkę opłaty.                                   
       
 b) nie zamierzam segregować odpadów komunalnych i będę uiszczać podwyższoną  stawkę opłaty. 

6. W jaki sposób postępuje Pan (Pani) z odpadami biodegradowalnymi  (trawa, liście, pozostałości z ogródków 
przydomowych, odpady z kuchni):

a) przeznaczam do kompostownika

b) segreguję w pojemnikach (workach) i oddaję firmie wywozowej

c) oddaje łącznie z odpadami zmieszanymi

d) inny
 jeśli "d) inny" proszę podać w jaki: ……………………………………

7. Jaki model selektywnej zbiórki odpadów Pana/i zdaniem będzie najodpowiedniejszy? 
UWAGA: Jeżeli wdrożony model selektywnej zbiórki nie zapewni narzuconych przez ustawodawcę poziomów odzysku i 
recyklingu Gmina, a tym samym mieszkańcy, zostaną obarczeni karnymi opłatami za niewysegregowaną ilość odpadów.

a) odpady mokre (odpady zmieszane i biodegradowalne) 1  raz na dwa tygodnie;
b) odpady suche(opakowania papierowe, wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, szkło)1 raz w miesiącu; 

a) odpady mokre (odpady zmieszane i biodegradowalne); ) 1  raz na dwa tygodnie;
b) odpady suche(opakowania papierowe, wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale) ) 1  raz w miesiącu;
c) szkło 1  raz na kwartał;      

a) odpady mokre (odpady zmieszane); ) 1  raz w miesiącu;
b) odpady suche(opakowania papierowe, wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale) ) 1  raz w miesiącu;
c) szkło) ) 1  raz na kwartał;
d)  biodegradowalne 1 raz w miesiącu

1)

2)

3)



URZĄD GMINY SIERAKOWICE
83-340 Sierakowice, ul. Leborska 30

tel. (058) 681 95 00, fax (058) 681 66 01
, e-mail:http:// www.sierakowice.pl  sierakowice@sierakowice.pl

8. Wskaż ilości worków 120 litrowych potrzebnych do gromadzenia odpadów  segregowanych – opakowania papierowe, 
wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, (wywóz raz w miesiącu) : 

      1 szt.          2 szt.          3 szt.          4 szt.          5 szt. 

9. Wskaż ilości worków 120 litrowych potrzebnych do gromadzenia odpadów  segregowanych – szkło (wywóz raz na 
kwartał) : 

      1 szt.          2 szt.          3 szt.          4 szt.          5 szt.  

10. W jaki sposób Pana (Pani) zdaniem powinno odbywać się odbieranie odpadów wielkogabarytowych, (opony, 
telewizory, lodówki, wanny, pralki, fotele, meble)  budowlano-rozbiórkowych i odpadów elektrośmieci?  

      a) zabierane bezpłatnie dwa razy w roku w trakcie „wystawek”,

      b) dostarczane przez mieszkańców do bezpłatnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – stały punkt 
np.: w    Sierakowicach,  czynny cały rok

      c) zabierane odpłatnie na indywidualne zgłoszenie bezpośrednio z posesji.

11. Obecny miesięczny koszt brutto odbioru odpadów w przeliczeniu na 1 domownika (wg danych z faktury z firmy 
wywozowej) wynosi: 

       a) do 5 zł          b) 5,10 zł ÷ 10,00 zł          c) 10,10 zł ÷ 15 zł          d) powyżej 15,00 zł 

12. Ile gotowy/a jest Pan (Pani) płacić miesięcznie w przeliczeniu na 1 domownika za zagospodarowanie wytworzonych 
odpadów:  

       a) do 5 zł          b) 5,10 zł ÷ 10,00 zł          c) 10,10 zł ÷ 15 zł          d) powyżej 15,00 zł 

13. Od czego powinna być uzależniona metoda naliczania opłaty za odbieranie odpadów z nieruchomości 
zamieszkałych: (metody, które zgodnie z ustawą może zastosować Gmina) 

      a) od ilości osób zamieszkujących         b) od ilości zużywanej wody

      c) od powierzchni mieszkania                d) ryczałtowo od gospodarstwa domowego 

14. Preferowana przez Pana (Panią) częstotliwość opróżniania pojemników na ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE to:  
    
      a) 1 x na miesiąc            b) 2 x w miesiącu           c) 1 x w tygodniu
 
15. Preferowana przez Pana/ią częstotliwość opróżniania pojemników na zbierane SELEKTYWNIE ODPADY KOMUNALNE to: 

      a) 1 x na miesiąc            b) 2 x w miesiącu           c) 1 x w tygodniu

16. Preferuję płatność: *        a) co miesiąc            b) co 2 miesiące           c) co kwartał          d) raz w roku 

17. Ścieki komunalne odprowadzam do:  
     
      a) kanalizacji sanitarnej            b) bezodpływowego zbiornika na ścieki            c) przydomowej oczyszczalni ścieków 

18. Wody opadowe z terenu posesji odprowadzone są do:  

       a) kanalizacji burzowej            b) kanalizacji sanitarnej            c) rozprowadzone są na teren posesji 

19.  Rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania budynku:

      a) węgiel              b) gaz                                   c) olej opałowy             d)  energia elektryczna  

      e) drewno             f) sieć ciepłownicza           g) kolektory słoneczne

Wypełnione ankiety należy zwrócić do Urzędu Gminy w Sierakowicach ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice pok. 102 lub 
302, albo oddać u Sołtysów w terminie do 16 listopada 2012 r. Bliższych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy w  Sierakowicach pok. 302, tel: 58 681-95-79, .sierakowice@sierakowice.pl
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Ślady historii we wspomnieniach, starych fotografiach i księgach metrykalnych

Ślady historii we wspomnieniach, starych fotografiach
i księgach metrykalnych to temat spotkania z genealogiem Janu-
szem Pawelczykiem, prezesem Pomorskiego Towarzystwa Genea-
logicznego, które odbyło się w czwartkowe popołudnie 18 paź-
dziernika w siedzibie sierakowickiego GOK-u.

Trzeba przyznać, że spotkanie było przeznaczone dla ko-
neserów i miłośników historii, i rzeczywiście tych nie zabrakło.
W spotkaniu uczestniczyli również uczniowie z kl. IV Szkoły Pod-
stawowej w Sierakowicach, należący do koła historycznego pro-
wadzonego przez panią Danutę Stolc.

Spotkanie składało się z dwóch części. Pierwszą część
wykładową Janusz Pawelczyk, poświęcił między innymi przed-
stawieniu historii zamieszkiwania swojego pradziadka Augustyna 
Pawelczyka w latach 1901-1909 początkowo w dworku szlachec-
kim Łaszewskich, dawnych właścicieli Sierakowic, a potem w „wo-
zie cygańskim” w Sierakowicach. To wystąpienie było nie tylko in-
formacją historyczną, było również kontynuacją poszukiwań śla-
dów historii o swojej rodzinie. Dlatego p. Janusz Pawelczyk za-
prosił na spotkanie osoby, które posiadałyby stare fotografie albo
miały informacje na temat prawdopodobnej lokalizacji „Wozu
Drzymały” lub stodoły Augustyna Pawelczyka w okolicy targo-
wiska lub cmentarza poewangelickiego. Na spotkanie przybył
dr Mirosław Kuczkowski, pasjonat historii, z niezwykle cennymi
fotografiami i materiałami historycznymi. Jako potomek później-
szych właścicieli dworku Łaszewskich, państwa Kuczkowskich, od 
lat zbiera najdrobniejsze ślady pamięci i historii tego terenu i ludzi 
tam żyjących. Uczniowie poznali historyczny kontekst „Drzymalis-
tów” w Polsce, a także dowiedzieli się o sposobach poszukiwań ge-
nealogicznych.

Druga część spotkania miała charakter roboczy, już
w mniejszym gronie. Panie z Paczewa Stefania Walkusz z córką
i Gabriela Labuda z córką, które pochodzą z rodu Pawelczyków
i tworzą rodzinne drzewa genealogiczne były zainteresowane po-
szukiwaniem swoich przodków. Pan Janusz instruował jak szukać 
informacji genealogicznych w internecie, na jakie aspekty zwrócić 
uwagę i jak unikać błędów w tych poszukiwaniach. Spotkanie prze-
ciągnęło się do godzin wieczornych.

O kameralny nastrój spotkania zadbały miłe panie z GOK-u. 

M.Karolak

 Dr Mirosław Kuczkowski, Janusz Pawelczyk i Emilia Reclaf

Przyzwyczailiśmy się do widoku wikariatki, budynku z muru 
pruskiego przy ul. ks. B. Łosińskiego w Sierakowicach. Niegdyś za-
mieszkały przez kilka rodzin, tętnił życiem i gwarem dzieci. Lokatorzy 
stopniowo ubywali – wymierali lub wyprowadzali się, a budynek po-
padał w ruinę. Ostatnio zapadł się dach a w dziurawych ścianach hulał 
wiatr.

27 września br. na teren posesji wjechał ciężki sprzęt Ry-
szarda Młyńskiego. Rozbiórkę firma rozpoczęła od zabudowań gos-
podarczych, a następnego dnia zburzyli budynek wikariatki. Zmienił się 
krajobraz Sierakowic w tym fragmencie. Z nutą nostalgii piszę o tym 
wydarzeniu. Czegoś ubyło, coś się skończyło, jakiś fragment historii
pójdzie w zapomnienie! Pozostaną stare fotografie i nowa rzeczywis-
tość – parking na samochody. Więc trochę sobie powspominam. mowe dni, przy piecu kaflowym grzali się ludzie oczekujący na autobus 

Pięćdziesiąt lat temu, gdy jedynymi środkami lokomocji były lub pociąg. Pamiętam z dzieciństwa, że ten dom służył również za
PKP i PKS, a parafia św. Marcina obejmowała teren Mojusza, Kamie- skrzynkę kontaktową (bo nie było telefonów), aby przekazać infor-
nicy Królewskiej, Tuchlina i inne miejscowości, dziś wyłączone z ma- mację dla kogoś bliskiego lub znajomego, kto na pewno tu przyjdzie!
cierzystej parafii, ludzie przyjeżdżali na cmentarz do Sierakowic. To O pani Annie i o Plichtach mówiło się często, z ogromną wdzięcznością, 
właśnie ten budynek był miejscem, gdzie ludzie szukali wszelkiej po- życzliwością, ciepłem i sympatią. Z tego mieszkania nikt nie został od-
mocy. Niezwykle życzliwa i uprzejma pani Anna Plichta, a później jej prawiony z kwitkiem i nikt nie zastał zamkniętych drzwi. Gospodarze 
synowa Joanna Plichta – grzały wodę dla tych, którzy w przeddzień zawsze znaleźli życzliwe słowo, uśmiech i służyli pomocą w miarę swo-
Wszystkich Świętych przyjechali szorować groby, pożyczały wiadra, ich możliwości. Ten budynek i ci ludzie, nie byli anonimowymi miesz-
szczotki, ścierki. Pożyczały grabie do grabienia liści z cmentarza kańcami Sierakowic. Był to rodzaj zajazdu, w którym znajdowało cie-
i miotły chruściane. To w tym budynku zostawiano na chwilę siatki pło i pomoc wiele ludzi. Dobrze, że były takie domy, że byli tacy ludzie, 
z ciężkimi zakupami, do czasu gdy przyjedzie mąż wozem po załat- którzy żyli pracowitością i dobrocią dla innych. Wraz z tym budynkiem 
wieniu czegoś na GS-ach. To tam przebierano obłocone obuwie lub skończyła się jakaś epoka, ale dobre czyny trwają wiecznie.
gumowce, aby na ulicy wyglądać schludniej. W tym budynku, w zi- Maria Karolak, Foto: Maria Karolak

