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Uchwały śmieciowe przegłosowane

Marcową sesję Rady Gminy zdominowało podjęcie uchwał domowych powinny wystarczyć na obsługę gospodarki śmieciowej
dotyczących nowego sposobu gospodarowania odpadami, w tym w gminie. Gmina nie może na tym zarabiać, ale też i nie może dopłacać. 
ustalenia opłaty za wywóz śmieci. W tym przypadku radni opowiedzieli Jeżeli zdarzy się, że gmina będzie musiała dopłacić do systemu, ze 
się za łączoną metodą naliczania opłaty – ryczałtowo od gospodarstwa względu choćby na nieterminowe wpłaty mieszkańców, Regionalna Izba 
domowego, ale stawka jest zróżnicowana w zależności od liczby Obrachunkowa nakaże gminie urealnienie stawki. 
mieszkańców gospodarstwa. Opłata za śmieci obejmuje koszty odbierania, transportu, 

– Filozofia dotycząca płatności za śmieci jest zbudowana na zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, nakłady 
liczbie osób w gospodarstwie – poinformował wójt Tadeusz Kobiela. – na utworzenie i utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz 
Uznaliśmy, że ta propozycja będzie najbliższa prawdy i naj- obsługę administracyjną systemu. 
sprawiedliwsza, wychodząc z założenia, że człowiek z natury jest – Najważniejsza zmiana, jaką wprowadza ustawa, jest taka, że 
producentem śmieci, więc im więcej osób jest w gospodarstwie, to mieszkańcy będą mogli oddać wszystkie śmieci, jakie na danej 
logiczne, że i śmieci jest więcej. nieruchomości powstaną i gmina jest zobowiązana je zabrać i zuty-

Jednocześnie wójt zaproponował nieznaczne obniżenie stawek lizować w ramach miesięcznej opłaty. Dotychczas opłata była powiązana 
zapisanych wcześniej w projekcie uchwały. – Ze względu na duże z ilością odebranych z posesji śmieci – tłumaczy Mariusz Laska, 
zainteresowanie firm udziałem w przetargach na odbiór i wywóz inspektor ds. ochrony środowiska. 
odpadów uznaliśmy, że po przetargu te proponowane kwoty powinny Poza tym mieszkańcy będą mogli nieodpłatnie dostarczać 
nieznacznie spaść. Stąd propozycja, abyśmy dyskutowali nad nowymi odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Brzozowej. 
stawkami – dodał sierakowicki włodarz. Członkostwo w Unii Europejskiej wymusza na naszym kraju 

Niższa stawka za odpady segregowane wynosi odpowiednio: wykazanie odpowiedniego poziomu odzysku odpadów. Do 2020 roku 
- gospodarstwo 1-osobowe 15 zł miesięcznie; gminy są zobowiązane do uzyskania co najmniej 50% odzysku odpadów. 
- gospodarstwo 2-osobowe 28 zł miesięcznie; Jeżeli gminy nie osiągną wskaźnika przewidzianego na dany rok, to 
- gospodarstwo 3-osobowe 38 zł miesięcznie; wówczas zapłacą karę. Środki na ten cel będą pochodzić z opłat za 
- gospodarstwo 4-osobowe 44 zł miesięcznie; śmieci, co może wiązać się ze wzrostem opłat. Jak na razie nasza gmina 
- gospodarstwo 5-osobowe 49 zł miesięcznie; uzyskuje odpowiedni poziom odzysku odpadów i żadne kary nam nie 
- gospodarstwo 6-osobowe i większe 54 zł miesięcznie. grożą. 

Wyższa stawka za odpady niesegregowane: Szczegóły dotyczące nowego systemu gospodarowania 
- gospodarstwo 1-osobowe 22,50 zł miesięcznie; odpadami podajemy w informacji na stronie obok.
- gospodarstwo 2-osobowe 42 zł miesięcznie;

AK- gospodarstwo 3-osobowe 57 zł miesięcznie;
- gospodarstwo 4-osobowe 66 zł miesięcznie;
- gospodarstwo 5-osobowe 73,50 zł miesięcznie;
- gospodarstwo 6-osobowe i większe 81 zł miesięcznie.

– Jeszcze raz chcę podkreślić, że ustawa, która została w kwiet-
niu ubiegłego roku uchwalona przez sejm, nie jest doskonała. Ma ona 
wiele, wiele błędów i mimo tego, że poprawki zostały uwzględnione, 
błędy nie zostały wyeliminowane. Być może niektórzy myśleliby, że 
ustawa będzie bardziej obiektywna i sprawiedliwa, ale tak nie jest w dal-
szym ciągu i pewnie jeszcze długo nie będzie. Niestety, musimy 
pracować na tych materiałach, nie mamy innego wyjścia – powiedział 
Zbigniew Fularczyk, zastępca wójta. 

