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Zmiany w systemie subwencjonowania nauki języka kaszubskiego

Od ponad dwudziestu lat na Kaszu-
bach realizowane jest nauczanie języka ka-
szubskiego w szkołach. Odbywa się to w ra-
mach zagwarantowanych przez państwo środ-
ków. Kaszubi korzystają ze środków przezna-
czonych na nauczanie języka regionalnego, za 
który został on ustawowo uznany. W 2012 ro-
ku rząd polski przeznaczył 270 mln zł na naukę 
języków mniejszości narodowych i et-
nicznych, z tego 100 mln zł na naukę języka 
kaszubskiego, co uplasowało Kaszubów na 
drugim miejscu (po mniejszości niemieckiej) 
pod względem wielkości pobieranych środ-
ków. Kwota ta przewyższała o 20% środki
ubiegłoroczne. Polska, jak wiele innych kra-
jów Unii Europejskiej, ratyfikowała  Euro-
pejską Kartę Języków Regionalnych i Mniej-
szościowych, w myśl której zobowiązała się 
do chronienia  języków mniejszości narodo-
wych, etnicznych i jedynego dotychczas
regionalnego -  kaszubskiego. Mimo to na
przyszły rok budżetowy zaplanowano  zmniej-
szenie środków na naukę języków mniejszości 
jak też języka regionalnego.

Uczniom należącym do mniejszości 
narodowych, etnicznych i posługującym się 
językiem regionalnym (kaszubskim) państwo 
gwarantuje tworzenie warunków umożliwia-
jących podtrzymywanie poczucia tożsamości 
narodowej i językowej. Przepisem prawnym Wprowadzone przepisy oświatowe przyznały jednakowe pra-
regulującym prowadzenie tychże zadań jest art. 13 ustawy z dnia wa wszystkim mniejszościom narodowym i etnicznym w Polsce jak
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. i społeczności posługującej się językiem regionalnym (kaszubskim). 
2572, z późn. zm.). Dyrektor szkoły przystępuje do realizacji zadania na Poszczególne mniejszości korzystają z tych praw w różnym stopniu, 
wniosek rodziców. Powyższy przepis jest sposobem realizacji prawa np. z możliwości organizowania nauki języka mniejszości w systemie 
rodziców do decydowania w sprawie wyboru nauczania zapewniają- oświaty publicznej do tej pory nie korzysta mniejszość narodowa czes-
cego podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i ję- ka oraz mniejszości etniczne: karaimska i tatarska. Stworzone moż-
zykowej w stosunku do ich dzieci. liwości edukacji swoich uczniów wykorzystują mniejszości: białorus-

Ustawa o systemie oświaty otworzyła furtkę do realizacji za- ka, litewska, łemkowska, rosyjska, niemiecka, słowacka, ukraińska, 
dania, potem potrzebne były przepisy szczegółowe, które rozwiązy- ormiańska i żydowska oraz społeczność posługująca się językiem re-
wałyby techniczne możliwości funkcjonowania szkół i prowadzenia gionalnym. Z raportu MEN wynika, iż w roku szkolnym 2010/2011
ww. edukacji. Takim dokumentem na przestrzeni lat były Rozporzą- nauka języka (lub w języku) mniejszości narodowej, etnicznej oraz ję-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej. Pierwsze z nich zostało ogłoszo- zyka regionalnego prowadzona była w 1149 placówkach (wliczając
ne przez MEN 24 marca 1992 roku (Dz. U. Nr 34, poz. 150), drugie przedszkola, klasy 0, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimna-
wydał Minister Edukacji Narodowej i Sportu dnia 3 grudnia 2002 roku zjalne oraz zespoły międzyszkolne) i obejmowała łącznie 54 353 ucz-
(Dziennik Ustaw 2002 nr 220 poz. 1853). Kolejne podpisał  Minister niów, z czego najliczniejszą grupę stanowiły szkoły z nauką języka nie-
Edukacji Narodowej  dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 214, poz. mieckiego (łącznie 558 placówek, 36 555 uczniów). 
1579), ostatnio obowiązujące rozporządzenie pochodzi z 4 kwietnia Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące na swoim
2012 roku (Dz. U. 2012, poz. 393).  terenie szkoły z nauczaniem języków mniejszości otrzymują corocznie 

Wdrażając w systemie oświaty prawa mniejszości, o których dodatkowe środki finansowe na ten cel, które są włączone do części 
wyżej, państwo wzięło na siebie obowiązek uregulowania szeregu oświatowej subwencji ogólnej. 
kwestii z tą edukacją związanych. Wśród nich pojawiły się tematy Na przestrzeni lat kwoty te kształtowały się następująco:
związane z tworzeniem sieci szkolnej, określeniem w statutach szkół * 2001 rok – waga P14 = 0,20  (bez względu na liczbę nauczanych
sposobu organizacji nauczania języka, konstruowaniem podstaw pro- uczniów);
gramowych do jego nauczania, ustaleniem ilości godzin w ramowych * 2002 rok – waga P15 = 0,20 oraz waga P16 = 0,50 (dla uczniów z języ-
planach nauczania, dopuszczaniem do użytku szkolnego podręczników kiem mniejszości jako językiem nauczania w szkole i przy liczbie nie 
do nauki języka, prowadzeniem egzaminów maturalnych w językach przekraczającej 42 takich uczniów w szkole);
mniejszości, nauczaniem własnej historii i kultury, określeniem kwali- * 2003 rok - waga P15 = 0,20 oraz waga P16 = 0,50 (dla uczniów, któ-
fikacji nauczycieli, organizowaniem doradztwa metodycznego i wresz- rym organizuje się dodatkowe zajęcia z języka mniejszości i przy licz-
cie finansowaniem szkół organizujących nauczanie dla mniejszości. bie nie przekraczającej 42 takich uczniów w szkole);

c.d.

Sporo środków wydaje gmina np. na utrzymanie zespołów folklorystycznych,
na zdjęciu „Tuchlińskie Skrzaty” podczas obchodów 25-lecia istnienia zespołu.  
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Poczet sztandarowy Związku Kombatantów

* 2004 rok - waga P11 = 0,20 oraz waga P12 = 0,50 (dla uczniów, któ- zyku mniejszości bądź regionalnym oraz dla uczniów oddziałów
rym organizuje się dodatkowe zajęcia z języka mniejszości i przy licz- i szkół, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch ję-
bie nie przekraczającej 42 takich uczniów w szkole); zykach: polskim oraz języku mniejszości czy regionalnym.
* 2005 rok - waga P9 = 0,20 oraz waga P10 = 1,00 (dla uczniów, którym Samorządy jak też Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie pró-
organizuje się dodatkowe zajęcia z języka mniejszości i przy liczbie nie bują odwoływać się od tej decyzji. Stanowisko argumentują tym, iż
przekraczającej 42 takich uczniów w szkole); środki otrzymywane na oświatę kaszubską nie są przeznaczane li tylko 
* 2006 rok do chwili obecnej - waga P9 = 0,20 oraz waga P10 = 1,50 na nauczanie języka w szkołach, ale obejmują szerokie spektrum spraw 
(dla uczniów, którym organizuje się dodatkowe zajęcia z języka mniej- związanych z kulturą regionalną i jej pielęgnowaniem, bo do takich
szości i przy liczbie nie przekraczającej 84 takich uczniów w szkole pod- działań zostały wprost zobligowane Ustawą o mniejszościach naro-
stawowej oraz 42 uczniów w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej). dowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 

Obecna propozycja wag ze strony MEN (projekt rozporzą- roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141). Wśród spraw dotyczących pie-
dzenia MEN z dnia 9 XI 2012 roku w sprawie sposobu podziału części lęgnowania własnej kultury Ustawa wymienia podejmowanie działań
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i ponoszenie wydatków na:
na 2013 rok) przewiduje następujący system podziału środków na na- 1) działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego
uczania języków mniejszości i języka regionalnego: i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mających istotne 
* waga P9 = 0,20 dla uczniów oddziałów i szkół dla mniejszości naro- znaczenie dla kultury mniejszości;
dowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem re- 2) inwestycje służące zachowaniu tożsamości kulturowej
gionalnym, dla uczniów pochodzenia romskiego, dla których szkoła mniejszości;
podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne, gdzie łączna liczba korzys- 3) wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków 
tających jest wyższa od 84 w szkołach podstawowych, i wyższa od 42 ulotnych w językach mniejszości lub w języku polskim, w postaci dru-
w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych; kowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku;
* waga P10 = 1,50 gdzie łączna liczba korzystających nie przekracza 60 4) wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych 
w szkołach podstawowych, i 30 w gimnazjach oraz szkołach ponad- realizowanych przez mniejszości;
gimnazjalnych; 5) ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości;
* waga P11 = 1,20 gdzie łączna liczba korzystających jest wyższa od 60 6) działalność świetlicową;
i nie przekracza 84 w szkołach podstawowych, i jest wyższa od 30 a nie 7) prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kultu-
przekracza 42 w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych; ralnego i artystycznego mniejszości;
* waga P12 = 0,20 dla uczniów oddziałów i szkół z nauczaniem w ję- 8) edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych for-

mach;
9) propagowanie wiedzy o mniejszościach;
10) inne programy realizujące wymienione cele oraz wspie-

rające integrację obywatelską mniejszości.
Większość samorządów realizuje wiele z powyższych zadań 

(łącznie z nauką języka kaszubskiego w szkołach) i pokrywa koszty re-
alizacji właśnie ze środków zwiększonej subwencji oświatowej, rza-
dziej korzystając z dotacji celowych na zadania związane z pie-
lęgnowaniem kultury, bo przysługują one w pierwszej kolejności
mniejszościom.

Danuta Pioch, foto D. Pioch

Serdeczne słowa podziękowania i najwyższego uznania 
kierujemy do Panów Andrzeja i Tadeusza Bigusów, właścicieli fir-
my „Bat” z Sierakowic, którzy okazali ogrom dobroci i hojność
przekazując znaczne środki finansowe na potrzeby Kaszubskiego 
Centrum Medycznego.

W latach 2011 i 2012 przekazali Państwo łącznie 80 000 
złotych jako wkład partnerski w budowę Kaszubskiego Centrum 
Medycznego oraz znaczne kwoty na zakup specjalistycznego wy-
posażenia medycznego, co pozwoliło na podniesienie standardów 
usług medycznych świadczonych przez tutejszą przychodnię. We 
wcześniejszych latach dzięki państwa hojności możliwy był zakup 
bardzo potrzebnego sprzętu – sterylizatora parowego oraz bilirubi-
nometru. 

Wasze otwarte i wyczulone na potrzeby innych serca, 
wielka otwartość i szczodrość pozwalają z ufnością patrzeć
w przyszłość. Swoim działaniem udowodniliście Państwo, że nie są 
Wam obce potrzeby naszego lokalnego środowiska.

Z wyrazami wdzięczności i szacunku 
Tadeusz Kobiela – Wójt Gminy Sierakowice
oraz Stanisław Czerwonka
– Dyrektor Kaszubskiego Centrum Medycznego

Miarą człowieka jest wielkość jego troski o drugiego człowieka
Stanisław Staszic
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101. Urodziny Pani Marty Konkel

15 listopada br. Wójt Gminy
Tadeusz Kobiela, przewodniczący Rady 
Gminy Zbigniew Suchta i pani Teresa 
Skierka z Urzędu Stanu Cywilnego 
złożyli wizytę czcigodnej jubilatce pani 
Marcie Konkel w jej 101. urodziny. 
Dożyć tak zacnego wieku jest szcze-
gólnym darem niebios. W tym dniu dom 
pani Marty był wyjątkowo gwarny, ra-
dosny i odświętny. Przybyły dzieci, 
wnuki, sąsiedzi i delegacje, aby uczcić 
Jubilatkę i złożyć jej życzenia. Pani Mar-
ta pogodna i szczęśliwa witała gości.
Rozmawiała, wspominała zeszłoroczną 
wizytę i z pewnym niedowierzaniem 
powtarzała swój wiek, jakby zdziwiona, 
że aż tyle przeżyła.