Stara wikariatka zburzona

Harmonogram sekcji stałych w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach

Sekcja nauki gry na instrumentach 
gitara - instruktor: mgr Dominika Formela  
zajęcia: Gminny Ośrodek Kultury
środa: godz. 16.00-18.00

Sekcja nauki gry na instrumentach 
skrzypce – instruktor: mgr Michał Szczypiorski   
zajęcia: Gminny Ośrodek Kultury 
sobota: od godz. 9.00      
zajęcia: Zespół Szkół w Tuchlinie
poniedziałek: od godz 16.00

Sekcja nauki indywidualnej 
pianino, akordeon, kontrabas, organki elektryczne
instruktor: mgr Witold Baska 
zajęcia w  Gminnym Ośrodku Kultury
w Sierakowicach 
poniedziałek godz. 14.00-20.00 
wtorek godz. 14.00-20.00 
czwartek godz. 14.00-20.00
piątek godz. 14.00-18.00
zajęcia w Zespole Szkół w Tuchlinie:
środa godz. 14.00-20.00

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”
kierownik: Irena Kulwikowska
– tel. kom. 694 468 874
konsultant muzyczny:
etnomuzykolog mgr Witold Treder
choreografia: mgr Irena Warmowska   
instruktor muzyki: mgr Witold Baska       
zajęcia w sali OSP w Sierakowicach
piątek godz. 18.00-20.00

Zajęcia taneczne
instruktor: mgr Edyta Gawin
grupy taneczne sala na Orliku przy Szkole
Podstawowej w Sierakowicach:
grupa młodsza godz. 15.00-16.00
grupa starsza godz. 16.15-17.45

Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Gminy Sierakowice  
kierownictwo: mgr Andrzej Szczypiorski
kapelmistrz: mgr Hubert Szczypiorski
zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury
w Sierakowicach
piątek godz. 20.00-22.00

Ekspozycja Stała Muzealna 
instruktor: mgr Emilia Reclaf – tel. 58 681 62 14
lekcje regionalne, zwiedzanie z przewodnikiem:
poniedziałek i środa godz. 9.00-14.00 
zwiedzanie bez przewodnika:
wtorek-czwartek- piątek godz. 9.00-16.00

Sekcja nauki gry na instrumentach 
gitara - instruktor: mgr Dominika Formela  
zajęcia: Gminny Ośrodek Kultury
środa: godz. 16.00-18.00

Sekcja nauki gry na instrumentach 
skrzypce – instruktor:
mgr Michał Szczypiorski   
zajęcia: Gminny Ośrodek Kultury 
sobota: od godz. 9.00      
zajęcia: Zespół Szkół w Tuchlinie
poniedziałek: od godz 16.00

Sekcja nauki indywidualnej 
pianino, akordeon, kontrabas,
organki elektryczne
instruktor: mgr Witold Baska 
zajęcia w  Gminnym Ośrodku Kultury
w Sierakowicach 
poniedziałek godz. 14.00-20.00 
wtorek godz. 14.00-20.00 
czwartek godz. 14.00-20.00
piątek godz. 14.00-18.00
zajęcia w Zespole Szkół w Tuchlinie:
środa godz. 14.00-20.00

Zajęcia taneczne
instruktor: mgr Edyta Gawin
grupy taneczne, sala na Orliku przy Szkole
Podstawowej w Sierakowicach:
grupa młodsza godz. 15.00-16.00
grupa starsza godz. 16.15-17.45

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca
„Sierakowice”
kierownik: Irena Kulwikowska
– tel. kom. 694 468 874
konsultant muzyczny:
etnomuzykolog mgr Witold Treder
choreografia: mgr Irena Warmowska   
instruktor muzyki: mgr Witold Baska       
zajęcia w sali OSP w Sierakowicach
piątek godz. 18.00-20.00

Ekspozycja Stała Muzealna 
instruktor: mgr Emilia Reclaf – tel. 58 681 62 14
lekcje regionalne, zwiedzanie z przewodnikiem:
poniedziałek i środa godz. 9.00-14.00 
zwiedzanie bez przewodnika:
wtorek-czwartek- piątek godz. 9.00-16.00

Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Gminy Sierakowice  
kierownictwo: mgr Andrzej Szczypiorski
kapelmistrz: mgr Hubert Szczypiorski
zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury
w Sierakowicach
piątek godz. 20.00-22.00
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Warto mieć marzenia…
Uroczystość poświęcenia nowego budynku gimnazjum w Gowidlinie

Wielkim świętem dla społeczności
gowidlińskiej nazwał ks. infułat Stanisław Grunt 
uroczystość poświęcenia i oficjalnego otwarcia 
nowego budynku dydaktycznego w tamtejszym 
Zespole Szkół. Ceremonia miała miejsce 16 paź-
dziernika, w święto patrona szkoły – Jana
Pawła II.

Obchody tego wyjątkowego dnia roz-
poczęły się mszą św. sprawowaną w miej-
scowym kościele pod przewodnictwem ks. in-
fułata Stanisława Grunta i przy współudziale
księży proboszczów parafii gminy Sierakowice. 

Ks. infułat Stanisław Grunt w kazaniu 
przypomniał postać polskiego papieża, którego 
imię nosi placówka w Gowidlinie. – Dzisiejszy 
dzień wszedł do historii jako dzień wyboru Jana 
Pawła II na Stolicę Piotrową w 1978 roku. Nasz 
polski papież odmienił historię świata  propagu-
jąc wartości pozaziemskie: potrzebę pokoju
i braterstwa. Szkoła w Gowidlinie nosi Jego
imię. To znaczące imię dla wszystkich ludzi: wie-
rzących i niewierzących. Wspaniały Polak, naj-
wspanialszy z rodu Polaków – dodał ks.
infułat i podkreślił także wyjątkową rolę szkoły
w życiu każdego człowieka jako miejsca kultury, 

jemy i poświęcamy obiekt, który od lat był w Gowidlinie wymarzonyszacunku i miłości. Omówił cztery wymiary
i potrzebny. Cieszę się, że w tym ważnym dla nas dniu tak wiele zacnych szkoły – rodzinę, uczniów, nauczycieli i wreszcie sam budynek szkoły
osób zechciało skorzystać z naszego zaproszenia i wspólnie z nami sięjako miejsce, które trzeba szanować. Pierwszą i niezastąpioną szkołą jest 
cieszyć – powiedział wójt i serdecznie powitał m.in. Stanisława Lam-rodzina. Tu człowiek nabywa pierwszych umiejętności. Natomiast wa-
czyka – posła na sejm, Janinę Kwiecień – starostę powiatu kartuskiego, runkiem istnienia szkoły są uczniowie – bez nich szkoły nie mają racji by-
Danutę Rek i Huberta Lewnę – radnych sejmiku województwa po-tu. Ks. infułat zwrócił uwagę, że niezwykle ważna jest postawa na-
morskiego, ks. infułata Stanisława Grunta, ks. kanonika Leszka Knuta – uczycieli, ich wiedza i doświadczenie: – Winni jesteśmy wielki szacu-
proboszcza parafii gowidlińskiej, ks. prałata Franciszka Cybulę, ks. ka-nek naszym wychowawcom, bo uczą i wychowują. To jest proces ze so-
nonika Bronisława Dawickiego, ks. Marka Werę, ks. kanonika Tadeusza bą połączony. Trzeba nam mądrych i odpowiedzialnych ludzi, którzy są 
Kuracha, ks. Jarosława Dunajskiego, ks. dr. Bartłomieja Starka – dyrek-otwarci na potrzeby bliźnich – powiedział. 
tora Wydziału Katechetycznego kurii diecezjalnej gdańskiej, PiotraKs. infułat przypomniał także o zasługach wójta Tadeusza Ko-
Leszczyńskiego, Krzysztofa Andryskowskiego i Mirosława Łęckiego – bieli dla lokalnego środowiska, a szczególnie jego wkład w ocalenie i re-
radnych powiatu kartuskiego, Gabrielę Albertin – pomorskiego wice-konstrukcję zabytkowego kościoła św. Marcina oraz budowę i powrót 
kuratora oświaty, Adama Julke – prezesa zarządu firmy Elwoz, Ryszarda do Sierakowic Ołtarza Papieskiego. 

Laskę i Marcina Niklasa – kierowników budowy, 
Adama Jowanowskiego – projektanta z firmy Stal-
projekt, a także radnych gminy Sierakowice z prze-
wodniczącym Zbigniewem Suchtą, Stanisława Cy-
bullę – sołtysa Gowidlina oraz dyrektorów szkół, gro-
no pedagogiczne i emerytowanych pracowników 
gowidlińskiej placówki.   

– Marzenia się spełniają – kontynuował 
Wójt – ale było to możliwe także dzięki wysiłkowi, 
jaki włożyła rada gminy Sierakowice. Przypomnę
tylko, że gdy dwa lata temu prosiłem o wyasygnowa-
nie kwoty na inwestycję, nie było głosu sprzeciwu ze 
strony radnych, pomimo że wiele innych przed-
sięwzięć jest realizowanych na tym terenie. Dzisiaj 
cieszymy się i radujemy, że możemy być w tym 
obiekcie i że możemy go oddać wam, droga mło-
dzieży, a przez was na pewno następnym pokole-
niom. 

Później głos zabrała dyrektorka zespołu
szkół, Maria Wenta-Barlak: – Cechą znamienną
i charakterystyczną dla takich uroczystości jak dziś 
jest chęć wracania do początku, do historii, do ludzi, 
którzy ją tworzyli – powiedziała i przypomniała 
historię szkoły. Podczas mszy zostały poświęcone krzyże ufundowane przez 

Pierwsza wzmianka o szkole w Gowidlinie pochodzi z 1780 rodziców. Przedstawiciele rady rodziców przekazali je później uczniom 
roku. Funkcjonowała ona jako szkoła parafialna parafii sierakowickiej. poszczególnych klas. 
Do szkoły uczęszczało wówczas 30 uczniów. Nauka odbywała się Po mszy goście i uczniowie udali się do budynku szkoły, gdzie 
osobno dla dziewcząt i chłopców. Budynek stał w miejscu dzisiejszego wszystkich bardzo serdecznie powitał wójt Tadeusz Kobiela. – Odda-

Maria Wenta-Barlak – dyrektor Zespołu Szkół w Gowidlinie

10 (267) październik 2012
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Setna rocznica powstania Towarzystwa Młodokaszubów

Przypomnienie życia oraz dzieł Młodokaszubów z całego jąc kwiaty i paląc znicze w miejscu jego spoczynku.
Pomorza, kwiaty na grobach i tablicach pamiątkowych oraz chwila mo- Oddział ZKP w Szemudzie upamiętnił Stefana Dąbrowskie-
dlitwy za nieżyjących działaczy – w ten sposób członkowie Zrzeszenia go. Kwiaty złożono przed poświęconym mu obeliskiem w Donimierzu, 
Kaszubsko-Pomorskiego uczcili 100 rocznicę powstania Towarzystwa ufundowanym w 2011 roku przez mieszkańców wsi.  Stefan Dąbrowski 
Młodokaszubów. (1882–1945) uczestniczył w sierpniowym Zjeździe Młodokaszubów.  