W gminie Sierakowice jest 4038 gospodarstw domowych. 
Średnia liczba mieszkańców w jednym gospodarstwie to 4,45 osób. 
Gospodarstw jednoosobowych jest 7,13%; dwuosobowych 8,18%; 
trzyosobowych 11,09%; czteroosobowych 17,63%; pięcioosobowych 
15,29%; sześcioosobowych 13,7%; siedmioosobowych 9,36%; 
ośmioosobowych 6,35%; dziewięcioosobowych 4,4%; dziesięcio-
osobowych 2,32% i powyżej dziesięcioosobowych 5,07%. 

Gospodarstwo domowe to nie są osoby zameldowane, ale 
zamieszkujace na jednej posesji czy w obrębie jednego budynku. 
Wybrany system naliczania opłat za śmieci jest najbardziej 
pracochłonnym elementem dla administracji urzędu, gdyż wymaga 
ciągłej weryfikacji liczby osób zamieszkałych w danym gospodarstwie. 
Do tego dochodzą nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają 
odpady (urzędy, szkoły, sklepy itp.). 

– Najbardziej sprawiedliwy sposób naliczania opłaty za śmieci 
byłby od kilograma wyprodukowanych przez każdą rodzinę śmieci. 
Niestety, ustawa wyklucza takie rozwiązanie – mówi Zbigniew 
Fularczyk. – W ustawie zapisano także, że stawki, które gmina 
przyjmuje, muszą być tak skalkulowane, żeby cały system się 
samofinansował. Całkowite wpływy z wszystkich gospodarstw 
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INFORMACJA

Przygotowując się do wprowadzenia nowego systemu o wskazanych pojemnościach. Opłata w tym wypadku naliczana jest za 
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sierakowice, odebrany pojemnik. Minimalną ilość pojemników, w jaką należy 
pragniemy przybliżyć Państwu główne założenia oraz przedstawić wyposażyć nieruchomość, i ich wielkość określa Regulamin 
obowiązki nałożone na gminę oraz jej mieszkańców w znowelizowanej Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Sierakowice. 
ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. DO KIEDY? 
KTO ODBIERZE ODPADY PO 1 LIPCA 2013? Pierwszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy

Podstawową zmianą w stosunku do dziś obowiązujących w Sierakowicach  w terminie do 30 kwietnia 2013 roku.
przepisów będzie to, iż obowiązek odbioru odpadów z nieruchomości Kolejną deklarację należy złożyć w przypadku zmiany 
zamieszkałych przeniesiono na Gminę (dotychczas każdy właściciel danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
posesji miał obowiązek sam zawrzeć umowę na odbiór odpadów gospodarowanie odpadami komunalnymi (np.: ilości osób zamiesz-
z właściwą firmą). kujących – w związku z narodzinami dziecka, zgonem, zmianą miejsca 

Od 1 lipca 2013 r. odpady komunalne od właścicieli zamieszkania). Właściciel nieruchomości od dnia nastąpienia zmiany 
nieruchomości będzie odbierała firma wyłoniona w drodze przetargu ma 14 dni na złożenie nowej deklaracji. 
(który przeprowadzi Gmina Sierakowice) na odbiór i zagospodarowanie GDZIE ZŁOŻYĆ? 
odpadów. Dlatego należy rozwiązać dotychczasową umowę na wywóz Druki deklaracji zostaną dostarczone właścicielom 
odpadów, jeśli wcześniej tego nie zrobi firma wywozowa, tak aby nieruchomości za pośrednictwem gońca Gminy Sierakowice lub przez 
umowa wygasła z dniem 30 czerwca br. Jeśli ktoś tego nie dopełni, może osoby do tego upoważnione. Zostaną one już częściowo wypełnione 
być zmuszony do płacenia podwójnej opłaty za wywóz odpadów (na przez nasz system informatyczny i będą zawierać dane właściciela 
rzecz gminy oraz z tytułu dotychczasowej umowy). nieruchomości oraz dane adresowe. Czyste druki deklaracji będą 
KOGO OBEJMIE NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPA- dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Sierakowicach oraz na stronie 
DAMI? internetowej www.sierakowice.pl. W przypadku gdy właściciel 

Nowy system gospodarowania odpadami obejmuje nieruchomości nie otrzyma druków deklaracji należy się po nie zgłosić 
wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych (tj. budynki do Urzędu Gminy w Sierakowicach, tak by w terminie do końca 
jednorodzinne i wielorodzinne) i niezamieszkałych, na których kwietnia 2013 r. móc złożyć deklarację.
powstają odpady (tj. szkoły, zakłady pracy, sklepy, działki letniskowe,  Deklaracje będą przyjmowane w Biurze Podawczym, 
urzędy). Zanim to jednak nastąpi, właściciele nieruchomości pok. 102, Urzędu Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 
zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji dotyczącej Sierakowice. Wszelkich informacji na temat nowych zasad gospodarki 
wysokości opłaty za wywóz śmieci. odpadami komunalnymi i sposobu wypełniania deklaracji będą udzielali 

pracownicy Referatu Ochrony Środowiska w pok. 111 Urzędu Gminy
i pod nr telefonu (58) 681-95-66.OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW – ZŁOŻENIE Uwaga! Deklaracje, w których dane o ilości osób