Ten ważny dzień jest okazją do 
przypomnienia życiorysu Jubilatki. Pani 
Marta Konkel z d. Płotka urodziła się
w Gowidlinie 15 listopada 1911 r. Była 
pierwszym dzieckiem swoich rodziców – 
ojca Rudolfa i matki Tekli z domu Ze-
lewskiej. Matka Jubilatki pochodziła
z Gowidlina, a ojciec z Żukówka. Od 
1953 r. aż do dzisiaj Pani Marta mieszka
i pracowała na swojej ojcowiźnie w Go-
widlinie. Józef Konkel z żoną Martą za-
mieszkał krótko po ślubie na Żuławach. 
Obecnie z Panią Martą mieszka jej córka 
Anna i najmłodszy syn Władysław. Pani 

powiedziała, że chyba Pan Bóg o niej zapomniał? Całe życie nie choro-
Marta miała 10 dzieci – 6 synów i 4 córki. Dwoje dzieci zmarło, gdy 

wała. W szpitalu była w 1980 r. z powodu oparzonej nogi. Gdy lekarze 
miały pod 2 lata. Obecnie żyje czworo dzieci – najstarsza córka Klara, 

ją zbadali i stwierdzili, że serce ma silne i w sobie jest zdrowa, po opat-
Anna, Władysław i Jan. Pani Marta ma 15 wnuków i na dzień dzisiejszy 

rzeniu rany wypisali ją ze szpitala. Pani Marta przez całe życie nie uży-
– 16 prawnuków.

wała alkoholu. Podkreśla, że nawet na swoim weselu piła tylko oran-
Mąż Józef Konkel wżenił się w gospodarstwo Płotków. Oj-

żadę. Nigdy nie paliła papierosów. Pije tylko zbożową kawę. Natomiast 
cowizna z lasem miała 11 ha. Pracował jako robotnik leśny. Jego bez-

w ciągu swojego życia jadła dużo ryb. Całe życie ciężko pracowała
pośrednim przełożonym był leśniczy Melchior Suchta. Dlatego pani 

Oprócz prac polowych robiła to, co wszystkie kobiety kiedyś robiły – 
Marta z radością wita i cieszy się obecnością jego syna, pana Zbig-

przędła wełnę, robiła na drutach, cerowała, obszywała ubrania, weko-
niewa Suchty – pełniącego funkcję przewodniczącego Rady Gminy, po-

wała żywność, a także wykonywała tysiące innych czynności.
nieważ łączy ich wiele wspólnych wspomnień i tematów. Mąż pani 

Dzisiaj nasza jubilatka żyje z renty rolniczej. Jest samodziel-
Marty – Józef nie żyje już 46 lat. Zmarł 6 września 1966 r. Pani Marta 

na, nie potrzebuje stałej obsługi, chociaż cieszy się, że ma przy sobie
miała 55 lat, gdy została z dziećmi sama na gospodarstwie. Wspomina 

córkę, która jej pomaga i prowadzi dom. Pani Marta swobodnie poru-
te czasy i tamto życie. Do dziś pamięta ostatnie słowa konającego mę-

sza się po mieszkaniu, a nawet po podwórzu. Lubi grzać się przy piecu, 
ża: „Marta, ty dasz sobie radę.” Było ciężko, ale dawała sobie radę.

ma swoją ławę, na której najczęściej przesiaduje. 
Rodzina Konkel jako pierwsza miała na swoim podwórzu

Pokój pełen kwiatów i mieszkanie pełne gości świadczyły
studnię. Nie wozili wody z jeziora, jak większość mieszkańców Gowi-

o tym, że pani Marta jest osobą lubianą i szanowaną. Obdarowuje 
dlina, gdyż mieli wodę blisko budynku. Nieco łatwiej zaczęło się żyć, 

wszystkich radosnym uśmiechem i pogodą ducha.
gdy Gowidlino zostało zelektryfikowane w 1967 r. Doprowadzenie

Drogiej Jubilatce Redakcja „Wiadomości Sierakowickich”
prądu było kosztowne, dlatego spłacało się go przez wiele lat

i Samorząd Gminy życzą jeszcze wielu lat życia w zdrowiu i radości.
w ratach przy podatkach.

Obecni na urodzinach goście pytali panią Martę o receptę na Maria Karolak, Foto: Maria Karolak
tak długie życie i godną pozazdroszczenia pogodę ducha? Jubilatka 

Od lewej Teresa Skierka z Urzędu Stanu Cywilnego, Wójt Gminy Tadeusz Kobiela, jubilatka pani Marta Konkel
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Odnowione boiska przy Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach

Gmina Sierakowice nie przestaje inwestować w infrastrukturę
o charakterze sportowym. Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Siera-
kowicach może się cieszyć z wysokiej jakości boisk z nawierzchnią poliu-
retanową. Inwestycja została zrealizowana z inicjatywy Gminy Sierakowi-
ce przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Tytułowy projekt przewidywał remont istniejących boisk do piłki 
ręcznej i koszykówki (o wymiarach 44x22 m i 19,1x32m). Zaplanowano
usunięcie nawierzchni z glinki ceglanej oraz zastąpienie jej nawierzchnią 
EPDM (tę samą nawierzchnię posiadają nasze gminne Orliki). Ponadto od-
wodniono boiska poprzez budowę niezbędnej kanalizacji deszczowej wraz 
z przykanalikami. Boisko o wymiarach 44x22m zostało przystosowane do 
gry w piłkę ręczną oraz koszykówkę. Na boisku znajdują się obecnie
2 bramki do gry w piłkę ręczną oraz 4 zestawy do gry w koszykówkę. 
Mniejsze boisko (19,1x32m) przeznaczone jest wyłącznie do gry w koszy-
kówkę i jest zgodne ze standardami FIBA 2010. Ponadto, aby zapobiec
wnoszeniu gruntu na nawierzchnię, dojścia do boisk zostały utwardzone 
płytami ażurowymi. Inwestor nie zapomniał również o zabezpieczeniu bu-
dynku Gimnazjum, montując piłkochwyt. Wartość robót budowlanych
zamknęła się w 399 tys. zł brutto. Dofinansowanie ze środków Minister-
stwa Sportu i Turystyki wyniosło 100 tys. zł.

c.d.

Błażej Recław

Serdeczne podziękowania Księdzu Proboszczowi i Księżom 
Wikariuszom parafii św. Marcina oraz Proboszczom św. Jana 

w Sierakowicach i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Marii Panny w Gowidlinie, władzom samorządowym

i radnym gminy, Radzie, Zarządowi i pracownikom Banku 
Spółdzielczego, firmom i zakładom pracy, fundacji, lekarzom 

i pielęgniarkom, sąsiadom i znajomym za okazaną pomoc
i wyrazy współczucia oraz modlitwę i udział w ostatniej 

drodze naszego Ojca
śp. Jana Dawidowskiego z Łyśniewa 

składa pogrążona w smutku Rodzina
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Jedną z częstych przyczyn pożarów jest zły stan urządzeń 
grzewczo-kominowych, ich wadliwa konstrukcja czy nieodpowiednia 
konserwacja. Podobnie niewłaściwa eksploatacja budynków i znaj-
dujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych jest główną przy-
czyną zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem. Jak in-
formuje Państwowa Straż Pożarna, w poprzednim okresie grzewczym 
(od listopada 2011 do marca 2012 r.) z powodu zatrucia czadem zmarło 
106 osób. Tylko od września do 5 listopada br. jest już 10 ofiar śmier-
telnych z powodu zatrucia tlenkiem węgla. O tym jak się ustrzec po-
żaru w kominie i zatrucia czadem rozmawiamy z Adamem Wrób-
lewskim, inspektorem ds. obrony cywilnej i ochrony przeciw-
pożarowej sierakowickiego Urzędu Gminy. 

Na kim spoczywa obowiązek czyszczenia przewodów 
kominowych?

O drożne przewody kominowe powinien zadbać właściciel, 
zarządca lub użytkownik domu. Jeśli zdarzy się pożar, ubezpieczyciel 
może zażądać dowodu, że właściciel dbał o kominy. Należy wtedy
przedstawić protokoły pokontrolne wystawione przez mistrza komi-
niarskiego. Warto więc przechowywać tego typu dokumentację. 

Jak często należy czyścić kominy, aby zminimalizować
ryzyko wystąpienia pożaru?

Wszystko zależy od rodzaju używanych urządzeń grzew-
trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co 

czych. W przypadku kotłów na paliwo stałe - raz na 3 miesiące, na pali-
powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Poten-

wo płynne i gaz – raz na pół roku, natomiast kominy wentylacyjne po-
cjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, ga-

winno się czyścić co najmniej raz w roku.
zowe podgrzewacze wody, piece węglowe (gazowe lub olejowe)

Co sprawia, że pożar wybucha właśnie w kominie?
i kuchnie gazowe. 

Na ścianach komina osadzają się produkty spalania, co wiąże 
Czad powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw 

się ze zmniejszeniem prześwitu, czyli średnicy otworu, oraz zwiększe-
(m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy), spo-

niem temperatury wewnątrz komina. W następstwie zapala się sadza.
wodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu niezbędnej do zupeł-

Najczęstszym utrudnieniem przy akcjach ratowniczo-
nego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrz-

gaśniczych jest brak możliwości wejścia na dach oraz brak podestów da-
nego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z po-

chowych. Inne utrudnienia to brak drzwiczek rewizyjnych do oczysz-
wodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego,

czania kominów, a także gromadzenie materiałów łatwopalnych przy 
a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni, zap-

piecach i kominach. 
chanego i nieszczelnego przewodu kominowego lub uszkodzonego po-

Co zrobić, gdy w kominie zapali się sadza? 
łączenia między kominami i piecami. 

Natychmiast należy wezwać straż pożarną. Należy pamiętać, 
Szczelnie pozamykane okna (czasami jeszcze dodatkowo 

że nie wolno zalewać komina wodą, nie wolno również próbować za-
uszczelnione), pozaklejane kratki, brak otworów wentylacyjnych

duszać ognia, czyli przykrywać wylotu komina, gdyż spaliny mogłyby 
w drzwiach łazienkowych, jak również brak regularnych kontroli droż-

rozsadzić komin. To, co można zrobić bez szkody dla domu, to zasy-
ności przewodów wentylacyjnych i kominowych sprawiają, że w na-

pywanie palącego się komina piaskiem. 
szych mieszkaniach lub domach możemy nie być bezpieczni. W nie-

Państwowa Straż Pożarna po raz kolejny przeprowadza 
wietrzonych pomieszczeniach bardzo łatwo może dojść do tragedii. 

akcję społeczną „NIE dla czadu”. Przypomnijmy podstawowe in-
Do zatruć często dochodzi w nowo wyremontowanych

formacje: skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
mieszkaniach, z nowymi piecami, niemającymi indywidualnych prze-

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie
wodów napowietrzających i gdzie z przyczyn oszczędnościowych zlik-

widowano (zasłonięto) przewody wentylacyjne,
a okna i drzwi są zbyt szczelne. Mieszkanie dos-
konale szczelne „nie oddycha”, a brak dostępu tle-
nu może doprowadzić do tragedii.

Czad może powstać także podczas
pożaru. 

Brak sygnałów, które alarmowałyby lu-
dzi o obecności tlenku węgla stanowi istotny czyn-
nik, który przyczynia się do zatrucia czadem. Nie-
bezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że
tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla
człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ 
oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwio-
obiegu. W układzie oddechowym człowieka tle-
nek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szyb-
ciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. 
Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia 
człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozpro-
wadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia 
mózgu oraz innych narządów wewnętrznych. Nas-
tępstwem ostrego zatrucia może być nieodwracal-
ne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, 
niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet
śmierć.