22 sierpnia 1812 r. odbył się w Gdańsku zjazd założycielski To- Włączył sie też w prace nad powołaniem muzeum w Sopocie. Był 
warzystwa Młodokaszubów. Jego celem było rozwijanie programu ideo- pierwszym starostą wejherowskim II R.P. W okresie międzywojennym 
wego ruchu kaszubsko-pomorskiego i przygotowanie kadr do działaln- sprawował mandat posła. Spoczywa na cmentarzu w Szemudzie.
ości wśród Kaszubów. Organizację tę stworzyli wykształceni przed- Chojnicki oddział ZKP wspominał prof. Ferdynada Bieszka 
stawiciele inteligencji kaszubsko-pomorskiej (głównie księża, prawn- (1854-1925), jednego z inicjatorów pomorskiego ruchu filomackiego. 
icy, lekarze, dziennikarze i kupcy). Jako pracownik uniwersytetu w Fryburgu Badeńskim wpłynął na całe 

Kontynuatorem idei Młodokaszubów jest obecnie Zrzeszenie pokolenia Młodokaszubów, którzy tam studiowali (m.in. Karno-
Kaszubsko-Pomorskie, które postanowiło uczcić stulecie Towarzystwa wskiego, Heykego czy Zegerskiego).  Uroczystość odbyła się przy bu-
w kilkudziesięciu miejscowościach, w których działali lub zostali po- dynku dawnego Gimnazjum Chojnickiego, którego pierwszym polskim 
chowani Młodokaszubi. dyrektorem został w 1919 roku prof. Bieszk. 

W środę 22 sierpnia dokładnie o godz. 19 rozpoczęły się ur- Na cmentarzu w Sopocie spoczywa dr Friedrich Lorentz – je-
oczystości m.in. w Kartuzach, Brusach, Kościerzynie, Cewicach czy Gd- den z największych badaczy języka i kultury kaszubskiej przełomu XIX 
ańsku, ale także poza Kaszubami, np. w Lesie Szpęgawskim na Kociew- i XX wieku. W 1907 założył pierwsze towarzystwo kaszuboznawcze Ve-
iu. Podczas spotkań odczytano list prezesa ZKP Łukasza Grzędzickiego: rein für Kaschubische Volkskunde i przez pięć lat redagował jego rocz-
– Zdajemy sobie sprawę, może niektórzy z nas dopiero teraz to odkryw- niki „Mitteilungen des Vereins...”. Współpracował z Młodokaszubami, 
ają, jaki wpływ na dzieje naszych wsi i miast oraz Pomorzan wywarło po- publikował w „Gryfia”. Przy grobie dra Friedricha Lorentza (1870-
kolenie Młodokaszubów. Ich dokonania i prowadzona z wielkim zaang- 1937) zebrali się członkowie sopockiego oddziału ZKP.
ażowaniem praca, o której często już nie pamiętamy, zmieniła obraz ro- Przy Ołtarzu Piaśnickim spotkali się członkowie krokows-
dzimej społeczności naszego regionu i nieodwracalnie ją wzbogaciła w kiego oddziału ZKP oraz goście, aby uczcić pamięć Witolda Kukows-
sferze kultury i myśli regionalnej. Dokonania Młodokaszubów nadały kiego. Był jednym z  Młodokaszubów, którzy zginęli z rąk hitlerowców 
kaszubszczyźnie barw, które nigdy nie zblakną – pisał Ł. Grzędzicki. Pre- w lasach Piaśnicy w 1939 r. W uroczystości wzięło udział 20 osób, wś-
zes ZKP dodał też, że za swoją postawę wielu Młodokaszubów podczas ród nich  członkowie rodziny W.Kukowskiego. Zgromadzeni wspólnie 
II wojny światowej zapłaciło najwyższą cenę w takich miejscach jak Las odśpiewali hymn kaszubski. Pomodlono się, złożono kwiaty oraz zapal-
Szpęgawski, Las Piaśnicki, Stutthof czy Dachau. ono znicze przy nazwisku upamiętnianego, pod boczną ścianą ołtarza. 

A oto jak w niektórych miejscowościach obchodzono rocz- Wiceprezes Zarządu Głównego Zrzeszenia, Tomasz Fopke, przypomn-
nice powstania Towarzystwa Młodokaszubów. iał najważniejsze fakty z życia wspominanej postaci. Obecni zaśpiewali 

Kościerski oddziału ZKP, wspólnie z przedstawicielami sąsi- „Kaszëbską Królewą” Jana Trepczyka i „Barkę”. 
ednich – stężyckiego i łubiańskiego, setną rocznicę założenia Towar- Jana Patocka wspominano w Strzelnie, w miejscu jego urod-
zystwa Młodokaszubów uczcił przy pomniku ks. Leona Heykego. Ten zenia. Spotkanie zorganizował miejscowy oddział ZKP. Odbyło się ono 
wybitny Kaszuba  urodził się w Cierzni k. Wejherowa. Należał do Koła pod przy tablicy upamiętniającej tego Młodokaszubę – nauczyciela i 
Kaszubologów. Zasłynął jako poeta i pisarz regionalny. Z Kościerzyną folklorystę. Patock nauczał w Strzelnie, Chyloni, Gościcinie, Rębiu, 
związał się w 1920 roku. Przez piętnaście lat był prefektem tutejszego se- Żukowie, Kartuzach, Sulęczynie, Orłowie oraz Grudziądzu. Był czło-
minarium nauczycielskiego i katechetą w gimnazjum. Zginął w 1939 ro- nkiem Kaszubskiego Towarzystwa Ludoznawczego w latach 1908-
ku w Lesie Szpęgawskim. 1909. Zebrał liczne materiały etnograficzne z naszego regionu. 

Kościerski obelisk poświecony Młodokaszubie odsłonięto w W stutthofskim obozie zginęli  m.in. dr Bernard Filarski, Fran-
1990 roku. Ks. Leon Heyke partonuje również jednej z miejscowych sz- ciszek Kręcki i Michał Szuca. O ich upamiętnienie zadbał tczewski oddz-
kół podstawowych. iał ZKP. Dzięki uprzejmości dyrekcji Muzeum Stutthof na teren obozu 

Gdański oddział ZKP uczcił 100 rocznicę powstania Towar- wpuszczona została delegacja Zrzeszenia, która pod przewodnictwem 
zystwa Młodokaszubów przed budynkiem przy ul. Powroźniczej 23, w wiceprezesa ZKP Krzysztofa Kordy złożyła kwiaty przy obozowym 
którym odbył się zjazd założycielski w 1912 roku. Podczas spotkania od- krzyżu wspominając Młodokaszubów wiezionych i pomordowanych w 
śpiewano hymn kaszubski oraz złożono kwiaty pod odsłoniętą 30 lat te- niemieckich obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. 
mu tablicą, informującą o historii miejsca. Tczewscy zrzeszeńcy w tym czasie spotkali się również w Le-

Gdańscy zrzeszeńcy odwiedzili również dwa inne miejsca, zw- sie Szpęgawskim, gdzie upamiętniono księdza Leona Heykego (1885-
iązane z działalnością Młodokaszubów. Na budynku przy ul. Ko- 1939). Należał on do Koła Kaszubologów, aktywnie włączając się w 
twiczników znajduje się tablica poświęcona Czyżewskim. W drukarni ruch młodokaszubski. Był też wybitnym poetą i pisarzem kaszubskim. 
Józefa Czyżewskiego, polskiego działacza narodowego w Wolnym Mi- Zadebiutował w „Gryfie” i tworzył aż do śmierci. Jako wybitny pedagog 
eście Gdańsku, drukowany był „Gryf”, wydawany przez Aleksandra miał ogromny wpływ na kolejne pokolenie inteligencji kaszubskiej. 
Majkowskiego. Zginął w Lesie Szpęgawskim, gdzie jest pochowany, jego symboliczny 

Odwiedzono również miejsce, w którym mieściła się redakcja grób znajduje się też w Kielnie. Symboliczny znicz zapalono pod cen-
owego czasopisma. Przypomina o tym tablica umieszczona na budynku tralnym krzyżem, gdyż niestety groby szpęgawskie, mimo, że IPN po-
przy ul. Ogarnej 20/21 z napisem: „W tym domu w latach 1911-1912 siada dane znacznej części pomordowanych tam osób, są ciągle anon-
mieściła się redakcja GRYFA, którego twórcą była Aleksander Maj- imowe.
kowski”. Członkowie tczewskiego oddziału ZKP udali się również do 

Tego dnia gdańscy Kaszubi uczcili również pamięć Fran- Lubiszewa, gdzie oddano hołd tamtejszemu proboszczowi ks. Bolesła-
ciszka Sędzickiego, pisarza, poety i działacza kaszubskiego. Jego grób wowi Piechowskiemu. Był on aktywnym działaczem  Kola Kaszubo-
znajduje się na cmentarzu Srebrzysko we Wrzeszczu. logów w Pelplinie. Współpracował z Aleksandrem Majkowskim i reda-

Najliczniejsza, kilkudziesięcioosobowa grupa Kaszubów, kcją „Gryfa”, był też członkiem Towarzystwa Czytelni Ludowych oraz 
świętowała jubileusz w Kartuzach. Upamiętniający setną rocznicę zjaz- Towarzystwa Młodokaszubów. Zginął w obozach koncentracyjnych w 
du założycielskiego Towarzystwa Młodokaszubów zgromadzili się przy Niemczech, jednak parafianie upamiętnili jego osobę specjalnym krzy-
grobie jego inicjatora - Aleksandra Majkowskiego. żem-pomnikiem, pod którym członkowie Zrzeszenia zapalili kolejny 

Uroczystości w Kartuzach przewodniczył prezes Zarządu znicz.
Głównego ZKP, Łukasz Grzędzicki. Zebrani oddali hołd najwybitni-

Nadesłane ejszemu przedstawicielowi Młodokaszubów, przypominając jego zas-
ługi dla powstania oraz rozwoju ruchu kaszubsko-pomorskiego, składa-

Obecnie Zespół Szkół w Gowidlinie ma
osiemnaście oddziałów, w tym: 3 oddziały 
przedszkolne, 9 oddziałów szkoły pod-
stawowej, 6 oddziałów gimnazjum. Ogó-
łem do placówki w roku szkolnym 2012/13 
uczęszcza 384 uczniów. Zatrudnionych jest 
37 pedagogów oraz 9 pracowników admi-
nistracji i obsługi.

Pani dyrektor podziękowała wój-
towi i radzie gminy oraz wszystkim ludziom 
dobrej woli, dzięki którym powstanie 
obiektu było możliwe. Natomiast w imieniu 
rodziców podziękowania wójtowi przekazał 
przewodniczący rady rodziców, Janusz
Wenta. 

Goście, którzy zabrali głos zgod-
nie gratulowali budowy tak wspaniałego 
obiektu.  