Jak ustrzec sie pożaru w kominie oraz zatrucia czadem

br. Michał

Adam Wróblewski 

c.d.
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Jak zapobiegać zatruciu? Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony oraz zabu-
W celu uniknięcia zatrucia tlenkiem węgla należy przede rzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on cał-

wszystkim regularnie sprawdzać szczelność przewodów kominowych, kowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci
czyścić je systematycznie oraz sprawdzać występowanie dostateczne- przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.
go ciągu powietrza. Ważne jest także, aby użytkować sprawne tech- Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
nicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania. W przy- Należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego po-
padku wymiany okien na nowe należy sprawdzić poprawność działania wietrza wynosząc osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce. Po dru-
wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczel- gie: rozluźnić poszkodowanemu ubranie – rozpiąć pasek, guziki, ale nie 
ne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do wyziębienia organizmu. 
wentylację. Poza tym należy systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, Trzeba wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – 999, straż 
np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wenty- pożarna – 998 lub 112). Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze za-
lacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do czadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania 
otworu wentylacyjnego. Nie wolno zaklejać i zasłaniać kratek wenty- sztucznego oddychania i masażu serca.
lacyjnych. Należy często wietrzyć pomieszczenia, w których odbywa Czy warto instalować w domach czujniki dymu lub
się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), czadu?
a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien. Zdecydowanie tak. Urządzenia te alarmują mieszkańców

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla? sygnałem dźwiękowym i optycznym o obecności dymu lub czadu. Po-
Lekkiemu zatruciu towarzyszy ból głowy, mdłości, wymioty, za tym urządzenia takie nie są drogie, a mogą uratować życie. Podczas 

ogólne zmęczenie i osłabienie. Nasilający się ból głowy, senność, za- procesów spalania powstają szkodliwe związki, tym bardziej nie-
burzenia świadomości i równowagi, trudności z oddychaniem, przyś- bezpieczne, że pozbawione barwy i zapachu. Jeśli będą się uwalniały 
pieszony oddech oraz zaburzenia rytmu serca to objawy średniego za- do pomieszczeń przez nieszczelny przewód, mogą doprowadzić do tra-
trucia. W przypadku ciężkiego zatrucia występują drgawki i utrata gedii. 
przytomności.    Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Agnieszka Rybakowska-Król

Dziewięćdziesiątą czwartą rocznicę odzyskania przez Polskę „Bogurodzicą”, a widzowie usłyszeli także m.in. następujące pieśni: 
niepodległości uczczono wyjątkowym wydarzeniem kulturalnym. „Witaj, majowa jutrzenko”, „Bartoszu, Bartoszu”, „Warszawianka”, 
Montaż słowno-muzyczny zatytułowany „Bóg, Honor, Ojczyzna” „Ojcze z niebios”, „Ułani, ułani” czy „Pierwsza brygada”. Zachwyt słu-
zgromadził w Drewnianym Zabytkowym Kościele w Sierakowicach chaczy wzbudził śpiew solisty Bartłomieja Lejka. Nie mniejsze uzna-
niezwykle liczną publiczność spragnioną artystycznych i patriotycz- nie należy się Katarzynie Cyman za przepiękne wykonanie (wspólnie
nych doznań. z Bartłomiejem) pieśni „Rozkwitały pąki białych róż”. Występ zakoń-

W imieniu władz samorządowych gmin Sierakowice i Ce- czył się hymnem „Boże, coś Polskę”. 
wice wszystkich serdecznie powitała Irena Kulwikowska – dyrektor – Mam nadzieję, że ten występ w zabytkowym kościele, w ta-
Gminnego Ośrodka Kultury, która przypomniała, że dzień 11 listopada kiej aranżacji, przy zebranych siłach gmin Sierakowice i Cewice za-
ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero w 1937 roku, czyli pra- pamiętają państwo i zostanie on w sercach jako piękna lekcja historii,
wie 20 lat po odzyskaniu niepodległości i do czasu wybuchu II wojny którą dalej będziemy przekazywać naszym dzieciom, bo jesteśmy to 
światowej święto obchodzono tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938. winni naszym dziadkom i pradziadkom – powiedział po występie An-
Uroczystość została przywrócona dopiero w 1989 r. pod nazwą Naro- drzej Cyman, prezes Stowarzyszenia „Rozwój Bukowiny”. 
dowe Święto Niepodległości. Organizatorem koncertu był Gminny Ośrodek Kultury w Sie-

Przed widownią wystąpiło sześćdziesięciu wspaniałych ar- rakowicach wraz ze Stowarzyszeniem „Rozwój Bukowiny”.
tystów pod kierownictwem Huberta Szczypiorskiego. Były to połączo-
ne siły wykonawców z gmin Sie-
rakowice i Cewice: Chór Zes-
połu Szkolno-Przedszkolnego 
w Bukowinie, Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta Gminy Sierako-
wice, Symfonicy Gdańscy, Chór 
Gminy Cewice oraz soliści – Ka-
tarzyna Cyman i Bartłomiej 
Lejk. Wyboru tekstów i opra-
cowania literackiego dokonała 
Halina Szczypiorska, a zespoły 
przygotował Hubert Szczy-
piorski. Komentarz historyczny 
przeczytał Bartłomiej Lejk, 
który przybliżył najważniejsze 
wydarzenia  h is toryczne ,
począwszy od wielkiego suk-
cesu wojsk polskich i litewskich 
w bitwie pod Grunwaldem po-
przez rozbiory, powstania, Wiel-
ką Wojnę aż do momentu odzys-
kania niepodległości przez Pol-
skę w 1918 roku. Tło histo-
ryczne zilustrowano popularny-
mi pieśniami patriotycznymi i re-
ligijnymi. Występ rozpoczął się 

Bóg, Honor, Ojczyzna
Międzygminne obchody Narodowego Święta Niepodległości 

Tekst i foto: AK
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Już po raz trzeci Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sie-
rakowicach obchodziło swoje święto. Tegoroczne obchody związane 
były z 94. rocznicą Odzyskania Niepodległości i osobą jej głównego au-
tora – Marszałka Józefa Piłsudskiego, patrona szkoły.

9 listopada 2012 roku odbyła się uroczystość upamiętniająca 
to ważne wydarzenie z kart historii Polski, połączona z otwarciem zmo-
dernizowanych boisk sportowych oraz prezentacją projektu eduka-
cyjnego klas trzecich „Józef Piłsudski – wielki Polak”. Całości przyś-
wiecało hasło - słowa Marszałka „...aby niezmożony był duch i siła fi-
zyczna Narodu”.

Uczniowie gimnazjum, młodzi Polacy, złożyli hołd tym, któ-
rzy niepodległości służyli z pełnym oddaniem, nie szczędząc tej służbie 
trudu i krwi, a kiedy trzeba było także i ofiary z własnego życia. Zebrani 
stanęli do uroczystego Apelu Poległych w wykonaniu 10 DH „Tajfuny” 
pod kierunkiem harcmistrza Witolda Sildatka oraz wysłuchali okolicz-
nościowego przemówienia wicedyrektora szkoły Pana Tomasza Zie-
manna, który podkreślił, że oprócz szacunku i pamięci dla dokonań na-
szych przodków, powinniśmy czuć dumę „z naszej Polski, naszej małej kowskiemu za troskę i zaangażowanie w to, aby (parafrazując słowa
ojczyzny – Kaszub, z naszego miejsca na świecie – Sierakowic”, ze spo- Marszałka)  „… niezmożony był duch i siła fizyczna młodzieży”. 
łeczności, którą tworzą ludzie uczciwi, pracowici i honorowi. Wyjątkowego charakteru całej uroczystości nadały pieśni

W dalszej części uroczystości gimnazjaliści przybliżyli patriotyczne i piosenki legionowe w wykonaniu chóru szkolnego pro-
osiągnięcia II Rzeczpospolitej w zakresie rozwoju sportu i krzewienia wadzonego przez panią Wiolettę Kuczkowską.  
idei wychowania fizycznego, w tym osobiste zasługi Piłsudskiego w tej W kolejnej części obchodów Święta Szkoły uczniowie klas 
dziedzinie. Podkreślono zamiłowanie Marszałka do kształtowania mło- trzecich przystąpili do X edycji Szkolnego Konkursu Historycznego
dzieży w duchu sportowej rywalizacji oraz promowania kultury fi- o Puchar Dyrektora Gimnazjum, który był zwieńczeniem realizowa-
zycznej. Stanowiło to nawiązanie do uroczystego otwarcia boisk spor- nego przez nich projektu edukacyjnego pt. „Józef Piłsudski – Wielki Po-
towych zmodernizowanych dzięki wsparciu Urzędu Gminy Sierakowi- lak”. Turniej, przeprowadzony przez pana Adriana Klawikowskiego,
ce. Moment ten cała społeczność szkolna oglądała na żywo w specjalnej składał się z pięciu konkurencji: części teoretycznej, rozpoznawania
transmisji wideo. Symbolicznego przecięcia biało-czerwonej wstęgi do- z fotografii postaci, miejsc czy wydarzeń związanych z Piłsudskim, wy-
konali: Wójt Gminy Sierakowice Pan Tadeusz Kobiela wraz ze swoim konania piosenki legionowej, prezentacji proporca oraz patrona Pułku 
zastępcą Panem Zbigniewem Fularczykiem, Dyrektor Delegatury Ku- Piłsudczyków „rekrutowanych” z każdej klasy, a także musztry legio-
ratorium w Kościerzynie Pani Halina Uchman, Dyrektor ZEAS Gminy nowej w ich wykonaniu. W opinii jury a także organizatorów konkursu 
Sierakowice Pan Jacek Mazur, Dyrektor gimnazjum Pan Krzysztof An- wszystkie klasy i ich wychowawcy wykazali się świetnym przygotowa-
dryskowski, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Krefta oraz niem. Poziom wiedzy reprezentacji historycznej był znakomity. Pro-
przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Martyna Bigus. porce zapierały dech w piersiach profesjonalnością wykonania i po-

W ramach podziękowania włodarzom Gminy Sierakowice za mysłowością. Piosenki sprawiły wszystkim sporo radości, zaś przys-
propagowanie sportu i możliwość jego uprawiania w komfortowej hali łowiową wisienką na torcie była musztra legionowa wraz ze złożeniem 
sportowej, dobrze wyposażonej siłowni, a teraz także na profesjonal- meldunku Dyrektorowi szkoły przez każdy pułk. Ta konkurencja zde-
nych boiskach piłkarskich, uczniowie wręczyli bukiety kwiatów wój- cydowanie zrobiła największe wrażenie na całej widowni – wszystkie 
towi Tadeuszowi Kobieli oraz dyrektorowi Krzysztofowi Andrys- pułki bez wyjątku były rewelacyjnie przygotowane. Jednak najlepszą

z najlepszych okazała się klasa IIIe, która zdobyła Złoty Puchar Dyrek-
tora Gimnazjum. Drugą i trzecią lokatę zajęły odpowiednio klasy IIIc
i IIIg.

Nagrodą dla uczniów, którzy od dwóch miesięcy intensywnie 
przygotowywali się do projektu, była niespodzianka przygotowana 
przez Żandarmerię Wojskową z Elbląga. Żołnierze zaprezentowali 
umiejętności psa tropiącego i wykrywającego materiały wybuchowe, 
pokaz wyposażenia bojowego, symulatory zderzeniowe oraz do 
ćwiczeń równowagi. Gimnazjaliści z zainteresowaniem i przy-
jemnością korzystali z przygotowanych atrakcji.

To był wyjątkowy dzień – Święto Szkoły – przepełnione 
patriotyzmem, prawdziwą radością i zdrowym współzawodnictwem. 
To czyste idee, które 94 lata temu przyświecały Marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu oraz innym autorom Niepodległej Rzeczypospolitej. 
Cieszmy się zatem wspólnie – jak podkreślał wójt Tadeusz Kobiela
w przemówieniu skierowanym do młodzieży – z daru wolności. Pamię-
tajmy przy tym, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Dbajmy
o nią zatem, dając dowód Wielkim Przodkom, że na ten dar zasłu-
żyliśmy.

Organizatorzy obchodów Święta Szkoły są przekonani, że 
młodzież z Gimnazjum w Sierakowicach w pełni zrealizowała myśl 
przyświecającą tegorocznym obchodom Święta Niepodległości w całej 
Polsce – „Razem dla Niepodległej”. Ze swej strony składam serdeczne 
podziękowania Dyrekcji, nauczycielom i uczniom, którzy włożyli 
wysiłek, zaangażowanie, a przede wszystkim serce w to, aby ten dzień 
na długo pozostał w naszej pamięci.

Karina Jaroszewska, foto: AK

Święto Gimnazjum w Sierakowicach
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Dziewiątego listopada ucz-
niowie i nauczyciele Szkoły Podsta-
wowej w Załakowie świętowali
94. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Obchody tego naro-
dowego święta rozpoczęły się apelem
i programem artystycznym, w którym 
nie zabrakło ważnych treści histo-
rycznych. W bardzo przystępny sposób 
została zaprezentowana uczniom droga 
do utraty przez nasz kraj niepodległości
i jej odzyskania po ponad stuletniej nie-
woli. Uzupełnieniem historycznej drogi 
do wolności była wiązanka pieśni
patriotycznych zaśpiewanych przez
uzdolnionych uczniów.  

W tym szczególnym dniu 
dzieci pamiętały o swoim lokalnym 
bohaterze, Leonie Zielonce. Na przy-
szkolnym placu rośnie Katyński Dąb 
Pamięci i znajduje się tablica pamiąt-
kowa poświęcona pochodzącemu
z Załakowa, a zamordowanemu w Twe-
rze aspirantowi Policji. Przy tablicy de-
legacja uczniów zapaliła znicz, oddając 
hołd zamordowanemu bohaterowi. 