I wreszcie nadszedł najważ-
niejszy moment uroczystości – przecięcie 
wstęgi i poświęcenie nowego budynku dy-łącznika szkoły z salą gimnastyczną. W 1851 r. szkoła w Gowidlinie 

daktycznego przez ks. infułata Stanisława Grunta. skupiała dzieci z okolicznych wsi: Puzdrowa, Smolnik, Kowal, Leman, 
Uroczystość uświetnił koncert szkolnego chóru Kantylena Borku i Doliny Jadwigi. Do szkoły uczęszczało wówczas 194 dzieci.

działającego pod kierownictwem Marii Kostuch. W 1866 r. oddzielono szkołę w Gowidlinie od parafii sierakowickiej,
a w 1885 r. oddano do użytku nowy budynek z cegły. Przed wy-
buchem II wojny w szkole uczyło się około 400 uczniów. Po woj-
nie zajęcia odbywały się w dwóch budynkach szkolnych, odda-
lonych od siebie o jeden kilometr. Dopiero na przełomie lat
1989/1990 dzięki zaangażowaniu samorządu Gminy Sierakowi-
ce i Społecznego Komitetu Budowy Szkoły rozpoczęto budowę 
nowego obiektu. Wybudowano segment dydaktyczny i salę gim-
nastyczną wraz z zapleczem oraz odrestaurowano istniejący bu-
dynek szkoły. 1 września 1999 r. powołany został Zespół Szkół
w Gowidlinie, który obejmuje szkołę podstawową i gimnazjum. 
17 maja 2000 roku Szkoła Podstawowa otrzymała imię Jana Paw-
ła II, a w 2005 r. – sztandar. Najważniejszym dniem w roku szkol-
nym jest dzień 18 maja – urodziny Patrona oraz Święto Szkoły, 
które przypada na dzień 16 października – dzień pontyfikatu 
papieża Jana Pawła II. Gowidlino należy do rozwojowych wsi 
gminy Sierakowice. W ostatnich latach nauka w szkole odby-
wała się w systemie dwuzmianowym, ponieważ budynek nie
zabezpieczał potrzeb lokalowych. Inicjatorem rozbudowy pla-
cówki była długoletnia dyrektor ś.p. Danuta Tandek. Nowe 
skrzydło dydaktyczne dobudowano dla potrzeb gimnazjum. Ak-
tualnie szkoła posiada 18 pomieszczeń dydaktycznych, dwie pra-

Inwestycję zrealizowano całkowicie ze środków budżetu cownie komputerowe z internetem, bibliotekę z czytelnią, dwie pra-
gminy. Koszt budowy nowego skrzydła dydaktycznego oraz remont cownie językowe, stołówkę, świetlicę, gabinet psychologa i pedagoga, 
części istniejącej wraz z remontem klatki schodowej wyniósł ponadsalę papieską, izbę regionalną, salę kominkową, salę gimnastyczną, mi-
9 mln 250 tys. zł. Inwestycję wykonała firma Elwoz.ni siłownię, salkę korekcyjną oraz szatnię, w której znajdują się szafki 

Tekst i foto: AK
dla każdego ucznia, kompleks boisk sportowych Orlik i plac zabaw. 
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Święto ziemniaka w Lisich Jamach

Trzydziestego września już po raz 
dwunasty odbył się festyn „Święto ziemnia-
ka”. Mieszkańcy mają powód do dumy, że im-
preza stała się tak popularna i nadała rozgłosu 
Lisim Jamom. Mówi się o niej nie tylko w lo-
kalnym środowisku, ale informacje prze-
czytać można w różnych portalach inter-
netowych, jak np. Kartuzy.info, expresska-
szubski.pl i usłyszeć w Radio Kaszëbë. Każ-
dego roku festyn gromadzi coraz więcej
uczestników i gości, którzy pochlebnie wyp-
owiadają się na jego temat.

„Święto ziemniaka” jest zwień-
czeniem szczęśliwych zbiorów i pracy rol-
nika, określanym w języku kaszubskim: 
„ziemniaczany baks”. Aby to niedzielne 
popołudnie, spędzone przy Szkole Podsta-
wowej w Lisich Jamach, dało wszystkim wie-
le radości, było okazją do miłego spędzenia 
czasu i pozostawiło niezatarte wspomnienia, 
musi zaistnieć wiele czynników. Po pierwsze 
– wszyscy mieszkańcy muszą się zaan-
gażować i współpracować: nauczyciele, pra-
cownicy różnych zawodów, właściciele firm, 
rodzice uczniów, sołtysi i mieszkańcy sołectw 
oraz wiele, wiele ludzi dobrej woli. Po drugie 
– musi dopisać frekwencja na festynie i dobre 
humory. Po trzecie – ważna jest dobra pogoda, 
przynajmniej bez deszczu. Na szczęście,

Co mieliśmy do zaoferowania dzieciom? Wesołe miastecz-w tym roku dopisały wszystkie czynniki i zabawa rzeczywiście była 
ko, zjeżdżalnię, trampolinę, strzelnicę, ze słodyczy – watę i popcorn.wyśmienita.
Atrakcją nie tylko dla dzieci był wóz strażacki z podnośnikiem, z które-Organizatorzy przygotowali sporo atrakcji i urozmaiconych 
go przy pomocy dzielnych strażaków można było obejrzeć i sfotogra-zabaw, aby każdy znalazł coś ciekawego dla siebie. Było stoisko z lo-
fować panoramę Lisich Jam. Dla dorosłych interesującym miejscem terią fantową, cieszące się, jak co roku, wielkim powodzeniem, głów-
było stanowisko reklamowe banku BGŻ S.A. oddziału mieszczącego nie ze względu na cenne nagrody (rower, ufundowany przez pana Grze-
się w Kartuzach. Pan Wojciech Mierski, w asyście współpracowników gorza Kotłowskiego, właściciela marketu spożywczego ze Starej Ma-
służyli fachową pomocą i informacją o produktach bankowych. Przed-szyny, mikrofalówkę, krajalnicę, zestawy kluczy nasadowych fundo-
stawiciele banku wsparli naszą loterię fantową wartościowymi przed-wanych przez sklep Koszałka z Sierakowic, prostownicę, bony na za-

miotami. Było też stanowisko Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego współpracującego z nami od
kilku lat, gdzie pan Grzegorz Manowski i Paweł Lesz-
czyński prezentowali różne odmiany ziemniaków i słu-
żyli fachową doradą dotyczącą uprawy ziemniaków jak 
również nowościami istniejącymi na rynku rolnym

Nie zabrakło także atrakcji kulinarnych i roz-
koszy dla podniebienia. Serwowano plińce z bulew,
frytki, hot dogi, zapiekanki, pizze, Kuche rozmajitëch 
zortów, bónkawa, arbata. Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich upiekły swojski chleb, który był podawany ze 
smalcem i kiszonym ogórkiem; miały tez przy swoim 
stanowisku gofry i inne wypieki. 

Na scenie wystąpił nasz szkolny chór „Smy-
czek”. Wystąpiła też solistka Paulinka Górlikowska,
(uczennica klasy 5 SP w Lisich Jamach), laureatka wielu 
konkursów. 

Na scenie można było obejrzeć piękny taniec 
JumpStyle, czyli połączenie hip hopu i tańca ludowego. 
JumpStyle Team Gdańsk zazwyczaj występują
w sześcioosobowym składzie. Ostatnio można było ich 
zobaczyć w komplecie, w jedną z sobót, w programie 
„Mam talent”, sama oglądałam! Wierzcie mi, że warto 
było to obejrzeć. Ileż emocji towarzyszyło ich wystę-
pom. Zakwalifikowali się do półfinału. Pozwolę sobie 
przekazać gratulacje i ukłon w stronę tancerzy. Zachwyc-
ili też swoim tańcem p. Agnieszkę Chylińską.kup opału, bony na zakup towaru, mnóstwo odzieży i narzędzi potrzeb-

Natomiast dla nas na festynie wystąpili w duecie Bartłomiej Mielew-czyk nych w gospodarstwie). Sponsorów jest z każdym rokiem więcej, gdyż 
z Tuchlina i Sebastian Kama z Lubiany. Może przyda się infor-macja, że są przekonani, że dary przekazane szkole będą należycie spożytkowane. 
jeśli ktoś byłby zainteresowany nauką takiego tańca, to chętnie przyjmą Za otwartość i życzliwość ofiarodawców, w imieniu organizatorów,
ucznia, pod jednym warunkiem – musi mieć ukończonych 14 lat.składam słowa wdzięczności i serdeczne podziękowanie.

Komisja przygotowuje się do ważenia ziemniaków

Konkurs polegający na zrobieniu masła na czas zaproponowany przez sołectwo Długi Kierz

c.d.

10 (267) październik 2012



15

Zaszczyciła nas swoją obecnością Anna Brzeska – uczennica 
II klasy LO w Kartuzach. Uwielbia śpiewać i śpiewa od dziecka. Śpie-
wa razem z rodzicami w zespole „Swojskie Brzmienie”. Brała udział
w Kaszubskim Idolu oraz castingu do programu „Mam talent”. Pu-
bliczność była zachwycona pięknym głosem i śpiewem.

W trakcie festynu obejrzeliśmy występy koła teatralnego na-
szej szkoły, do którego należą uczniowie klas IV-VI. Opiekunami koła 
są panie D. Bulczak i J. Gneba-Borówka. Pokazały nam przedstawianie 
„Wybory miss Lesech Jóm”. Mieliśmy okazję zobaczyć „laskę” naszej 
wsi. Ktoś mi podpowiedział „kreczew” Lisich Jam (laska – kreczew; 
kto kaszëbsczi jazëk znaje – ten wie o co chodzi). Natomiast Koło Gos-
podyń Wiejskich z Długiego Krza rozbawiło zgromadzoną publicz-
ność przedstawieniem pt. „W gabinecie – wizyta u lekarza”. 

Komisja w składzie: pani Krystyna Marszałkowska, panie 
Aniela Maszk i Barbara Wolska dokonały komisyjnego ważenia naj-
cięższych ziemniaków. Do tego konkursu przyniesiono 15 ziem-
niaków. Najcięższe z nich to ziemniaki: Józefa Mrzygłód z Krępy Ka-
szubskiej (ważył 1400g), Lucyny Mrzygłód z Krępy Kaszubskiej
(1374g), Kacpra i Zuzi Turzyńskiej z Długiego Krza (1250g), Grzego-
rza Olszewskiego z Sierakowic (1220g) i Kariny Winczewskiej z Res-
kowa (1218g).

W kategorii najdziwniejsze ziemniaki „dziwolągi” zwycię-
żyły: Grzegorza Olszewskiego z Sierakowic (kot), Anny Leik ze Szkla-
nej (żółw), Oliwii Myszk z Długiego Krza (wielozrost), Grzegorza Wo-
źniaka z Lisich Jam i Kariny Winczewskiej z Reskowa.

W konkursie na potrawy startowały dwie panie – Aleksandra 
Bendzmer z Lisich Jam (przygotowała zapiekankę z ziemniakami
i rybą) oraz Iwona Śleszyńska ze Szklanej (prezentowała kołduny ziem-
niaczane z nadzieniem). Komisja w składzie: pani Aniela Maszk, Eu-
genia Myszk i Krystyna Marszałkowska po degustacji przepysznych 
potraw postanowiły przyznać równorzędnie pierwsze miejsca. Po kon-
kursie rozdawano przepisy na te potrawy zainteresowanym osobom.

Sołectwo Długi Kierz zaproponowało konkurs polegający na 
robieniu masła na czas. W tym konkursie zwyciężyli: Jank Janusz
z Łączyna, Sylwia  Olszewska z Sierakowic i Grzegorz Olszewski
z Sierakowic.

KGW Długi Kierz „Marzëbiónczi” zaproponowali konkurs 
dla par polegający na rzutach jajkami kurzymi na czas w taki sposób, 
aby nie upadły i nie zbiły się. Zwycięzcami w tym konkursie byli: pań-
stwo Żaneta i Sylwester Myszk z Długiego Krza, państwo Krystyna
i Ludwik Jank z Łączyńskiej Huty, państwo Jan i Irena Olszewscy
z Sierakowic.