Wioletta Dworak i Teresa Reclaf – nauczycielki, które przy- quizie „Kocham cię, Polsko”. Uczniowie zostali podzieleni na dwie 
gotowały obchody święta niepodległości w załakowskiej szkole poka- drużyny (białych i czerwonych) i odpowiadali na przeróżne pytania, od-
zały, że wiedzę o Polsce i patriotyczne wartości można przekazywać gadywali do czego służą przedmioty i rozwiązywali kalambury. Za-
także w formie zabawy. Dlatego po apelu i programie artystycznym bawa była wspaniała, o czym świadczyły uśmiechy na pomalowanych 
dzieci uczestniczyły we wspólnej zabawie wzorowanej na popularnym w barwy narodowe twarzach dzieci.

Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w Załakowie

9 listopada w Szkole Podstawowej w Sierakowicach odbyła 
się akademia z okazji 94. rocznicy narodowego święta odzyskania nie-
podległości przez Polskę. 

Dla klas młodszych uroczystość szkolną przygotowali 
uczniowie klasy III b (pod kierunkiem wychowawczyni  pani Marii
Drężek), którzy rozpoczęli swój występ tańcem narodowym – polo-
nezem z filmu „Pan Tadeusz” do muzyki Wojciecha Kilara. Swoje ak-
torskie i wokalne umiejętności zaprezentowały także klasy IV-VI. 
Uczniowie z klasy VI c wraz z zespołem wokalno-tanecznym „Kora-
liki” przypomnieli w patriotycznych piosenkach i wierszach trudną 
drogę Polski do wolności. Uczniów przygotowały nauczycielki:
Danuta Bukowska i Wioletta Kuczkowska.

Po krótkim wprowadzeniu w tematykę spotkania dzieci
przedstawiły inscenizację okazującą  drogę, która wiodła Polaków do 
wolności. W krótkich wystąpieniach przypomniano bohaterów walczą-
cych o Niepodległość oraz postać wodza Józefa Piłsudskiego. Scenki
i recytacje wierszy przeplatane były pieśniami patriotycznymi
- „Pierwsza Brygada” i „Wojenko, wojenko”. 

Na zakończenie uczennica Amelia Miszk przytoczyła słowa 
Cypriana Kamila Norwida, który powiedział, że „ojczyzna to wielki 
zbiorowy obowiązek” i zwróciła się do wszystkich z zapytaniami: Czy 
my dzisiaj rozumiemy swoje obowiązki względem ojczyzny?, Czy sza-
nujemy symbole narodowe?, Czy troszczymy się o poprawność języka 
polskiego?, Czy zachowujemy polskie tradycje narodowe? Spotkanie 
zakończyło się wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego.

Wioletta Szulc

Uczniowie SP w Sierakowicach
świętowali 94. rocznicę
odzyskania niepodległości

AK
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Na zaproszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach młodzież naszej 
szkoły aktywnie włączyła się w organizację powiatowo-gminnych uroczystości z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości. Na jego obchody w Kartuzach 11 listopada 2012 ro-
ku udała się liczna delegacja z dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych panią Alicją 
Ludwikowską na czele. W tak ważnym dniu nie mogło zabraknąć w naszej reprezentacji 
Pocztu Sztandarowego naszej szkoły. 

Wraz z innymi uczestnikami rozpoczęliśmy uroczystość Święta Niepodległości 
od udziału w mszy świętej w kolegiacie p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Po 
mszy nastąpił przemarsz pod pomnik Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Tam wraz 
z innymi delegacjami złożyliśmy wiązankę kwiatów w barwach narodowych i wy-
słuchaliśmy okolicznościowego wystąpienia Starosty Kartuskiego pani Janiny Kwiecień. 
Wielkie wrażenie zrobił na nas happening pt. „Uwalniamy Orła” oraz wspólne śpiewanie 
pieśni patriotycznych, którym nie przeszkodziła nawet chłodna aura. Z przyjemnością
skorzystaliśmy również z możliwości skosztowania świątecznej grochówki. 

Tegoroczne Narodowe Święto Niepodległości obchodziliśmy szczególnie ak-
tywnie i uroczyście. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach roz-
dawali podczas obchodów w stolicy powiatu gazetkę tematyczną ukazującą odzyskanie 
niepodległości, widzianą oczami mieszkańców Warszawy i Kartuz, przygotowaną pod
opieką nauczyciela p. Łukasza Reiter. W uroczystym korowodzie ponieśliśmy nie tylko 
Szkolny Sztandar, ale również przygotowaną przez młodzież ogromną flagę Polski. Uro-
czysty przemarsz poprowadził zaś werblista ubrany w ułański mundur, uczeń naszej szko-
ły - Wojciech Złoch. 

Łukasz Reiter, Foto: nadesłane

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
na obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Kartuzach

 Miłośnicy kaszubskiej ortografii spotkali się po raz jedenasty celowo dobrane, aby uczestnikom pokazać m.in. miejsce pochówku te-
podczas Kaszubskiego Dyktanda Królewiónka w pałacu – tym razem go wybitnego Syna Kaszub (cmentarz w Strzepczu), wspominano też 
w Zespole Szkół w Strzepczu, gm. Linia. Przed tegoroczną edycją or- położone na terenie gminy Tłuczewo, gdzie Aleksander Labuda miesz-
ganizatorami tego coraz bardziej popularnego kaszubskiego konkursu kał i pracował w miejscowej szkole. Ponieważ A. Labuda należał do
były następujące miejscowości: Gdańsk, Wejherowo, Kartuzy, Puck, formacji Zrzeszeńców, którzy podczas swoich działań w ruchu kaszub-
Żukowo, Sopot, Kościerzyna, Sierakowice, Bytów, Gdańsk. skim wyposażyli język w mnóstwo neologizmów, i sami stosowali je

 W Dyktandzie 2012 r. wzięło udział 178 uczestników, którzy w swoich utworach, to piszący mieli nie lada orzech do zgryzienia zma-
zmagali się ze sobą w sześciu różnych kategoriach: 69 dzieci ze szkół gając się z kolejnymi słowami, niejednokrotnie słyszanymi podczas 
podstawowych o tytuł Môłégo Mésterka Kaszëbsczégo Pisënku, 59 dyktanda po raz pierwszy. 
gimnazjalistów o tytuł Strzédnégo Mésterka Kaszëbsczégo Pisënku, 14 Tradycyjnie już w Dyktandzie dość licznie była reprezento-
licealistów o tytuł Wiôldżégo Mésterka Kaszëbsczégo Pisënku, 11 do- wana nasza gmina, gdyż język jest tu nauczany od dość dawna i w każ-
rosłych o tytuł Méstra Kaszëbsczégo Pisënku, 15 przedstawicieli grup dej ze szkół. Oprócz szkolnych reprezentacji swoich sił próbowali także 
zawodowych zajmujących się językiem kaszubskim o tyuł Warkowégo dorośli oraz tzw. zawodowcy, mający związek z językiem z racji wy-
Méstra Kaszëbsczégo Pisënku oraz 10 dotychczasowych mistrzów konywanej pracy.
z poprzednich edycji o tytuł Arcëméstra Kaszëbsczégo Pisënku. Przyszłoroczne XII Dyktando Kaszubskie ma się odbyć

 Uczestnikom tegorocznej edycji Dyktanda przyszło zmagać w Szymbarku. Przedstawicielowi tej miejscowości w osobie prezesa 
się z tekstami Aleksandra Labudy, znanego powszechnie twórcy ZKP Łukasza Grzedzickiego zostało przekazane ogromne pióro orga-
felietonów Guczów Mack gôdô. Miejsce odbywania konkursu zostało nizatora (wyrzeźbione przez Czesława Bira), przygotowane od tego ro-

ku jako symbol wręczany kolejnemu organizatorowi.
Dla zobrazowania trudności, z jakimi musieli zmierzyć się

gimnazjaliści poniżej tekst przeznaczony dla tej grupy wiekowej:

Jô jem Guczów Mack z Përdëgónów, chłop strzédnégo rostu, 
dosc przë se, welech na nodżi i łësy na głowie. Moja bëlnô znanka to róg 
tobaczny, z chtërnégo to czedës zażiwelë Kaszëbi od Kartuz i Koscérznë, 
od Wejrowa i Pucka, od Gdini i Gduńska, nawetka Pomoréncë z Bët-
owsczégo, Laborsczégo i Słëpsczégo, czej przëjachelë na tôrg do Serak-
ojc.

Wid zemsczi jem uzdrzôł na dzewiacdwadzestégo gromiczn-
ika nego roku, jaczégo jô so nijak ni moga wdarzëc.

Udbôł jem so wanożëc po swiece. Weńda midzë ten lud nasz 
bëlny, co no tësące lat barnił swoją mową Słowianizna przëbôłtną, lud 
pracowiti jak mrówka a cwiardi jak kam.

Chca do waju gadac dëcht po naszému. Ale czej jô co zełża 
abo kąsk za wiele prôwdë powiém, muszita mie wëbaczëc, bo chto wiele 
gôdô, ten muszi kąsk zmëszlac i kąsk łgac.

Chcemë le so zażëc!

Danuta Pioch, Foto D. Pioch

XI Dyktando Kaszubskie w Strzepczu

Bożena Lejk i jej uczniowie reprezentowali gowidlińską szkołę

11 (268) listopad 2012
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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

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

Jesień to trudna pora dla osób z cerą na-
czynkową. Pękające naczynka mogą być prawdziwą
zmorą. Przez nie cera traci jednolity kolor i nie wy-
gląda dobrze. Nie należy ich lekceważyć, bo choć po-
czątkowo to tylko problem kosmetyczny, może się
przekształcić w schorzenie dermatologiczne, określa-
ne jako trądzik różowaty, z którym już znacznie trud-
niej sobie poradzić.

Termin „skóra naczyniowa” odnosi się
głównie do skóry twarzy, która bardzo łatwo ulega za-
czerwienieniu lub jest trwale zaczerwieniona, a także 
nadmiernie reaguje na czynniki zewnętrzne np. zmia-
ny temperatury.

Zaczerwienienie skóry początkowo jest
przemijające (rumień), z czasem może jednak przejść
w postać trwałą, z wyraźnymi trwale rozszerzonymi 
drobnymi naczyniami krwionośnymi. Najczęściej po
jawiają sie one na policzkach i skrzydełkach nosa, rza-
dziej na brodzie, czole i dekolcie.

Zmiany naczyniowe najwcześniej ujaw-
niają się w okresie dojrzewania lub około 20. roku ży-
cia, trwały rumień pojawia się  około 30. roku życia. 3. Dbaj o odpowiednią pielęgnację skóry m.in. poprzez stosowanie kremów z filtrami 
Czynnikami środowiskowymi, które sprzyjają SPF 50, które zabezpieczają przed szkodliwym oddziaływaniem promieniowania 
poszerzaniu się naczynek są m.in.: słonecznego. Trzeba też stosować kosmetyki, które nie podrażniają skóry, m.in. serie 
ź czynniki atmosferyczne: promienie UV, silny wiatr, specjalnie, przeznaczone do cery naczynkowej.
mróz , wahania temperatur; Przy doborze kosmetyków do cery naczyniowej należy kierować się obec-
ź korzystanie z sauny, gorące kąpiele, intensywne ćwi- nością w ich składzie substancji posiadających właściwości uszczelniania ścian naczyń, 
czenia fizyczne; min. flawonoidów. Są to związki pochodzenia roślinnego o charakterze polifenoli, 
ź palenie papierosów, picie alkoholu i kawy, używanie określane czasem także łącznie jako witamina P. Wykazują różnokierunkowe działanie, 
ostrych przypraw; m.in. przeciwutleniające, przeciwobrzękowe i przeciwalergiczne. Hamują także ak-
ź czynniki emocjonalne, stres; tywność hialuronidazy, depolimeryzującej kwas hialuronowy, elastazy, hydrolizującej 
ź niektóre składniki kosmetyków, niektóre leki. elastynę, co wpływa na wzmocnienie tkanki łącznej i uszczelnienie śródbłonka naczyń 