Konkurs przygotowany przez sołectwo Szklana wymagał 
sprytu i gibkości. Należało bez pomocy rąk i klęku podnieść ustami ku-
bek z ziemi. Rewelacyjnie to zadania wykonała Ewelina Pobłocka z Li-
sich Jam, drugie miejsce uzyskała Faustyna Hińc z Nowej Wsi, nato-
miast trzecie miejsce zajęła Andżelika Stencel ze Stężycy. Konkursem 
przygotowanym przez sołectwo Leszczynki były wykopki.

Jeszcze długo będziemy wspominać ten festyn i już pla-
nować następny. Pomysłów na pewno nie zabraknie. Do zobaczenia za 
rok.

Bogumiła Okrój 

Zwycięzcy nagród głównych w loterii fantowej 

W tym roku nasza gmina włączyła się w kolejną edycję ogól-
nopolskiej akcji profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Od organi-
zatorów kampanii otrzymaliśmy materiały, z których korzystali 
uczniowie i wychowawcy rozwiązując zadania i konkursy. Materiały
i pomoce są tak skonstruowane i opracowane, aby służyły przez długi 
czas i były źródłem informacji w różnych sytuacjach. Uczniowie,
w zależności od wieku, rozwiązują różne zadania – wszystkie jednak 
mają wspólny cel – profilaktykę uzależnień.

Do biura kampanii napłynęło tysiące prac, również ze szkół na-
szej gminy. Z nieukrywaną radością podaję nazwiska uczniów, którzy 
otrzymali nagrody. 

Ze Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach uczennica Alek-
sandra Leik otrzymała zestaw kreatywny w konkursie „Żabka czy mo-
tylek”.

Z Zespołu Szkół w Tuchlinie nagrody otrzymali: Zuzanna Syl-
datk, Oskar Mielewczyk, Szymon Okrój, Weronika Garska, Kamila Lejk 
i Edyta Rychert. 

Ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu nagrodzono dwoje ucz-
niów: Wiktorię Sikora i Paulinę Treder.

Dla wymienionych uczniów nagrody ufundował również Wó-
jt Gminy.

Kampania i konkursy nie odbyłyby się bez zaangażowania na-
uczycieli i wychowawców. W tym miejscu pragnę podziękować wszyst-
kim nauczycielom, który od lat wiernie angażują się w przebieg kam-
panii. Za sumienne przygotowywanie uczniów do udziału w akcji, za 
przeprowadzenie zajęć edukacyjnych, za nadzorowanie konkursów 
towarzyszących kampanii – łączę podziękowania i słowa uznania.
W szkole w Lisich Jamach kampanię i konkurs od lat pilotuje Halina 
Winczewska, w Zespole Szkół w Tuchlinie –pedagog Iwona Koszałka-
Arent, w Szkole Podstawowej w Mojuszu – Alicja Gronowska.

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012

M.Karolak, Foto: Maria Karolak
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Dzéń „Piekłi Bulwë” w Kamińcë Królewsczi

28 września br. w Kamienicy Królewskiej, z inicjatywy Koła - klasa IIIb SP.: „Upieczone bulwy zjemy i dlatego uroś-
Gospodyń Wiejskich, przy współpracy nauczycieli języka ka- niemy!”
szubskiego, uczniowie, dyrekcja szkoły, nauczyciele i zaproszeni - klasa IV SP.: „Bulwa zdrowa, werwy doda!”
goście wzięli udział w imprezie poświęconej naszemu poczciwemu - klasa VI SP.: „Kto bulwy zbiera, z głodu nie umiera, a kto 
ziemniakowi, który przez cały rok króluje na każdym kaszubskim stole. bulwy jada, po kaszubsku gada!”

- klasa Ia gimnazjum: „Czej na zymku, czej ob 
lato bulwa wiedno fëjno szmakô!”

Starsze klasy gimnazjum stworzyły całe po-
ematy ku czci ziemniaka, że nie zdołamy wszystkich
przytoczyć.

Ponadto młodzież wzięła udział w różnych kon-
kurencjach sprawnościowych, do których należały m.in.: 
celny rzut ziemniakiem do worka, bieg z ziemniakiem, 
skoki w workach ziemniaczanych. Trzeba przyznać, że za-
wodnicy i widzowie bawili się przy tym świetnie.

Kulminacyjnym punktem imprezy była degus-
tacja wspaniałych ziemniaczanych potraw, przygotowa-
nych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Wszyst-
kim wyśmienicie smakowały kopytka ze śmietanką,
frytki, no i oczywiście placki ziemniaczane, które cieszy-
ły się największym powodzeniem. Było po prostu pysz-
nie!

Podobnie jak na rozpoczęcie imprezy, tak i na 
jej zakończenie głos zabrała pani dyrektor szkoły i za-
proszeni goście, którzy w samych miłych słowach,
z uznaniem wypowiedzieli się o pomyśle organizatorów
i zaangażowaniu uczestników. „Święto Pieczonego Ziem-
niaka” w Kamienicy Królewskiej, stanie się zapewne 
barwną tradycją szkoły i naszej małej kaszubskiej ojczyz-
ny. Okazało się bowiem, że młodzież szkolna świetnie się 

Roślina ta uprawiana była przez Inków już 3500 lat temu, bawi i integruje, niezależnie od wieku, jeśli dorośli umiejętnie potra-
ale do Europy dotarła przez Hiszpanię dopiero w XVI wieku. Obec- fią odciągnąć ją od mediów i pokazać, co zrobić, aby było ciekawie, 
nie jest jednym z najpopularniejszych warzyw, nie tylko w Polsce. wesoło i mądrze. Poza tym takie imprezy z całą pewnością kształtują 

W Amfiteatrze Królewskim zabawa z okazji „Święta Pie- w młodych ludziach właściwe wzorce zachowań oraz niwelują nudę. 
czonego Ziemniaka” okazała się festynem radości i ucztą dla pod- Uroczystość była dowodem na to, że młodzież potrafi się dobrze ba-
niebienia, gdyż oczywiście odbyła się degustacja potraw z ziemnia- wić, ucząc się jednocześnie zdrowej rywalizacji i poszanowania dla 
kiem w roli głównej. W uroczystości wzięli udział wszyscy ucznio- naszych kaszubskich tradycji. Impreza miała bowiem charakter re-
wie Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej, pani dyrektor szkoły – gionalny.
Hanna Subkowska-Wójcik, nauczyciele, w roli gospo-
darzy panie z Koła Gospodyń Wiejskich na czele z panią 
sołtys naszej wsi – Marią Marcińską oraz przewod-
niczącą KGW – Bernadetą Dampc. Festyn zaszczycili
swoją obecnością zaproszeni goście – dyrektor ZEAS
- Jacek Mazur oraz znana ze swojej działalności w Zrze-
szeniu Kaszubsko-Pomorskim – Wanda Lew
-Kiedrowska. Goście i pani dyrektor zostali zaproszeni 
do pracy w jury, które oceniało twórczość i wysiłek mło-
dzieży.

Pierwszym zadaniem każdej klasy, pod czuj-
nym okiem wychowawców, było stworzenie ziemnia-
czanego cudaka. Fantazja młodych twórców była tak
wielka, że ziemniaki przystrojone odświętnie przybrały 
postacie zwierzątek, ludzików i przeróżnych baśniowych 
postaci, była nawet „żywa bulwa”, w którą wcielił się
uczeń klasy III gimnazjum.

Jury, zachwycone „cudaczkami”, wszystkim 
uczestnikom tego konkursu przyznało I miejsca.

Ponadto zadaniem młodzieży było wymyśle-
nie ziemniaczanego okrzyku. Z tego zadania uczniowie 
wywiązali się również znakomicie, skandując z wielkim 
zaangażowaniem rymowanki w języku polskim i ka-
szubskim. 

Oto niektóre z nich ;
- klasa „0” krzyczała: „Czy wy wszyscy o tym wiecie, że Słowa podziękowania składamy w imieniu pani dyrektor 

przedszkolaki, to największe żarłoczki ziemniaków na świecie?!” Hanny Subkowskiej-Wójcik, uczniów i grona pedagogicznego pa-
- klasa I SP.: „Hip, hip, hura! Niech żyje bulwa!” niom z Koła Gospodyń Wiejskich, nauczycielom języka kaszub-
- klasa II SP.: „My jesteśmy debeściaki, nam niestraszne są skiego oraz gościom, którzy swoim przybyciem uświetnili naszą uro-

ziemniaki!” czystość.
K.B., Foto: B. Leszk- klasa IIIa SP.: „Kto je ziemniaki, nie jest byle jaki!”

10 (267) październik 2012
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Klub „Babskie pogaduchy”

Klub „Babskie pogaduchy” to propozycja dla pań, które poszukują 
nowych inspiracji, mają ,,coś” do powiedzenia, lubią kameralne
spotkania. Oprócz typowo babskich tematów, panie mają okazję do 
wymiany doświadczeń, dzielenia się radami i tworzenia przeróż-
nych drobiazgów dla siebie i dla domu. Tematyka zajęć jest szeroka 
i skierowana do tych kobiet, które w natłoku zajęć wygospodarują 
dla siebie godzinkę raz w tygodniu.
Pierwsze spotkanie w środę 7 listopada 2012 r., o godz. 17.00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach.

***

Bądź świadomym konsumentem
6 listopada (wtorek) o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury
w Sierakowicach, w ramach kampanii „Bądź świadomym konsu-
mentem”, odbędzie się bezpłatne szkolenie dla osób powyżej 60 ro-
ku życia. Każdy senior będzie mógł poznać swoje prawa jako kon-
sumenta oraz dowie się na jakie zagrożenia jest narażony ze strony 
nieuczciwego sprzedawcy.
Organizator:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Realizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach

***

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Eugeniuszem Pryczkowskim
w dniu 15 listopada br. na godz. 15.00 do auli Gimnazjum w Siera-
kowicach.
W programie promocja najnowszego tomiku poezji dla dzieci „Dze-
cynny czas”, jak również prezentacja krótkich materiałów filmo-
wych z przykładami użycia tych wierszy.

***

Wójt Gminy Sierakowice
ZAPRASZA
na koncert Zespołu Reprezentacyjnego Polskiego Związku Łowiec-
kiego Capelli Zamku Rydzyńskiego
„Muzyka dworów europejskich”
w dniu 23 listopada (piątek), godz. 19.00
w Drewnianym Zabytkowym Kościele w Sierakowicach
Kierownictwo artystyczne i prowadzenie: Mieczysław Leśniczak
W programie: muzyka okresu renesansu, baroku, klasycyzmu i ro-
mantyzmu.

Kalendarz imprez kulturalnych Gminnego Ośrodka Kultury

- 6 grudnia (czwartek) zapraszamy wszystkie dzieci na Mikołajko-
we niespodzianki
- 16 grudnia (niedziela) w godzinach od 10.00 do 14.00 w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach odbędzie się V Pokaz 
Stołu Bożonarodzeniowego i Kiermasz Bożonarodzeniowy. Orga-
nizatorem jest GOK, ZSP, Koła Gospodyń Wiejskich oraz twórcy lu-
dowi.
- 21 grudnia (piątek) w gimnazjum w Sierakowicach odbędą się pre-
zentacje grup kolędniczych.
- W dniach 3-31 grudnia w Sali wystawowej Stałej Ekspozycji Mu-
zealnej w GOK będzie można obejrzeć wystawę „Gwiazdka na Ka-
szubach”.