Okres późno-jesienny i zima są czasem, krwionośnych. Dzięki temu zmniejszają się przesięki, obrzęki i odczyny zapalne oraz po-
w którym osoby z cerą naczynkową powinny prawia się przepływ krwi w naczyniach. Źródłem flawonoidów są takie rośliny, jak ar-
w szczególności zwracać uwagę na odpowiednią pie- nika, nagietek, kasztanowiec, miłorząb, fiołek, oczar czy ruta.
lęgnację oraz stosowane kosmetyki. Odpowiedni ich Innymi związkami korzystnie wpływającymi na stan naczyń krwionośnych są 
dobór oraz profilaktyka w znaczący sposób pomogą m.in.: siarczan dekstranu, który działa przeciwobrzękowo i zmniejsza przekrwienie, 
uniknąć problemu „pękających naczynek”. oraz witaminy C i K. Witamina C działa antyrodnikowo oraz stymuluje syntezę 

Oto kilka wskazówek, które pozwolą kolagenu, który jest ważną podporą naczyń. Witamina K natomiast obkurcza i uszczelnia 
uchronić Cię przed „różową pajęczyną”: naczynia, a także zmniejsza krwawienia uszkodzonych naczyń i przyśpiesza 
1. Zabezpieczaj skórę odpowiednimi preparatami wchłanianie siniaków.  Retinaldehyd, pochodna witaminy A, stymuluje wzrost komórek 
przed kontaktem z niekorzystnymi czynnikami oto- naskórka , przez co zmniejsza widoczność rozszerzonych naczynek, przy czym ma 
czenia. Smaruj się barierowymi preparatami natłusz- mniejsze działanie drażniące niż sam retinol. 
czającymi przed wyjściem na mróz lub przed kąpielą Opisane w artykule dolegliwości są w dużej mierze wynikiem działań, zanied-
w chlorowanej wodzie na basenie. bań nas samych. Pamiętajmy aby w porę leczyć choroby, które mogą sprzyjać zmianom 
2. Unikaj czynników środowiskowych, które sprzy- naczyniowym, takie jak: trądzik różowaty, nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia 
jają pojawianiu się nowych naczynek: bez- żylnego, żylaki kończyn dolnych.
pośredniego oddziaływania promieni słonecznych na
skórę, znacznych wahań temperatury (gorące kąpiele, Pamiętajmy!!!  Lepiej zapobiegać niż leczyć.
sauna, kriokomory), spożywania bardzo gorących
i pikantnych potraw oraz napojów alkoholowych 
(szczególnie czerwonego wina).

Tajniki Kosmetyki
Temat 1. „Różowa pajęczyna”
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Mojusz w starej fotografii

Coraz szybciej odchodzą w niepamięć stare, urokliwe budowle, dając miejsce nowym. Stąd myśl, aby utrwalić niektóre z nich w pamięci po-
tomnych poprzez prezentację przechowywanych w domowych albumach starych fotografii. W tym numerze pamiątki ze wsi Mojusz zebrane przez 
Danutę Pioch.

Sklep kolonialny M. Joskowskiego z dawnych czasów, przy dzisiejszej drodze 
wojewódzkiej Gdańsk - Słupsk. Obecnie stoi w tym miejscu dom Pana Bernarda 
Wenty. Z kroniki szkolnej wynika, iż po założeniu szkoły w Mojuszu
(w XIX wieku) właśnie tu mieściły się pomieszczenia szkolne. (zbiory B. Wenta)

Dawne prace przy wyrębie drewna. (zbiory H. Pioch)

W tym domu przed II wojną i podczas okupacji niemieckiej znajdowała się 
miejscowa karczma Jana Piocha, z prawej widoczny róg starej kuźni. (zbiory 
H. Pioch)

W karczmie Jana Piocha. (zbiory H. Pioch)

Mojusz, 1937 rok, zebranie wiejskie, uczestnicy na tle szkoły z początków 
XX wieku. (zbiory H. Pioch)

Nieistniejący już dom Państwa Sikorów z białej cegły, budowany przez 
właściciela Joskowskiego, później użytkowany przez 3 pokolenia Sikorów.

c.d.
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Na tle domu 
Sikorów zabytkowy 
krzyż z podwójnymi 
ramionami. 
Obecnie stanowi on 
eksponat Muzeum 
Kaszubski Park 
Etnograficzny
we Wdzydzach.
(zbiory M. Ropela)

Powojenni uczniowie 
mojuszewskiej szkoły

z kierownikiem 
Alfonsem Węsierskim

i nauczycielką 
Klementyną Zielińską.

(zbiory M. Ropela)

Centrum Mojusza sprzed niemal 50 lat. Na miejscu za plecami mężczyzn stoi 
obecnie remiza OSP. (zbiory H. Pioch)

Wieża obserwacyjna stojąca w najwyższym 
punkcie Mojusza (269 m n.p.m.), ustawiona 

przez leśnictwo do obserwacji terenów leśnych
i alarmowania w przypadku pożaru.

(zbiory S. Sikora)

Uczniowie mojuszewskiej szkoły z około 1965 roku na szkolnym boisku,
w tle wieża przeciwpożarowa. (zbiory S. Sikora)

Najstarszy dziś dom w Mojuszu
– gospodarstwo Stanisława Piocha. (zbiory D. Pioch)

Budynek szkolny wybudowany w czasach 
pruskich, za nim budynek gospodarczy wykonany 
z „pruskiego muru”. (zbiory H. Pioch)
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Mikołaj z Myry

Kiedy został biskupem Myry (obec- Mikołaj zmarł jak mówi tradycja,
nie Demre/Kale), zdobył miłość wiernych, bo 6 grudnia między rokiem 345-352. Podobno, 
odznaczał się gorliwością apostolską i trosk- gdy umierał ukazały się anioły i śpiewał chór 
liwością wobec potrzebujących. Był obecny na anielski. Jego kult do V w. miał charakter tyl-
Soborze Nicejskim I (325), gdzie opowiedział ko lokalny, ograniczony do licyjskich ryba-
się przeciwko Ariuszowi. ków i żeglarzy, ale dopiero od VIII w. zaczął 

Mikołaj zasłynął świętością za ży- się on gwałtownie rozwijać.
cia, zapałem i cudami, które działy się za jego Podczas najazdu Saracenów (Ara-
wstawiennictwem. Na temat jego życia krąży bów) na tereny Licji, w tym Myry, włoscy ma-
wiele legend i opowieści. rynarze wraz z kupcami wykradli relikwie Mi-

Najwcześniejsza wzmianka o Mi- kołaja przed muzułmanami i przywieźli
kołaju znajdowała się w ,,żywocie” z I poł. VI w 1087 r. do Bari (Włochy). Następnie złożo-
w., a przytoczona została ok. 580 r. przez Eu- no je w krypcie bazyliki specjalnie wybu-
tymiusza, kapłana przy bazylice Hagia Sofia. dowanej w tym celu przez miasto. Sanktu-
Na Wschodzie najbardziej rozpowszechnił się arium w Bari, stało się jednym z najważ-
żywot świętego z końca X w. autorstwa Sy- niejszych miejsc pielgrzymkowych w śred-
meona Metafrastesa, a na Zachodzie – dzieło niowiecznej Europie. W miejscu pochówku 
Jana Diakona z II poł. IX w. świętego wydobywała się pachnąca ciecz zwa-

Mikołajowi przypisuje się wiele cu- na myron, której przypisywano uzdrawiającą 
downych zdarzeń, niektóre z nich warto moc. Podobna woń wydobywała się także
w skrócie przytoczyć: w poprzednim miejscu złożenia ciała Miko-

Uciszenie burzy morskiej i oca- łaja, w bazylice znajdującej się między Myrą 
lenie marynarzy – podczas jednej ze swoich a portem w Andriake.
podróży uciszył fale morza. Innym razem le- Przy jego grobie w 1098 r. odbył się 

Wszyscy znamy postać starszego genda podaje, iż Mikołaj pojawił się na statku Synod biskupów łacińskich i greckich, zwoła-
 mężczyzny z brodą, w czapce z pomponem podczas wielkiego sztormu i uratował mary- ny przez papieża Urbana II (1088-1099), na 
i w czerwonym ubraniu, z workiem na plecach. narzy. Doprowadził statek bezpiecznie do por- którym próbowano znieść podziały panujące 
Wokół śnieg, sanie, renifery i elfy. Popularne tu. w chrześcijaństwie.
wyobrażenie tej osoby bierze się z różnych kul- Sen cesarza, uratowanie niewin- W Polsce najstarszymi świadec-
tur ludowych. Czasami był to czarodziej, który nych ludzi – inne podanie twierdzi, że ocalił od twami kultu św. Mikołaja są – dedykowana 
karał niegrzeczne dzieci, a wynagradzał śmierci trzech niesłusznie oskarżonych urzęd- mu rotunda w Cieszynie z przełomu X i XI w. 
grzeczne i obdarowywał prezentami (Nider- ników. W tym przypadku jego ,,interwencja” oraz kościół w Gieczu z XII w. Najwięcej koś-
landy). Innym razem była to postać germań- odbyła się podczas snu Konstantyna (cesarz ciołów pod jego wezwaniem powstało
skiego bóstwa Thora, jeżdżącego w zimie sa- rzymski). Podobne zdarzenie miało miejsce w XII-XIV w. Przed rozbiorem Rzeczpospoli-
niami zaprzęgniętymi w kozy. w Myrze, gdzie gubernator przyjął łapówkę tej w 1772 r. patronował 414 parafiom.

Wizerunek, który znamy obecnie i wydał na śmierć trzech niewinnych ludzi. Najstarsze zachowane wizerunki 
został stworzony w 1930 r. przez amerykań- Gdy kat miał wykonać wyrok, wtedy pojawił św. Mikołaja przedstawiają go jako biskupa
skiego rysownika Freda Mizena. Postać stała się Mikołaj i powstrzymał wykonanie egze- w szatach pontyfikalnych, z księgą w dłoni. 
się popularna w wyniku reklamy wykreowanej kucji. Następnie zwrócił się do gubernatora, Spotyka się go w towarzystwie Matki Bożej 
przez jeden z wielkich koncernów produ- który przyznał się do winy i prosił o wyba- czy też innych świętych. Często przedsta-
kujących do dzisiaj bardzo znane napoje. Naj- czenie. wiany jest z przedmiotami, które występują
bardziej charakterystyczną częścią garderoby Uchronienie córek mieszczanina w ukazywanych legendach. Jego atrybutami 
jest czerwona czapka z białym pomponem, od nierządu to jedna z najbardziej znanych le- są m.in.: anioł z mitrą, chleb, trzy jabłka, trzy 
która stanowi symbol świąt Bożego Naro- gend. Mówi o pomocy udzielonej miesz- złote kule na księdze, trzy sakiewki, kotwica, 
dzenia. kańcowi Patary, który utracił swój majątek i nie okręt, pastorał, worek z prezentami. 

Przez pewien okres w naszej historii było go stać na zapewnienie posagu swym Św. Mikołaj jest uważany za pa-
starano się ukrywać właściwe pochodzenie tej trzem córkom. W konsekwencji groziło to zej- trona ok. 30 grup zawodowych i społecznych, 
postaci. Do dzisiaj budzi ona zaufanie i nosi ściem dziewczyn na złą drogę. O zdarzeniu głównie pod wpływem licznych legend o jego 
różne imiona: Dziadek Mróz, Gwiazdor, Santa dowiedział się Mikołaj, który następnie wziął życiu i cudach. Szczególnym kultem był ota-
Claus, Sint Klaus, Staruszek Bożonaro- sakiewkę ze złotem i w nocy wrzucił ją przez czany przez kupców, żeglarzy, marynarzy, ry-
dzeniowy, Mikołaj Cudotwórca, św. Mikołaj okno do domu. Dzięki temu najstarsza córka baków, pielgrzymów, podróżujących, apte-
i zapewne jeszcze inne. Nawet znany jest jego wyszła za mąż, podobne zdarzenie powtórzyło karzy, młynarzy, dzieci i wielu innych. Był 
adres, gdzie można wysyłać kartki pocztowe się dwukrotnie.  wzywany w sytuacjach zagrożenia na morzu, 
z prośbą o prezenty czy też inne życzenia. Pomnożone ziarno – pewnego roku z prośbą o dobre małżeństwo, o odzyskanie 

Rada Języka Polskiego w 2004 r. mieszkańcom Licji groził głód. Do portu w My- skradzionej rzeczy i uchronienie przed kra-
ustaliła, iż frazę święty mikołaj piszemy rze w tym czasie przybyły statki z Aleksandrii dzieżą.
z małej litery, dotyczy to oczywiście tego ze zbożem. Niestety, było ono przeznaczone do Jest otaczany wielką czcią przez 
świętego komercyjnego. Jednak warto przy- spichlerzy cesarskich. Marynarze nie chcieli na- wiernych Kościoła katolickiego i pra-
bliżyć sobie realną i historyczną postać ,,praw- wet słyszeć o odstąpieniu części zboża dla gło- wosławnego. Wspomnienie liturgiczne św. 
dziwego” św. Mikołaja pisanego wielką literą. dujących. Jednak wstawił się za nimi biskup Mikołaja obchodzone jest w Kościele kato-

Św. Mikołaj urodził się ok. 270 r. Myry i poprosił, aby marynarze odstąpili po 3 lickim 6 grudnia, a w Kościele pra-
w Patarze (obecnie Turcja – Anatolia), jako je- korce (ok. 300 kg) pszenicy z każdego statku, wosławnym wspomina się go dwukrotnie
dyne dziecko zamożnych rodziców chrześci- jednocześnie zapewniając ich o tym, że gdy (w zależności od stosowanego kalendarza
jańskich. Od młodości wyróżniał się poboż- dopłyną na miejsce, nie będzie nic brakowało. – juliański, gregoriański): 6 lub 19 grudnia
nością i był bardzo wrażliwy na ludzkie niesz- Marynarze zawierzyli słowom Mikołaja i 9 lub 22 maja (rocznica przeniesienia relik-
częście. Odziedziczony w młodości majątek i rzeczywiście, gdy urzędnicy cesarscy pobie- wii).
rozdał ubogim. Podczas prześladowań chrześ- rali zboże, to była go taka sama ilość jak Do dziś biskup Mikołaj jest uko-
cijan za cesarza Dioklecjana (284-305) został w Aleksandrii. chanym świętym dzieci, który przynosi 
uwięziony, a pomimo prześladowania nie wy- upragnione prezenty pod choinkę.
parł się wiary w Jedynego Boga. 