Informacje nadesłane: Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach

Informacje Gminnego Ośrodka Kultury
w Sierakowicach Pani Aleksandrze Gliszczyńskiej

szczere wyrazy żalu i współczucia
z powodu śmierci

Matki

Składa
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

w Sierakowicach 
wraz z pracownikami
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Ksiądz Bernard Sychta urodził się 21 marca 1907 roku
w Puzdrowie, należącym do sierakowickiej parafii p.w. św. Marcina, 
w chłopskiej, patriotycznej rodzinie Jana i Anny z Karsznych (sio-
stry Ottona Karsznego – pierwszego polskiego wójta Sierakowic, po-
chowanego na sierakowickim cmentarzu). Trzeba stwierdzić, iż miał 
przyszły ksiądz Sychta zacne pochodzenie, a życzenia krewnych

z okazji jego urodzin okazały 
się nader prorocze. Ksiądz
Gustaw Pobłocki – wuj matki 
– składał następujące: „Niech 
szlachetny szczep gdańskich 
Suchtenów odrodzi się na Ka-
szubach w puzdrowskiej la-
torośli i wyda kosztowne dla 
wszystkich Polaków owoce”. 
A brat matki – Otton Karszny 
– życzył matce i jej dziecku
„rychłego oglądania niepod-
ległej ojczyzny i rozsławienia 
Kaszub na całą Polskę”, co, 
patrząc z perspektywy czasu, 
ziściło się. Z sióstr księdza

Święcenia kapłańskie odebrał cztery lata później z rąk biskupa Woj-najmłodsza była Anna, zwana 
ciecha Okoniewskiego. Swoją prymicyjną mszę świętą odprawiłHanką, jego wierna towa-
w Sierakowicach. rzyszka i pomocnica (szcze-

Pierwszą parafią, gdzie był wikariuszem, było Świecie, po gólnie wspierająca brata
trzech miesiącach Sarnowo, później znowu Świecie. Od początku w kompletowaniu materiałów 
kapłańskiej posługi interesował się ks. Sychta psychiatrią, co do-do Słownika gwar kaszub-
prowadziło go w 1935 roku do stanowiska kapelana w Krajowym skich).
Psychiatrycznym Szpitalu w Kocborowie. W tym momencie po-Wszystkie dzieci Sychtów uczęszczały do szkoły po-
jawiła się też siostra Hanka, by odtąd wiernie towarzyszyć bratuwszechnej w Puzdrowie. Ale Bernard zdobywał edukację w prusko-
i wspierać we wszystkich poczynaniach, szczególnie w pracy nau--niemieckiej szkole, zatem polskość i patriotyzm wpajała mu szcze-
kowej. Tutaj też zawiązały się braterskie niemal więzi z doktorem gólnie matka, a kaszubskie opowieści snuł ojciec, bo w szkole ra-
Bilikiewiczem i jego rodziną, która potem ukrywała ks. Sychtę czej nie mógł takiej edukacji zdobyć. Sam tak te czasy wspominał: 
przed hitlerowcami (przebywał u nich do 1941 roku, potem „Wszystkiemu winni są moi  ‘starsi‘, czyli rodzice Jan i Anna z do-
przeniósł się do Sokołowskich – na pustki koło Osia, następnie mu Karszny, którzy wyczarowali w mym dziecięcym sercu nie-
przebywał u Nogów w Osiu). Od 1943 roku pracował nad groma-przemijającą miłość do wszystkiego, co kaszubskie, a więc zarazem 
dzeniem słownictwa do słownika kaszubskiego i kociewskiego.i polskie”.

Po zakończeniu wojny ks. Sychta powrócił do Kocbo-Do szkoły w Puzdrowie uczęszczał cztery lata. Później ro-
rowa. Jego zamiarem było rozpoczęcie studiów nad kaszubską lek-dzice zapisali go do gimnazjum klasycznego w Gdańsku, ale w ob-
sykografią, nie otrzymał jednak na to zgody z uwagi na ogromne bra-liczu zmian, po których okazało się, że Gdańsk nie może liczyć na 
ki księży w diecezji. W kwietniu 1946 roku ksiądz Sychta otrzymał powrót do Polski, Sychtowie postanowili przenieść syna do gimnaz-
tytuł magistra filozofii, a w 1947 roku, na podstawie pracy Kultura jum w Wejherowie, gdzie w 1928 roku zdał maturę. Już wtedy pow-
materialna Borów Tucholskich na tle etnografii kaszubskiej i ko-stawały jego pierwsze sztuki sceniczne, młodzież gimnazjalna wys-
ciewskiej, uzyskał doktorat.tawiła Szopkę kaszubską je-

Od 1 października 1947 roku objął ks. dr B. Sychta pro-go autorstwa.
bostwo parafii katedralnej w Pelplinie, wykładał również psychiatrię Ale, jak sam
w seminarium. Całość wolnego czasu przeznaczał na pracę nauko-wspominał, nie tylko ro-
wą, ale było mu trudno dzielić wszystkie obowiązki. Prosił więc bis-dzina była kopalnią wie-
kupa o zwolnienie z obowiązków proboszcza. Biskup Kowalskidzy: „Pierwszymi informa-
mianował go najpierw kanonikiem gremialnym Kapituły Kated-torami moimi była najbliż-
ralnej Chełmińskiej (w 1964 roku), a w 1969 r. zwolnił z probostwa. sza rodzina, szczególnie oj-
Mimo iż pracy z prowadzeniem parafii było sporo, zdążył ksiądz ciec i matka. Z czasem nie 
Sychta w tym czasie napisać Wesele kociewskie i kilka innych dra-wystarczyła mi sama ro-
matów, powstały pieśni, artykuły naukowe, wiersze i początkowe to-dzina, zapragnąłem mieć 
my Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej.dalszych informatorów we 

Oprócz wymienionych wyżej zainteresowań wielką pasją wsi… Ten kontakt z miesz-
ks. Sychty było malowanie. Powstawały akwarele, pastele, obrazy kańcami wsi ułatwili mi ro-
olejne i spore zbiory karykatur. Chętnie spotykał się ks. Sychtadzice… Ciekawiło mnie co-
z ludźmi, przyjmował gości, bywali u niego zarówno uczeni, przed-raz bardziej, jak mówią 
stawiciele świata kultury, jak też zwyczajni, prości ludzie, których gdzie indziej…”.
specjalnie sobie cenił, bo byli bezpośrednimi informatorami w gro-W 1928 roku
madzeniu materiału do słowników.B. Sychta rozpoczął studia 

Będąc już kanonikiem dokończył Słownik gwar kaszub-w Seminarium Duchow-
skich i 3-tomowe Słownictwo kociewskie. Oba słowniki wydało Wy-nym w Pelplinie, w tym cza-
dawnictwo PAN. Do wydawania Słownika gwar kaszubskich włą-sie rektorem był ks. Bp 
czyło się także Gdańskie Towarzystwo Naukowe, którego ks. Sych-K o n s t a n t y n  D o m i n i k .

Ksiądz doktor Bernard Sychta
– wspomnienie w 105. rocznicę urodzin i 30. rocznicę śmierci

B. Sychta jako uczeń

Maturzysta

W gronie kapłanów
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ta był członkiem. Promotorką obu pozycji była prof. Hanna Tabor- Domu Parafialnym w Skórczu, w 1992 roku w Miejskiej Bibliotece 
ska, która doceniała ogrom pracy włożonej w gromadzenie ma- Publicznej w Starogardzie. W 1992 roku miało miejsce uroczyste od-
teriałów. słonięcie tablicy na obelisku przy ojczystej chacie w Puzdrowie. Po-

Ksiądz doktor Bernard Sychta zmarł 25 listopada 1982 ro- mysłodawcy tego przedsięwzięcia – sierakowicki oddział Zrzesze-
ku w Klinice Akademii Medycznej we Gdańsku. nia Kaszubsko-Pomorskiego – zapisali w liście czytanym podczas 

Za ogrom pracy dla dwu regionów Kaszubi i Kociewiacy uroczystości piękne słowa: „Na miarę naszych możliwości odsłania-
uczcili księdza za życia i po śmierci. Pośród wielu oznak wdzięcz- my pomnik – polny kamień – jako symbol prostoty i związku z zie-

mią kaszubską, ale ze złotymi literami, bo tego jest warta praca
ks. Sychty dla kaszubszczyzny i polskości, a także kultury ogólno-
ludzkiej”. Podziękowaniem dla dokonań Księdza były też słowa 
utworu Barbary Klawikowskiej pt.
Pamiacë ksadza Sëchtë
Kratima stegnama cerplëwotë dreptôł od wsë do wsë
i na r’zëskach lëdzczégo zabôczeniô
zbiérôł zôrna naju mowë
bë je w żarnach sétmë ksagów
zamienic na chléb codzénny
chtëren tatk i mëmka krziża żegnô
i môłim dzecóm dzeli. 

Tablice pamiątkowe znaleźć można także w Liceum Ka-
tolickim w Świeciu, w Szkole Podstawowej nr 6 w Kościerzynie
(noszącej jego imię), w Miejskiej Bibliotece w Pelplinie, Szkole
Podstawowej w Puzdrowie (która przyjęła imię sławnego Syna Ka-
szub 25 XI 1998 roku), w kaplicy Łaszewskich na sierakowickim 
cmentarzu (gdzie umieszczane są tablice poświecone ludziom za-
służonym dla Ziemi Sierakowickiej).

Dnia 3 grudnia 1981 roku senat Uniwersytetu Gdańskiego 
nadał księdzu Bernardowi Sychcie, jako jednemu z pierwszych, ty-
tuł doktora honoris causa za dzieła pozwalające poznać kulturę Ka-
szub i Kociewia. 

Dokonania księdza Sychty są stolemne, co już w 1968 ro-
ku podkreślili młodzi z klubu studenckiego Pomorania przyznając 
mu Medal Stolema. 

Ksiądz Sychta był nadzwyczajnie skromnym czło-
wiekiem. Nigdy nie zabiegał o żadne zaszczyty, a kiedy mu się jakiś 
trafiał, cieszył się, dziękował, jednakże każdorazowo był zakło--
potany, bo nie lubił zamieszania wokół swojej osoby. Bardziej liczył 
na pamięć po śmierci, co zaakcentował w przedmowie do Słownika 
gwar kaszubskich słowami „Może mi kiedyś policzą Kaszuby, żem 

ności warto wspomnieć medale wybite na jego cześć przez Zrze- je tak kochał, tak się dla nich trudził”. 
szenie Kaszubsko-Pomorskie za Słownik gwar kaszubskich oraz me- Był ks. Sychta niezwykłej miary pasjonatem. Wszyscy
dal od Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej za Słownik ko- przyglądający się jego pracy, pasjom i dokonaniom musieli zauwa-
ciewski. Patrząc na dość bogaty zbiór słowników kaszubskich trzeba żać tytaniczną wprost pracę, wykonywaną z wielkim poświęceniem, 
stwierdzić, iż żadnemu z ich autorów nie udało się zrównać z do- okupioną wielokrotnie pasmami wyrzeczeń.  
konaniami ks. Sychty. Z rodzimymi Kaszubami są tematycznie związane drama-

Wdzięczni księdzu Sychcie za jego pracę Kaszubi i Ko- ty: Hanka sa żeni, Spiącé wojsko, Dzéwcza i miedza, Gwiôzdka ze 
ciewiacy dbają o to, by pamięć o dokonaniach wielkiego rodaka nie Gduńska, Budzta spiącëch (10-tysięczny nakład tego dzieła spalili 
zaginęła. Pojawiają się kolejne tablice pamiątkowe: w 1989 roku na hitlerowcy na wejherowskim rynku, ten utwór szczególnie przy-

czynił się także do usilnych poszukiwań 
księdza przez całą wojnę), Przebudzenie, 
Ostatnô gwiôzdka Mestwina. Nuty regio-
nalne pobrzmiewają w stworzonych przez 
księdza pieśniach, m.in. Do Matki Boskiej 
Swarzewskiej, czy w kaszubskich kolę-
dach. Sławią również Kaszuby niezli-
czone pejzaże, których niestrudzony łow-
ca kaszubskiego słowa musiał się napa-
trzeć wędrując od wsi do wsi. Jednak do 
rozmiarów pomnikowego dzieła, sławią-
cego rodzimą ziemię urasta niewątpliwie 
7-tomowy „Słownik gwar kaszubskich na 
tle kultury ludowej”. To głównie za jego 
przyczyną Kaszuby pamiętają o swym nie-
zwykle utalentowanym i pracowitym ro-
daku.