Święty Mikołaj (IV w.)

Mirosław Kuczkowski
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Obchodząc swój pry- Cieszą liczne nagrody i wyróżnienia. ,,Polfood”,
watny jubileusz, 20-lecie ist- ,,Gryf Gospodarczy” ,,Złoty Laur”, ,,Rzemiosło za usługi”,
nienia na rynku firmy, Prze- ,,Perła Kaszub”, a nawet ,,Przedsiębiorstwo Fair Play”. Jednak 
twórstwo Mięsne Lis z Sierako- państwo Lis nie liczą sukcesu w ilości sprzedanych wędlin czy 
wic rozpoczyna nowy etap. liczbie sklepów. Ważne jest zadowolenie stałych klientów, 
Minęły dwie dekady, w tym chwalona jakość i tradycyjny smak wyrobów.  Sukces to także 
czasie rodzinna firma bardzo 80-ciu pracowników, których umiejętności i pracowitość są
się rozwinęła, wciąż jednak wkładem w markę ,,Lis”. 
proponując wędliny o jakże zna- Mimo dbałości o tradycyjny smak, firma ,,Lis” speł-
jomym smaku… nia wszystkie kryteria bezpieczeństwa i higieny obowiązujące

Dzisiejsze Przetwór- w Unii Europejskiej.  Ten jeden z najnowocześniejszych za-
stwo Mięsne Lis Sierakowice to kładów na Pomorzu jest także ekologiczny, dzięki pompie

dziedzictwo śp. Bronisława i Marii Lis, a jednocześnie wyz- ciepła, podoczyszczalni oraz zautomatyzowanej stacji uzdat-
wanie dla jego dzieci, bo to właśnie oni, zaprosili swych przyja- niającej wodę.  
ciół, partnerów i pracowników na 
uroczyste święto 20-lecia firmy 
przy suto zastawionych stołach.  
Gratulowano sukcesu i tradycji, 
wyczuwalnej w smaku mięsa
i wędlin. 

A wszystko rozpoczęło 
się w 1992 roku, równo 20 lat te-
mu. Choć początki nie były łatwe, 
państwo Bronisław i Maria Lis, 
wraz z 6-osobową załogą, roz-
winęli masarnię ,,GS” Sierako-
wice oraz swój pierwszy sklep fir-
mowy - ,,Jedynkę”. Ciężką pracą
i doskonałym smakiem wyrobów
przekonali do siebie klientów
i sześć lat później, w 1998 roku, 
otworzono nowy zakład wraz
z nowoczesną linią produkcyjną. 
W 2008 r. firma ,,Lis” prze-
kształciła się w spółkę z o.o.
17 listopada 2012 r. obchodziła 
swoje 20. urodziny, a produkty
z ,,Lisa” można kupić w Sie-
rakowicach, Lęborku, Kartuzach, 
Kościerzynie, Żukowie i Gdańsku. 

Jest wiele aspektów, za które
podziwia się Lisów. Konsekwencja, pas-
ja, tradycja, rzetelność, uczciwość oraz 
społeczna odpowiedzialność. Nie można 
zapomnieć o lokalnej inicjatywie, czyli 
wsparciu osób potrzebujących, rozwoju 
sportu (firma jest sponsorem II-ligowego 
zespołu tenisa stołowego UKS Lis Sie-
rakowice), a także integracyjnej Biesia-
dzie Myśliwskiej w Mirachowie. Firma
,,Lis” łączy ludzi - przy stole, ale także
poza nim. 

Plan maksimum został już daw-
no osiągnięty, a jednak państwo Lis nie
spoczywają na laurach. Wraz z partne-
rami i współpracownikami rozpoczynają 
nowy rozdział, ale jedno jest stałe – smak 
kaszubskiego mięsa. Przetwórstwo
Mięsne Lis Sierakowice zaprasza
Państwa do stołu. 

20-lecie firmy „Lis”

10-lecie firmy

20-lecie firmy Foto: Janina Stefanowska „Dziennik Bałtycki”
Paweł Bladowski
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Gdy kończy się złota jesień...

Październik w naszym Ośrodku był miesiącem obfitym w wie-
le ciekawych wydarzeń. Pierwszą imprezą, która się odbyła 18 paź-
dziernika, był „Dzień Uśmiechu” połączony z pasowaniem nowych wy-
chowanków placówki. Tę uroczystość organizowała grupa „Pszczółek”. 

Na wstępie pani dyrektor przywitała wszystkie dzieci i ich ro-
dziców. Później każda z grup przedstawiła i zaśpiewała krótką piosenkę 
związaną z nazwą swojej grupy. Największą atrakcją dla wychowanków 
były różne konkurencje i zabawy, które były zakończone nagrodami
i sprawiły dzieciom wiele radości.

Między zadaniami dla wychowanków przygrywał na organach 
pan Michał, a dzieci w tym czasie ruszały do tańca. Następnie odbyło się 
zaplanowane pasowanie nowych wychowanków naszego Ośrodka. Na 
zakończenie nie obyło się bez pysznego poczęstunku, jakim była ulub-
iona przez dzieci pizza.

Kolejnym ciekawym wydarzeniem był wyjazd do kina w Koś-
cierzynie na film p.t. „Na tropie Marsipulami”. Po seansie wszyscy
wspólnie poszliśmy  na ciepły posiłek, po czym wszyscy zadowoleni
wróciliśmy do Ośrodka.

Listopad jest miesiącem, gdy wspominamy zmarłych – osoby 
szczególnie nam bliskie. Wspominamy zatem naszego kolegę, którego 
nie ma już wśród nas – naszego przyjaciela Patryka. Odwiedziliśmy jego 
grób, zapaliliśmy znicz i pomodliliśmy się w jego intencji.

Teraz poznajemy jesienną przyrodę i z utęsknieniem wycze-
kujemy Mikołaja.

Edyta Treder

Jesienny rajd nordic walking paczewianek

Po raz kolejny członkinie Koła Gospodyń Wiejskich
z Paczewa postanowiły zadbać o swoje zdrowie i kondycję. Zor-
ganizowały rajd nordic walking udowadniając, że nawet chłodna je-
sienna aura nie jest w stanie przeszkodzić w aktywności ruchowej. 

W poniedziałkowe popołudnie 29 października panie z KGW 
wyruszyły sprzed świetlicy w Paczewie autokarem do Załakowa. Tam, 
przy Dworku na Błotach wytyczona została licząca nieco ponad cztery 
kilometry trasa nordic walking. Trasa nie należy do trudnych – niemal
w całości wiedzie polnymi drogami, a jej przejście zabiera około go-
dziny.

Przemarsz rozpoczęto rozgrzewką, którą poprowadziła Bar-
bara Gojtowska, instruktorka nordic walking. Zademonstrowała ona
także prawidłowy sposób chodzenia z kijkami. 

Po zakończeniu rajdu nieco zziębnięte, ale bardzo za-
dowolone panie wróciły na poczęstunek i gorącą herbatę do
świetlicy w Paczewie. 

Na projekt „Rozchodzony – zadowolony” paniom
z KGW udało się uzyskać dofinansowanie Gminy Sierakowice w ra-
mach realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uza-
leżnieniom i patologiom społecznym na organizację imprez mających 
na celu profilaktykę i promocję zdrowego stylu życia. 

Tekst i foto: AK

Paczewianki przed świetlicą w Paczewie 
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Dnia 17 października 2012 roku odbyło się spotkanie ucz-
niów Szkoły Podstawowej w Sierakowicach z Zastępcą Wójta Gmi-
ny - Zbigniewem Fularczykiem oraz z Sekretarzem Urzędu Gminy - 
Olgą Walaszkowską.

Uczniowie wraz z opiekunami dotarli do budynku Urzędu 
Gminy, gdzie czekali na nich  przedstawiciele urzędu, gotowi udzie-
lić odpowiedzi na szereg pytań dotyczących działalności samorządu 
Gminy Sierakowice. Grupa została zaproszona do sali kon-
ferencyjnej, w której znajduje się fotografia przedstawiająca cen-
tralną część Sierakowic. Zastępca wójta zachęcił dzieci, aby spró-
bowały odnaleźć na zdjęciu swój dom. Zadanie to wzbudziło 
ogromny entuzjazm i stało się wstępem do realizacji głównego celu 
wizyty, a mianowicie poszerzenia wiedzy uczniów na temat funk-
cjonowania Urzędu Gminy Sierakowice. 

Uczniowie bardzo dosłownie wzięli sobie do serca stare 
przysłowie „Kto pyta, nie błądzi”, dlatego też przedstawiciele siera-
kowickiego samorządu w czasie wywiadu nie mieli chwili odpo-
czynku. Wykazali się ogromną cierpliwością oraz poczuciem hu-

okazję zobaczyć gabinet Wójta Tadeusza Kobieli, który przywitał 
moru przy udzielaniu odpowiedzi na dziesiątki pytań dotyczących 

się z nimi i pokazał salę, w której odbywają się ważne spotkania. 
między innymi powierzchni terenu Gminy Sierakowice, liczby

Zwiedzili również gabinet Zastępcy Wójta. Pozwolono im usiąść
mieszkańców, zasad współpracy z samorządami krajów Unii Euro-

w fotelu pana Zbigniewa Fularczyka i trzeba przyznać, że nie-
pejskiej, sukcesów Samorządu i planów na przyszłość. Dzieci uzys-

którym z uczniów bardzo się to spodobało. Po krótkiej sesji zdję-
kały wyczerpujące odpowiedzi na poruszone kwestie, nawet jeśli

ciowej z udziałem „przyszłych samorządowców” zaproszono ich do 
dotyczyły one marzeń pana Zbigniewa Fularczyka z okresu dzie-

Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie mogli zobaczyć współczesne i ar-
ciństwa. Dowiedziały się wielu informacji na temat przedsięwzięć 

chiwalne księgi, w których znajdują się akty urodzeń, ślubów i zgo-
planowanych na najbliższą przyszłość, takich jak budowa sal gim-

nów naszych mieszkańców. Prawdziwą ciekawostką okazały się eg-
nastycznych w okolicznych wsiach, powstanie ronda oraz sygna-

zemplarze pochodzące z okresu przedwojennego i wojennego napi-
lizacji świetlnej w najbardziej uczęszczanych miejscach naszej

sane w języku niemieckim.
miejscowości, a także wyznaczenie i przygotowanie nowych ście-

Ostatnim miejscem, które uczniowie mieli okazję zoba-
żek rowerowych dla mieszkańców Gminy Sierakowice. Zastępca 

czyć była Sala Ślubów. Podekscytowani usiedli wygodnie w fote-
Wójta oraz Pani Sekretarz nie ukrywali przed młodymi mieszkań-

lach przeznaczonych dla pary młodej oraz gości i wysłuchali słyn-
cami, że zarządzanie nie jest zadaniem łatwym. Trafnie porównali tę 

nego marsza weselnego. 
sytuację do planowania budżetu domowego, w której rodzice często 

Na zakończenie naszego spotkania dzieci zostały obda-
są zmuszeni wybierać, na co przeznaczyć zarobione pieniądze. Pod-

rowane pamiątkami. Wyszły z budynku Urzędu Gminy bogatsze
kreślili że, tak jak w domu, nie wszystkie cele można zrealizować 

w wiedzę na temat funkcjonowania Samorządu Gminy Sierakowice 
od razu. 

oraz jego siedziby. Nie byłoby to możliwe bez ogromnego zaanga-
Kiedy wywiad dobiegł końca, przedstawiciele miejsco-

żowania pana Zbigniewa Fularczyka oraz pani Olgi Walaszkow-
wego samorządu zaprosili uczniów i nauczycielki na spacer po wie-

skiej, którym serdecznie dziękujemy.  
lu ważnych miejscach w siedzibie Urzędu Gminy. Uczniowie mieli 

Michalina Król, Mariola Mrozewska 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sierakowicach
z wizytą u włodarzy gminy

Dnia 25 października uczniowie klas szóstych Szko- kurs wiedzy o najważniejszych dokumentach funkcjonujących w pań-
ły Podstawowej im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach wzię- stwie i szkole, organach władzy oraz urzędach w państwie.
li udział w debacie „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywa- Danuta Bukowska przygotowała i przeprowadziła główny 
tel”. Spotkanie przygotowały i poprowadziły panie Danuta Bu- punkt spotkania, debatę metodą dywaników. Reprezentanci klas podzie-
kowska i Ewa Kasperek. Samą dyskusję poprzedził krótki kon- leni zostali na dwie grupy. Pierwsza część uczestników miała za zadanie, 

na specjalnie przygotowanych planszach, spisać wszystkie argumenty po-
twierdzające tezę, że polska młodzież zna swoje prawa i obowiązki i stara 
się ich przestrzegać; natomiast druga grupa musiała zgromadzić argu-
menty stanowiące dowód na to, że młodzi Polacy nie rozumieją zasad 
obowiązujących w społeczeństwie. W tym samym czasie pozostali 
uczniowie podawali swoje spostrzeżenia dotyczące świadomości obywa-
telskiej. Uczniowie chętnie wyrażali swoje opinie. Widoczne wśród 
młodzieży zainteresowanie pozwoliło prowadzącej na rozszerzenie de-
baty o kwestie dotyczące praw ucznia oraz praw dziecka.

W części finałowej spotkania poszczególne grupy zaprezento-
wały efekty swojej pracy, a zgromadzeni uczniowie oceniali jakość i siłę 
argumentów stając w rzędzie za jedną z grup. 

Plansze z efektami pracy uczniów zostały wywieszone w głów-
nym holu szkoły, w celu zapoznania pozostałych uczniów ze spos-
trzeżeniami ich kolegów. 

Ewa Kasperek, Danuta Bukowska

Uczymy się wyrażać swoje poglądy - debata na temat funkcjonowania naszego państwa
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15 listopada w Szkole Podstawowej w Sierakowicach przypomniało się du-
żym i małym jak to miło przytulić się do misia. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Misia, obchodzonego 25 listopada,
dzieci klas VB i VE, wraz z wychowawczyniami Katarzyną Bulczak i Anną Czaja, 
przygotowały imprezę urodzinową dla swoich misiów. Dzieci zaprosiły do szkoły 
swoich dużych i małych ulubieńców. Czekały tu na nich baloniki, serpentyny, kwiat-
ki oraz mnóstwo ciekawych uczniów. Miło było poczytać, skąd wziął się miś. 
Wszystko zaczęło się w 1902 roku, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor 
Roosvelt wybrał się na polowanie. Po kilku godzinach bezskutecznych łowów jeden 
z towarzyszy prezydenta postrzelił małego niedźwiadka i zaprowadził go do Roos-
velta. Prezydent, gdy ujrzał przerażone zwierzątko, natychmiast kazał je uwolnić. 
Wydarzenie uwiecznił na rysunku Clifford Berryman. Rysunek ukazał się w gazecie 
„The Washington Post”. Obrazek natchnął sklepikarza z Brooklynu, Morrisa
Mitchoma, imigranta z Rosji, do produkcji, za specjalnym pozwoleniem prezydenta, 
pluszowych niedźwiadków o nazwie Teddy. W ciągu kilku lat Mitchom stał się po-
tentatem pluszowym i właścicielem „Ideal” – jednej z najbardziej znanych firm pro-
dukującej misie. 

Zapewne wielu z nas do dziś mile wspomina swego pluszowego ulubieńca 
(w którego wycieraliśmy łzy w trudnych momentach), umożliwiającego nam zasy-
pianie.   

Katarzyna Bulczak, Anna Czaja

Taddy's Day

Zapraszamy do Szkoły Pod-
stawowej 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 uzys-
kane z kiermaszu przeznaczone będą na po-
moce dydaktyczne, gry i zabawki do obu 
świetlic. Warto na tym kiermaszu po prostu 
być!

VI Wielki Kiermasz
Bożonarodzeniowy

W dniu 24 października obchodzony jest Dzień Walki
z Otyłością. Nadwaga nazywana jest chorobą XXI wieku. Z roku na 
rok boryka się z nią coraz więcej osób na całym świecie. W ostatnich 
dziesięciu latach liczba otyłych ludzi wzrosła z 200 do prawie 300 mln. 

Co czwarty Polak i co piąta Polka mają nadwagę. Otyłość
występuje w naszym kraju u ponad 65% mężczyzn i kobiet w średnim 
wieku. Główną przyczyną narastania tego problemu jest niegasnąca
popularność fast-foodów i brak aktywności fizycznej. 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach,
z inicjatywy pani dyrektor Alicji Ludwikowskiej, postanowiono na-
świetlić ten problem. Panie Anna Wydrowska oraz Renata Brzezińska 
przygotowały z młodzieżą przedstawienie pt. „Żyj zdrowo”. Odbior-
cami spektaklu byli wszyscy uczniowie oraz zaproszeni goście. Jego te-
mat oscylował wokół otyłości oraz zdrowego odżywiania. Główne role 
w przedstawieniu odegrały uczennice skupione w szkolnym kole
teatralnym oraz młodzież z Technikum kształcącego w zawodzie tech-
nik żywienia i gospodarstwa domowego.

Celem spektaklu było uświadomienie młodzieży, iż nie-
prawidłowe odżywianie ściśle wiąże się z problemami zdrowotnymi, 
między innymi powoduje nadwagę. Zwrócono też uwagę na fakt, iż
otyłość nie zawsze wynika z dużej ilości spożywanych pokarmów, lecz
także z różnych chorób, np. cukrzycy. Uczennice zaprezentowały pira-
midę zdrowego żywienia oraz promowały aktywność fizyczną, która 
jest kluczem do zachowania dobrej kondycji przez długie lata. 

Młodzież z Technikum zaprezentowała także program kulinarny, w którym przedstawiła łatwy i szybki sposób wykonania zdrowych 
posiłków na cały dzień. Dzięki sponsorom uczniowie przygotowali poczęstunek dla wszystkich odbiorców spektaklu. Wśród sponsorów 
znalazły się firmy: Przetwórstwo mięsne LIS, sklep warzywny pana Kazimierza Gawina, sklep spożywczy RIBENA, sklep spożywczy 
„Miotk”, sklep spożywczy „Bojanowscy” oraz piekarnia „Graham”. 

Anna Wydrowska

Żyj zdrowo!
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Zespół Teatralny „Niepospolite Ruszenie” zaprasza!
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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 

Gminny Ośrodek Kultury ogłasza konkurs fotograficzny

Po raz drugi Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach ogłasza konkurs fotograficzny im. Edmunda Peplińskiego. Poniżej publikujemy regu-
lamin konkursu. Karta zgłoszenia dostępna na stronie internetowej GOK ( ). 

Regulamin konkursu fotograficznego im. Edmunda Peplińskiego
„ŻYCIE GMINY SIERAKOWICE”

Przepisy ogólne
1. Organizatorami konkursu są Gmina Sierakowice i Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach. 
2. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na uroki naszej gminy, poprzez prezentację prac fotografów-amatorów o walorach historycznych, przy-

rodniczych, kulturowych, społecznych i gospodarczych gminy Sierakowice.
3. W konkursie może brać udział każdy fotograf-amator za wyjątkiem członków Jury.
4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, zawartych w niniejszym regulaminie.
Przepisy dotyczące prac
1. Konkurs obejmuje następujące kategorie:

- historia
- przyroda
- kultura
- gospodarka
- sfera społeczna gminy.

2. Każdy uczestnik może nadesłać po 5 prac w każdej kategorii.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej. 
4. Fotografie należy nadesłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego) lub dostarczyć osobiście do

siedziby Gminnego Ośrodka Kultury, ul Kartuska 27, 83-340 Sierakowice.
5. Fotografie należy nadsyłać w postaci odbitek formatu 15x21 cm lub w postaci cyfrowej na nośnikach CD o wymiarach min. 1200x1600 pik-

seli i max. w plikach, które nie przekraczają 1MB.
6. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: godłem, opisem (tytułem) zdjęcia, datą i miejscem jego wykonania. Na pracach nie należy

umieszczać żadnych innych danych. W przypadku prac dostarczonych w postaci cyfrowej na nośnikach CD powyższe dane dotyczące każdego
 ze zdjęć mogą być zawarte w pliku tekstowym (możliwym do otwarcia w programie Word) lub wyszczególnione na okładce nośnika. Każde ze
 zdjęć powinno być oznaczone w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem.

7. Do dużej koperty zaadresowanej Gminny Ośrodek Kultury z dopiskiem „Konkurs fotograficzny im. Edmunda Peplińskiego” należy
włożyć oznaczone prace oraz drugą zaklejoną kopertę, oznaczoną na zewnątrz godłem autora, która zawierać będzie w środku informacje z nas-
tępującymi danymi identyfikującymi autora: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail (nieobowiązkowo), wykaz na-
desłanych prac z opisem takim samym jak na każdym ze zdjęć.

8. Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie oświadczenie i pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. 
9. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów. 
11. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.
Terminarz
1. Konkurs trwa do końca września 2013 r.
2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
3. Organizator powołuje jury Konkursu w składzie trzyosobowym.
4. Ocena prac przez Jury nastąpi do końca października 2013 r. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo

 nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.
5. Zwycięzcy i uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora listownie.
6. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej GOK Sierakowice  oraz w „Wiadomościach Sierakowickich”.
7. Ponadto, z prac uczestników biorących udział we wszystkich kategoriach konkursu, Organizator wybierze jedną pracę, która otrzyma nagrodę

główną Grand Prix.
8. Ogłoszenie wyników dotyczących nagrody głównej nastąpi w miesiącu listopadzie 2013r., po zakończeniu konkursu. Zwycięzca otrzyma

listowne  zawiadomienie.
Nagrody i wyróżnienia
Organizator przewiduje następujące nagrody:
1) w każdej z kategorii trzy nagrody za I, II i III miejsce;
2) nagroda główna Grand Prix GOK – 500zł.
Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs
Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w lokalnej prasie, a tak-
że do wielokrotnej ekspozycji prac w różnych miejscach. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Kon-
kurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promujących Gminę Sierakowice. Uprawnienia, o któ-
rych mowa powyżej - przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć. 

www.gok.sierakowice.pl

www.gok.sierakowice.pl
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W ramach obchodów 
Światowego Dnia Pluszowego 
Misia w Samorządowym Przed-
szkolu w Sierakowicach zreali-
zowano projekt edukacyjny „Plu-
szowy Miś 2012”. Ta działalność 
jest już tradycją naszego przed-
szkola, a jej celem rozwijanie za-
interesowań czytelniczych. Te-
goroczny projekt zrealizowano 
pod hasłem „Czytanie dzieciom 
to codzienna przyjemność”.
W naszą aktywność włączyli się 

rodzice i bardzo chętnie przychodzili do przedszkola by czytać
książki z „Misiowej biblioteczki”. Tu w tym miejscu serdecznie
dziękuję za zaangażowanie tak licznej grupie chętnych i wspierają-
cych naszą pracę rodziców.