Danuta Pioch
Zdjęcia ze zbiorów rodzinnych

Na schodach plebanii

Ze studentami Klubu Pomorania
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obyczajowej, sensacyjnej i biograficznej. Mogę powiedzieć, że tak 
było prawie zawsze, ale nigdy nie było tylu książek. Stąd taki od-
czuwalny wzrost wypożyczeń w ostatnich latach.

Biblioteka ma bardzo szeroką ofertę skierowaną do na-
jmłodszych czytelników. Proszę opowiedzieć o tych działaniach.

           W okresie jesienno-zimowym, który sprzyja słucha-
niu bajek, organizujemy cykl „Spotkań z Bajką”, które mają już dz-
iesięcioletnią tradycję. Rozpoczynamy tradycyjnie czytaniem, które 
trwa około 30 minut, potem są pytania , rysowanie  i zabawy. W gro-
nie osób, które przygotowują takie spotkanie są czytelnicy zap-
rzyjaźnieni z biblioteką od lat. Są też dwie grupy teatralne z gimnaz-
jum w Sierakowicach. Archiwalne zdjęcia ze spotkań można oglądać 
w kronikach w bibliotece lub na naszej stronie www.bibliotekasi-
erakowice.pl. 

W 2010r. Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa 
Komeńskiego skierowała do bibliotek ofertę działań w ramach pro-
jektu „Grupy Zabawowe – szansa rozwoju dzieci i aktywizację rod-
ziców”.  Od ubiegłego roku organizujemy raz w tygodniu zajęcia w 
takiej grupie. Uczestnikami są małe dzieci, 2, 3-latki i oczywiście ich 
rodzice. Naszym zadaniem jest przygotowanie tak zwanych kącików 
zabaw. Dzieci same wybierają te miejsca, w których chcą się bawić. 
Jest oczywiście kącik z książkami. Daje to nadzieję na to, że wy-
chowamy nowe pokolenie czytelników oswojonych z książką i bi-
blioteką od najwcześniejszych lat.

W listopadzie, z okazji Światowego Dnia Pluszowego Mi-
sia, odwiedzają nas przedszkolaki. Poznają bibliotekę, zaglądają na 
półki z bajkami i bawią się.

Media informują, że Polacy nie czytają książek. Jak to 
jest z czytelnictwem w naszej gminie? Czy sytuacja rzeczywiście 
przedstawia się tak dramatycznie?

W naszej bibliotece, filii i punktach łącznie w 2010 r. licz-
ba wypożyczeń na zewnątrz wynosiła 27 815 woluminów, w 2011 
już 31 315 woluminów, czyli o 3500 więcej. Pewnie zawsze tak nie 
będzie. W tych latach kupiłyśmy wyjątkowo dużo nowości wydawn-
iczych. 

A badania ogólnopolskie? Smutne, ale wiem, że gdyby ka-
żda biblioteka publiczna mogła wymienić sobie swój stary „zdezelo-
wany” księgozbiór na nowy, atrakcyjny, aktualny, taki jak np. w baj-
kowych wręcz bibliotekach skandynawskich, moglibyśmy dorównać 
czołówce. 

 Książki tradycyjne, papierowe są bardzo drogie. Może 
wydawcy, hurtownicy, dystrybutorzy itd., opamiętają się, kiedy mło-
dzi zaczną sobie radzić inaczej i wejdą w świat e-booków, audiob-
ooków i pewnie jeszcze nowszych form  zapisu treści.  Świat się zmi-
enia, książki też. 

Jest taki wiersz Wisławy Szymborskiej „Nieczytanie”, kró-
tki, nie zajmie dużo naszego drogiego czasu, warto przeczytać.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała: Agnieszka Rybakowska-Król 

Kocham, lubię, szanuję … nie śmiecę

Pod takim hasłem odbyła  się  akcja „Sprzątanie 
świata – Polska”, koordynowana i organizowana przez
 Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata – 
Polska”. Hasłem tym, nawiązującym do ludowej wyli-
czanki, organizatorzy chcieli zachęcić do refleksji nad sto-
sunkiem do otaczającego świata i konsekwencjami nie-
przestrzegania pewnych reguł. 

Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie – lubić, 
ale tak naprawdę wystarczy szacunek – to on nie pozwala 
nam wyrzucać śmieci do lasu czy na pobocza dróg. W tra-
dycjach indiańskich szacunek oznacza szanowanie du-
chowych sił przyrody i troskę o wszystkie jej elementy:
ziemię, drzewa, zwierzęta, wodę, gwiazdy itd. I my za-
troszczmy się w tym roku o zanieczyszczone przez dzikie 
wysypiska lasy, łąki i tereny otwarte - skorzystają na tym 
nie tylko ziemia, drzewa czy zwierzęta, a może nawet
gwiazdy, ale również my - to szansa dla nas na jesienny spa-
cer po czystym lesie.

Podobnie jak w poprzednich latach  akcja
Sprzątanie Świata w Zespole Szkół w Gowidlinie polegała 
na zbieraniu śmieci przez uczniów na wybranych terenach 
naszej miejscowości w dniach od 11 do 18 września br. 
Worki i rękawice przekazała zbierającym komórka
ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy w Sierakowicach,  
natomiast zebrane śmieci wywiozła firma ELWOZ.

W ramach przedsięwzięcia, realizowanego w klasach gimnazjalnych, „Przyłączamy się do misji ratowania planety Ziemia”, a także współ-
pracy z Kołem Łowieckim „Kulik” z Gdańska w piątek 14 września  br. po lekcjach chętni uczniowie gimnazjum brali udział w spotkaniu z przed-
stawicielami koła - Panem Andrzejem Kiedrowskim (prezesem koła) oraz Panem Ryszardem Wittkiem (gospodarzem obwodu nr 67, na terenie które-
go leży Gowidlino). Spotkanie miało na celu przybliżenie zebranym zagadnień związanych z myślistwem.

Po spotkaniu uczestnicy wraz z opiekunką Adelą Wenta udali się na brzeg jeziora gowidlińskiego (które jest częścią łowisk koła) celem zbie-
rania śmieci.

B. Gosz , K. Zengerski, Foto: nadesłane

Energicznie startujemy
Nowy rok szkolny w ORW w Szklanej – jaki będzie?

Trzeciego września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 
2012/2013. Dzieci wróciły do Ośrodka pełne pozytywnych wa-
kacyjnych wspomnień, z uśmiechem na twarzach i wielkim za-
pałem. Nowy rok szkolny to nowe wyzwania i zmiany. Z radoś-
cią powitaliśmy w naszym gronie siedmioro nowych wycho-
wanków: Klaudię, Wiktorię, Milenę, Ksawerego, Dominika
Anastazję oraz Wiktorię F. Obecnie do naszego Ośrodka
uczęszcza 33 wychowanków. Powiększyło się również grono 
naszych wychowawców. 

W tym roku szkolnym będziemy pracować w pięciu 
grupach. Są to cztery grupy edukacyjno-terapeutyczne oraz jed-
na rewalidacyjno-wychowawcza. Jak w poprzednich latach dzie-
ci prócz zajęć grupowych korzystają także z zajęć indywidual-
nych z psychologiem, rehabilitantami oraz logopedami. Nasi pod-
opieczni pod okiem hipoterapeutów korzystają z hipoterapii,
uczestniczą również w zajęciach muzykoterapii oraz religii. Jes-
teśmy pewni, że w takim gronie najbliższe miesiące przyniosą 
nam wiele pozytywnych wrażeń i sukcesów edukacyjnych. 

Miesiąc wrzesień był dla nas zarówno miesiącem wy-
tężonej pracy jak i atrakcyjnych wyjazdów. Jak wiadomo nasi 

lach wiele barwnych prac plastycznych związanych z tą piękną porą roku. Dzie-wychowankowie są wielkimi miłośnikami teatru, wobec czego 
ci szukały jej śladów w lesie i z radością poznawały jej dary.18 września wybraliśmy się do Opery Bałtyckiej na spektakl 

Największą radość dzieciom sprawiły wycieczki. Drugiego paź-„Trudne pytania”. Obejrzeliśmy bajkę muzyczną pełną śpiewu, 
dziernika najstarsza grupa wybrała się do Domu Pomocy Społecznej w Sulę-świateł i barw. W tym miesiącu gościliśmy również w naszym 
czynie, gdzie zostali mile przyjęci przez pensjonariuszy i ich opiekunów. Ośrodku teatrzyk z przedstawieniem pt.: „Przygody małego pa-

Jedną z październikowych atrakcji była wycieczka do zoo egzo-trioty”. 
tycznego w Tuchlinie. Dzieci z zaciekawieniem oglądały węże, żółwie, kame-Nasza placówka przyłączyła się również do akcji 
leony i wiele innych egzotycznych zwierząt. Niektóre z nich mieliśmy nawet „Pola Nadziei”, której celem jest pozyskanie środków na pomoc 
możliwość dotknąć i pogłaskać.hospicjum. Dzieci chętnie włączyły się w akcję sadzenia żon-

Z nadzieją czekamy na wrażenia i emocje, które przyniosą nam ko-kili. 
lejne dni. A na zajęciach grupowych...? W minionych tygod-

Marzena Grzenkowicz (wychowawca grupy I )niach powitaliśmy jesień. A wraz z nią powstało w naszych sa-
Foto: nadesłane

10 (267) październik 2012



21

Kalendarz szkolnych uroczystości – listopad

Najważniejszym świętem obchodzonym w listopadzie we wszystkich 
szkołach jest rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Święto jest dniem 
wolnym od zajęć, więc apele z tej okazji odbędą się niemal we wszystkich pla-
cówkach w piątek 9 listopada. 11 listopada to także święto szkoły w sierako-
wickim gimnazjum noszącym imię marszałka Józefa Piłsudskiego. Pod koniec
listopada szkoły organizują także dyskoteki andrzejkowe. A oto szczegóły:

Szkoła Podstawowa w Mojuszu
- Realizacja projektu edukacyjnego pt. „Naród, który nie szanuje
przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przysz-
łości”, a w jego obrębie:
a) Dbamy o miejsca pamięci w naszej okolicy – pielęgnowanie samotnych mogił 
z okresu II wojny światowej;
b) W patriotycznym tonie – Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości;
c) Zakończenie obchodów Roku Korczaka (podsumowanie wyników szkolnego 
konkursu na prezentację multimedialną poświęconą Korczakowi, jak też pod-
sumowanie całorocznych działań związanych z Korczakiem).
- Realizacja projektu ekologicznego, a w jego obrębie:
a) 14 listopada – obchody Dnia Czystego Powietrza (szkolne warsztaty ekolo-
giczne);
b) Konkurs plastyczny „Mieszkańcy lasu w KPK”.
- Projekt regionalny związany z 30-leciem śmierci i 105-leciem urodzin ks. Ber-
narda Sychty, a w jego obrębie:
a) Warsztaty regionalne „Życie i tworczość ks. dr. B. Sychty”;
b) Szlakiem ks. dr. B. Sychty (warsztaty w terenie: Puzdrowo - Sierakowice - Sta-
rogard - Pelplin).
Zespół Szkół w Gowidlinie
- 9 listopada – rocznica odzyskania niepodległości;
- 29 listopada – Andrzejki;
- w listopadzie odbędą się konkursy przedmiotowe i ekologiczny.
Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej
- 9 listopada – szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości.
Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
- „W Misiolandii” - impreza dla uczniów młodszych klas z okazji Światowego 
Dnia Pluszowego Misia.
Szkoła Podstawowa w Jelonku 
- Ogólnopolska akcja „Bezpieczny na drogach”;
- Dyktando kaszubskie;
- Szkolne eliminacje Pomorskiego Konkursu Ortograficznego i Matematycznego.
Szkoła Podstawowa w Łyśniewie
- 9 listopada – Święto Niepodległości;
- 29 listopada – Andrzejki;

Informacje ze SP w Sierakowicach

Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń

Z dniem 3 września Szkoła Podstawowa w Siera-
kowicach przystąpiła do konkursu „Bezpieczna szkoła – bez-
pieczny uczeń”, który ma na celu popularyzację wśród ucz-
niów w całej Polsce podstaw funkcjonowania państwa prawa
i społeczeństwa obywatelskiego, jak również norm współ-
życia, poszanowania praw ucznia- obywatela, przeciw-
działania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kul-
turze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Konkurs 
ma służyć również podniesieniu poziomu bezpieczeństwa
szkół i uczniów. Koordynatorem konkursu w naszej szkole 
została pani Alicja Baran.

International Day Of Foreign Languages

26 września obchodziliśmy w Szkole Podstawowej  
w Sierakowicach Międzynarodowy Dzień Języków Obcych. 
Nauczycielki języka angielskiego: Katarzyna Bulczak, Anna 
Czaja, Ewa Kasperek i Michalina Król postanowiły dać 
uczniom szansę uzmysłowienia sobie, w co się nieraz 
ubierają. 

Akcja „I know what I wear – wiem, co noszę” 
polegała na przynoszeniu przez uczniów  naszej szkoły ko-
szulek z angielskimi napisami. Aby koszulka mogła zostać za-
prezentowana na wystawie, uczeń musiał przetłumaczyć na-
pis i uznać, że nie jest on obraźliwy, a napisany w poprawnej 
angielszczyźnie. Zgodnie z regulaminem część koszulek zos-
tała odrzucona. 

W ciągu tygodnia uczniowie i nauczyciele oglądali 
wystawę koszulek na holu głównym naszej szkoły. Wiele na-
pisów wywoływało uśmiechy. Wystawa cieszyła się dużym za-
interesowaniem. 

Kontynuacją obchodów Dnia Języków Obcych by-
ła wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów 
klas 4-6. Grupy dzieci dostały przysłowia angielskie, które 
należało zobrazować. Niektóre przysłowia tłumaczy się do-
słownie, np.: Miłość jest ślepa (Love is blind), a niektóre trze-
ba było zinterpretować. Przykładem takiego przysłowia jest 
np.: Ciekawość to pierwszy stopień do piekła, a tłumaczenie 
brzmi: Ciekawość zabiła kota. Interpretowanie przysłów to
pierwszy krok do tego, by nauczyć dzieci myślenia po an-
gielsku, które często dalekie jest od naszego rodzimego. 

Mamy nadzieję, że następnym razem przed zaku-
pem koszulki dzieci przetłumaczą sobie treść napisu i wraz
z rodzicami ocenią, czy koszulkę będą nosić. Przez ubiór nie-
jednokrotnie wyrażamy siebie, co sobą reprezentujemy
i z czym się utożsamiamy. W końcu, to co nosimy ma się w pe-
wien sposób do powiedzenia: pokaż mi napis na koszulce,
a powiem ci, kim jesteś. Warto kontrolować, jak i mieć świa-
domość skutków wynikających z napisu umieszczonego na 
koszulce, bo może okazać się, że staniemy się pośmiewiskiem 
dla innych lub kogoś obrazimy. Dlatego czytajmy, tłu-
maczmy, zapytajmy, co znaczy tekst z  nadruku na koszulce.

Wioletta Szulc

VI Wielki Kiermasz Bożonarodzeniowy

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej w Sierakowicach na VI 
Wielki Kiermasz Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w czasie 
spotkań z rodzicami w dniach 11 i 12 grudnia od godz. 16.00.
W miłej atmosferze, przy zapachu kawy i piernika oferować 
będziemy ozdoby świąteczne, których autorami są dzieci
i nauczyciele naszej szkoły. Środki uzyskane z kiermaszu 
przeznaczone będą na pomoce dydaktyczne, gry i zabawki do obu 
świetlic. Warto na tym kiermaszu po prostu być!



22

XVII edycja Halowej Ligi Piłki Nożnej
 im. Tadeusza Wesółki

Gminny Klub Sportowy „Sierakowice” zaprasza wszystkich 
chętnych do wzięcia udziału w XVII Edycji Ligi Halowej im. Tadeusza 
Wesółki Sierakowice 2012/2013. Rozpoczęcie ligi nastąpi w dniu
2 grudnia 2012 roku w siedzibie Gimnazjum w Sierakowicach. Zapisy 
zainteresowanych drużyn będą przejmowane w okresie od 10 do 24 lis-
topada 2012 roku. Telefon kontaktowy 669 320 340. Bliższe infor-
macje podamy w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy.
Waldemar Formela

W niedzielę 14 października Gminny Klub Sportowy „Sierakowice” po raz trzynasty zorganizował tradycyjne Biegi Uliczne „Wokół Ołta-
rza Papieskiego”. Biegi przeprowadzono w dziesięciu kategoriach wiekowych na dystansach o różnej długości. Łącznie w biegach uczestniczyło
 około 200 zawodników.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplomy. W biegu głównym kobiet i mężczyzn najlepsi zawod-
nicy otrzymali nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach oraz Gminny Klub Sportowy Sierako-
wice.

Dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali pamiątkowe znaczki. Zawodników poczęstowano również drożdżówką i ciepłą
herbatą.

Organizatorzy składają podziękowania Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Sierakowicach, harcerzom z Gimnazjum w Sie-
rakowicach, Ochotniczej Straży Pożarnej, Gminnemu Ośrodkowi Kultury oraz Gminie Sierakowice za pomoc w przygotowaniu biegów.

Wyniki 13. Biegów Ulicznych „Wokół Ołtarza Papieskiego”:
Dzieci 7-8 lat: dziewczęta
1. Martyna Michalak – SP Sierakowice
2. Julita Szczypior – SP Łyśniewo
3. Aneta Mielewczyk – ZS Tuchlino
Dzieci 7-8 lat: chłopcy
1. Kacper Olszewski – ZS Tuchlino
2. Karol Marszk – ZS Tuchlino
3. Dawid Wierczyński – SP Banino
Dzieci do 10 lat: dziewczęta
1. Dominika Grzenkowicz – SP Nr 5 Kartuzy
2. Klaudia Bronk – ZS Tuchlino
3. Paulina Pierzgalska – UKS „Olimpijczyk” Skorzewo
Dzieci do 10 lat: chłopcy
1. Łukasz Wolski – ZS Tuchlino
2. Piotr Ziegiert – ZS Tuchlino
3. Dawi Butowski – SP Lisie Jamy
Dziewczęta do 12 lat:
1. Katarzyna Łagosz – SP Nr 10 Słupsk
2. Patrycja Cejrowska – „Filipides” Starogard Gdański
3. Aleksandra Nowicka – ZS Tuchlino
Chłopcy do 12 lat:
1. Jarosław Piepiórka – SP Szopa
2. Dominik Niedźwiedzki – Klub „Remus” Kościerzyna
3.Kamil Grot – ZS Tuchlino
Dziewczęta do 16 lat
1. Natalia Bulczak – ZS Tuchlino
2. Karolina Grot – ZS Tuchlino
3. Patrycja Kielbratowska – Klub „Filipides” Starogard Gdański
Chłopcy do 16 lat:
1. Grzegorz Ebel – ZS Możyno
2. Piotr Cybulla – ZS Gowidlino
3. Mariusz Wenta – ZS Tuchlino
Kobiety powyżej 16 lat:
1. Angelika Cichocka – Mściszewice
2. Kamila Pobłocka – UKS Ekonomik Maratończyk Lębork
3. Katarzyna Pobłocka – UKS Ekonomik Maratończyk Lębork
Mężczyźni powyżej 16 lat:
1. Łukasz Kujawski – SP Żukowo
2. Leszek Zblewski – UKS „Olimpijczyk” Skorzewo
3. Piotr Pobłocki – UKS Ekonomik Maratończyk Lębork

MR, Foto: nadesłane 

Dzień Papieski w Sierakowicach 
13. Biegi Uliczne wokół Ołtarza Papieskiego

10 (267) październik 2012
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Ogłoszenia drobne

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

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

Skup jabłek przemysłowych, czarnego bzu i kasztanów;
Sierakowice ul. Źródlana 4;
tel. 602 440 216, (58) 681 93 94

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:

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 nornic walking; imieniny i urodziny w plenerze; małe przyjęcia.
Zapewniamy dobrą zabawę i malownicze widoki.
Kamienicki Młyn, tel. 691 899 863, www.podlipa.gdan.pl

Sprzedam jaja kur zielononóżek 0,80 zł/szt.,
okolice Sierakowic, tel. 798 546 970

2Sprzedam działkę w Paczewie o powierzchni 1600 m
z pozwoleniem na budowę, media przy działce,
tel. 608 587 940

2Sprzedam dom w Pomieczynie o pow. 173m ,
2działka 3550 m ; stan - do zamieszkania; cena: 550 000 zł;

tel. 667 007 109
Mam do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe
w centrum Gowidlina, stan bardzo dobry,
wysokość czynszu do uzgodnienia, tel. 605-517-411

Wynajmę kawalerkę w Sierakowicach,
z samodzielnym wejściem, dla osób bez dzieci;
tel. 785 460 290 



Informacja

Gminna Komisja ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Sierakowicach  
uprzejmie informuje o miejscach 
pomocy osobom uzależnionym i ich 
rodzinom:

Gminna Komisja ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Sierakowicach
Siedziba:
Urząd Gminy Sierakowice,
ul. Lęborska 30,
83-340 Sierakowice
Przewodnicząca Komisji – Maria 
Karolak,
Urząd Gminy pokój 316, 
tel. 58 681 95 41,
e-mail: 
karolak.maria@sierakowice.pl
Kontakt – w godzinach pracy Urzędu 
(oprócz wtorku i czwartku)

Punkt Konsultacyjny
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów 
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

Grupa wsparcia dla współ-
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 
udziela bezpłatnie mecenas 
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:

30 listopada
21 grudnia*

*w grudniu wyjątkowo dyżuru nie 
będzie w ostatni piątek miesiąca

Mediacje rodzinne
prowadzi mecenas
KATARZYNA KURKIEWICZ
w każdy ostatni piątek miesiąca
od godziny 18.00
oraz po telefonicznym uzgodnieniu
(tel. 58 681 95 41).