W dniach 19-23 listopada nasze przedszkole zamieniło się 
w „Misiową Krainę”. Wia-
domo przecież, że wszystkie 
przedszkolaki są fanami
pluszowych misiów. Te zaś 
chętnie towarzyszą malu-
chom w ich codziennych rad-
ościach i smutkach. Często 
stają się najskrytszymi po-
wiernikami dziecięcych
myśli. W codziennych za-
jęciach i zabawach dzieciom 
towarzyszyły misie – własne 
i misie – bohaterowie ksią-
żek. Uwieńczeniem wcześ-
niej prowadzonej tematyki 
były urodziny pluszowego 
misia, a więc tańce, śpiew, 
zabawa, no i oczywiście tort w kształcie misia. W obecności Kubu-
sia Puchatka dzieci zaprezentowały wiersze, tańce i piosenki, roz-
wiązały zagadki i rebusy. Ponadto rozstrzygnęliśmy konkurs plas-
tyczny „Pluszowy Miś”. Wystawę prac można zobaczyć w szatni 
przedszkola.

Bardzo cieszy nas tradycja wspólnego świętowania,
a także to, że postać pluszowego misia staje się symbolem zabaw
w przedszkolu, symbolem ciepła i bezpieczeństwa.

Lucyna Fularczyk

Czytanie dzieciom to codzienna przyjemność

4 grudnia – Teatr Niewielki „Mikołaj z Chylońskiej Górki”
18 i 19 grudnia – Jasełka i „Przedstawienie świąteczne”
   – prezentacja umiejętności dzieci przed rodzicami

Grudniowy kalendarz wydarzeń w przedszkolu
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Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa
Gminy Sierakowice
Trzynastego października w Kamienicy Królewskiej rozegrano Otwarte 
Żeglarskie Mistrzostwa Gminy Sierakowice. W regatach uczestniczyło 27
jachtów i 30 zawodników z klubów żeglarskich województwa pomorskiego,
z takich ośrodków jak: Gdynia, Puck, Kartuzy, Sierakowice, Kamienica Króle-
wska. Umiarkowana siła wiatru od 3 do 4 stopni w skali Beauforta sprzyjała 
sprawnemu przeprowadzeniu regat. 
Uroczystość zakończenia regat była połączona z uroczystością zamknięcia se-
zonu żeglarskiego 2012.

Klasa OPTIMIST UKS
1. Wiktor Maszota
2. Łukasz Lubocki
3. Kuba Katarba
4. Julia Miotk
5. Anna Januszewska
6. Jakub Pawlikowski
7. Helena Grubba
8. Mateusz Janicki
9. Hubert Kurjańczyk
10. Mateusz Gromadzki
11. Maciej Leśniak
12. Kuba Pawlak
13. Jan Wardziński
14. Maksym Szponer
15. Marcus Helvig
16. Michał Gosz

Klasa OPTIMIST gr „0”
1. Paweł Ortman
2. Zuzanna Czapiewska
3. Patrycja Lubotzka
4. Jakub Kroll
5. Wiktor Drywa
6. Julia Krause
7. Michał Dampc
8. Patryk Kukowski

Klasa VAURIEN
1. Igor Tarasiuk i Julita Lewna
2. Przemysław Okuniewski

i Darek Dampc
3. Maciej Gosz i Artur Dampc

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza

6 grudnia 2012 r.
będzie można spotkać
Św. Mikołaja
w Sierakowicach w godz. od 11.00 do 15.00
w sołectwach od godz. 10.00

V Pokaz Stołu Bożonarodzeniowego
Kiermasz Bożonarodzeniowy  
16 grudnia (niedziela)
w godz. 10.00 – 14.00
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, 
Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Sierakowicach 
oraz Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach
zapraszają na
XXIII Gminne Kolędowanie
Prezentacje Zespołów Kolędniczych
w dniu 21 grudnia 2012 (piątek),
w godz. 11.00 – 13.00
w auli Gimnazjum w Sierakowicach

Wystawa „Gwiôzdka na Kaszëbach”
Sala wystawowa Stałej Ekspozycji Muzealnej 
GOK Sierakowice
Wystawa czynna od grudnia 2012 do stycznia 2013

Lechosław Borkowski

UKS WIKING Kamienica Królewska
UKS WIKING Kamienica Królewska
KS ZATOKA  Puck
UKS FLOREK Sierakowice
YK STAL Gdynia
UKŻ LAMELKA Kartuzy
KS ZATOKA  Puck
KS ZATOKA  Puck
UKŻ LAMELKA Kartuzy
YK STAL Gdynia
YK STAL Gdynia
YK STAL Gdynia
YK STAL Gdynia
YK STAL Gdynia
YK STAL Gdynia
UKS WIKING Kamienica Królewska

UKŻ LAMELKA Kartuzy
UKS FLOREK Sierakowice
UKS WIKING Kamienica Królewska
UKŻ LAMELKA Kartuzy
UKŻ LAMELKA Kartuzy
UKS WIKING Kamienica Królewska
UKS WIKING Kamienica Królewska
KS ZATOKA  Puck

UKS FLOREK Sierakowice
UKS WIKING Kamienica Królewska

UKS WIKING Kamienica Królewska
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Rozpoczynają się rozgrywki XVII edycji 
Ligi Halowej im. Tadeusza Wesółki

Gminny Klub Sportowy „Sierakowice” informuje, że w nie-
dzielę 2 grudnia w sali gimnastycznej Gimnazjum w Sierakowicach
rozpoczynają się rozgrywki XVII edycji Ligi Halowej im. Tadeusza 
Wesółki Sierakowice 2012/2013. 

System rozgrywek – każdy z każdym. Zwycięzcą ligi zostaje 
zespół, który zdobędzie największą ilość punktów (nie będzie jak w po-
przednich edycjach play off). Podczas rozgrywek obowiązuje regu-
lamin futsalu. Na każdą kolejkę rozgrywek zostanie wyznaczonych 
przez PZPN dwóch sędziów związkowych z uprawnieniami do 
sędziowania ligi futsalu. Mecze będą rozgrywane w niedziele w godz. 
14.00 – 18.00 i w jedną sobotę stycznia 2013 roku. Każdy mecz trwać 
będzie 2x20 minut.

Bliższe informacje pod numerem telefonu 669 320 340.  

Zarząd GKS Sierakowice

Międzynarodowe Regaty Old Boyów w Kamienicy Królewskiej zakończone
Regaty, na których jak nigdzie można spotkać mistrzów kończącego się już sezonu. Nieobecność na spotkaniu powoduje DNS 

żeglarstwa z lat 60. i 70. i aktualnych mistrzów Polski w klasach w jednym losowo wybranym wyścigu regat. 
olimpijskich, takich jak Piotr Kula, olimpijczyk z Londynu 2012. W regatach startowały również w swojej kategorii kobiety,
Wśród startujących byli tacy, którzy okazjonalnie starują w regatach, które tym razem na wodzie pokonała Katarzyna Dłutowska wy-
jak i Ci którzy na trasach regatowych widywani są regularnie. Jeszcze przedzając Annę Pryczkowską i Barbarę Zajączkowską. W kategorii 
tydzień wcześniej emocjonowaliśmy się regatami w wyścigu austra- mężczyzn wygrywając wszystkie wyścigi zdecydowanie wygrał Le-
lijskim o „Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej”, którą w tym roku zdobył szek Dubiela, były trener kadry olimpijskiej klasy 470 na olimpiadzie
Robert Kresło, czy pojedynkiem kpt. Krystiana Szypki i kpt. Jacka Zie- w Barcelonie, aktualny zdobywca Pucharu Wdzydz, wyprzedzając Ra-
lińskiego w regatach „Bitwy o Gotland”, a 14 października mogliśmy fała Beckera byłego mistrza Polski w klasie Optimist i Stanisława Saw-
zobaczyć ich jak dalej walczą między sobą, ale tym razem swoje mor- ko wielokrotnego mistrza Polski, Świata i Europy w klasach FD
skie jachty zamienili na „Optimisty”, bo na takich łodziach ścigali się i Micro.
żeglarze w regatach OldBoyów na jeziorze Kamienickim. Tym razem Sędzią Głównym regat był znany z sędziowania mię-
lepszy był Jacek Zieliński, mimo że zaliczył efektowną wywrotkę w jed- dzynarodowych regat Mirosław Rychcik w roku 1981 brązowy meda-
nym z wyścigów. lista Mistrzostw Świata w klasie Finn, który na zakończenie odczytał 

Regaty stały się już tradycją, na którą chętnie pomimo późnej wyniki. Główne nagrody w kategorii kobiet i mężczyzn tym razem
pory roku przyjeżdżają zawodnicy z wielu miejsc w Polsce, jak i z za- ufundował Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski (współorganizator) 
granicy, w tym z Francji, Szwecji, Rosji. Tradycją też jest towarzyskie w postaci dwóch rycin specjalnie namalowanych na te regaty przez ma-
spotkanie startujących żeglarzy w przeddzień startu w żaglowni Sta- larza Krzysztofa Stepanów. Organizatorzy drobnymi upominkami ob-
nisława Sawko „Ocean Sails” – współorganizatora regat, gdzie przy darowali wszystkich startujących zawodników i zaprosili do udziału
dobrym regionalnym jedzeniu żeglarze toczą długie dyskusje na temat w regatach za rok.

nadesłane

Zwycięska passa BAT Sierakowice

W niedzielę 28 października w Szemudzie klub Bat Sierakowice 
rozegrał mecz z Sokołem Gdańsk. Drużyna przeciwna okazała się być słab-
szym przeciwnikiem, pozwalając przez to wypracować graczom Bat-u Sie-
rakowice sporą przewagę na początku meczu. Umożliwiło to częste zmiany 
zawodników Bat-u, dzięki czemu każdy z nich mógł wykazać się na boisku, 
a drużyna miała możliwość przećwiczenia różnorodnych zagrywek. Wynik 
końcowy meczu to 102:64 dla koszykarzy Bat Sierakowice.

Punkty meczu: Paweł Pawłowski – 25, Piotr Renkiel – 22, Prze-
mek Bonk – 18, Łukasz Nieleszczuk – 17, Radek Krauze – 8, Przemek 
Rduch – 6, Rafał Wenta – 2, Filip Kozicki – 4.

Kolejny mecz drużyny z Sierakowic odbył się 15 listopada 2012 
r. z liderem grupy, drużyną AWF Gdańsk.  Mecz bardzo dobrze rozpoczęli 
koszykarze z Gdańska. Zawodnicy postawili mocne warunki gry i syste-
matycznie zwiększali swoją przewagę. Do przerwy wynik 50:37 dla 
AWFiS. Po przerwie koszykarze z Sierakowic mocno się zmobilizowali i po 
kilku szybkich akcjach oraz dobrej obronie strefowej wyszli na 
prowadzenie, którego nie oddali do końca meczu. Zespół z Sierakowic
w całym meczu trafił 11 razy za 3 punkty. 

Punkty: Paweł Pawłowski – 31 (1 raz za 3), Łukasz Nieleszczuk – 
26 (6 razy za 3), Przemek Bonk – 15 (1 raz za 3), Piotr Kordalski – 10 (2 razy 
za 3), Przemek Rduch – 9, Rafał Wenta – 3 (1 raz za 3),
Karol Wiśniewski – 1, Filip Kozicki – 1 i Radek Krauze – 2 pkt.

Łukasz Nieleszczuk

11 (268) listopad 2012
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Ogłoszenia drobne

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

Bezpłatna zbiórka elektrośmieci 

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

w dniu:
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

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

Sprzedam lampę błyskową Canon Speedlite 430 EX II,
w doskonałym stanie, mało używaną, w komplecie 
pokrowiec, instrukcja obsługi, plastikowa podstawka,
tel. 605 488 504

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

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

Zespół GKS Sierakowice 
rocznik 1999/2000 bierze udział w ple-
biscycie „Dziennika Bałtyckiego” na 
najpopularniejszy zespół powiatu kar-
tuskiego 2012. Wraz z zespołem kan-
dydatem na najpopularniejszego spor-
towca jest Szymon Marszałkowski. 
Aby oddać głos na nasz zespół, trzeba 
wysłać smsa na numer 72355 o treści 
dtk.2. Aby oddać głos na Szymona 
Marszałkowskiego trzeba wysłać smsa 
na numer 72355 o treści stk.8. Gło-
sowanie trwa do 30 listopada do pół-
nocy. Prosimy kibiców Sierki o głosy. 
Szczegóły na stronie:

. 

Marian Wnuk-Lipiński

www.kartuzy.naszemiasto.pl

Zagłosuj na Szymona
i drużynę GKS Sierakowice

Szymon Marszałkowski

2Sprzedam działkę o pow. 1300 m  w Szopie przy drodze
powiatowej, wszystkie media, cena 40 tys. zł;
tel. 692 379 693



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).