DEKLARACJI. w gospodarstwie domowym będą co najmniej pokrywały się
z ilością osób zameldowanych przyjmowane będą oddzielnie

KTO SKŁADA DEKLARACJĘ? i w sposób uproszczony, gdyż czas potrzebny do przyjęcia takiej 
Właściciel  nieruchomości. Za właściciela można również deklaracji będzie znacznie krótszy. Jeśli ilość osób zameldowanych 

uznać współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki będzie wyższa od liczby osób zadeklarowanych, to taka deklaracja 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub będzie wymagała weryfikacji i złożenia stosownych wyjaśnień
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. i oświadczeń przez właściciela nieruchomości. 
W przypadku wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych CO W PRZYPADKU NIEZŁOŻENIA DEKLARACJI?
jedną deklarację za wszystkich mieszkańców składa jej zarząd. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
CO NALEŻY ZADEKLAROWAĆ? gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych 

Właściciel nieruchomości musi określić czy będzie wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Gmina określi
segregować odpady (co będzie uprawniać do zastosowania niższej w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
stawki opłaty), czy też nie będzie segregować i poniesie wyższe koszty. komunalnymi. Wówczas przyjęta zostanie stawka za odbiór odpadów 

ź W nieruchomościach zamieszkałych właściciele określą niesegregowanych, co wiąże się z wyższą opłatą. Dlatego opłaca się 
ilość i wielkość gospodarstw domowych, jakie występują na ich samemu złożyć deklarację i zadeklarować selektywną zbiórkę odpadów 
nieruchomości. Przykładowo na nieruchomości może być  jedno komunalnych na swojej posesji.  Deklaracja stanowi podstawę do 
gospodarstwo 3-osobowe lub dwa gospodarstwa 2-osobowe i jedno wystawienia tytułu wykonawczego. Należy przez to rozumieć 
gospodarstwo 5-osobowe. Stawki opłat zostały zróżnicowane i są inne zobowiązanie do uiszczenia opłaty na rzecz gminy. Jeżeli takie wpłaty 
w gospodarstwach 1-osobowych, 2-osobowych, 3-osobowych, nie będą dokonywane, należności z tego tytułu będą egzekwowane 
4-osobowych, 5-osobowych, 6-osobowych i większych. Powyżej zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej.
6 osób w gospodarstwie domowym stawka opłaty pozostaje na stałym 
poziomie. CO I GDZIE WRZUCAĆ?

ź Gospodarstwo domowe  – należy przez to rozumieć zespół 
osób zamieszkujących razem i wspólnie się utrzymujących. W nie-

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW - CO TO TAKIEGO?ruchomości (tj. domu, mieszkaniu, pomieszczeniu) może funkcjo-
Jeżeli odpady komunalne wytwarzane na posesji będą nować: jedno, dwa, trzy lub więcej gospodarstw domowych.

zbierane w sposób przedstawiony w tabeli poniżej to oznacza, że ź W nieruchomościach niezamieszkałych, na których 
selektywna zbiórka odpadów jest prowadzona w sposób prawidłowypowstają odpady właściciele określą zapotrzebowanie na ilość sztuk 
i przysługuje niższa stawka opłaty za wytworzone odpady. pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych

W SPRAWIE NOWEGO SYSTEMU
GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE SIERAKOWICE
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Kiedy selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest będzie odbierała odpady na zlecenie gminy i przekazany mieszkańcom 
w sposób nieprawidłowy i zapłata będzie wyższa? do wiadomości. 

ź Jeżeli wszystkie odpady komunalne z posesji trafią do Uwaga! Odpady z nieoznakowanych we właściwy sposób 
jednego pojemnika; pojemników lub worków nie będą odbierane.

ź Jeżeli wysegregowanych odpadów papieru, tektury, szkła, 
tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali będzie OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW
mniej niż 25 % objętości oddanych odpadów zmieszanych. WYSOKOŚĆ OPŁAT?

Firma odbierająca odpady ma obowiązek informowania W zamian za odbiór odpadów właściciele nieruchomości 
gminy o przypadkach niesegregowania odpadów lub segregowania będą wnosić do Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami 
w sposób nieprawidłowy. komunalnymi. W ramach wnoszonej opłaty właściciele nieruchomości 

Przewiduje się wprowadzenie specjalnego systemu zamieszkałych będą mogli oddać wszystkie odpady komunalne 
znakowania pojemników i worków naklejkami z kodem wytwarzane na danej nieruchomości na zasadach określonych
kreskowym. Dlatego właściciele nieruchomości będą zobowiązani do w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie 
oznakowania pojemników, i każdorazowo worków na odpady Sierakowice.
segregowane, specjalnymi naklejkami z kodem kreskowym (żółte na Stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych w zależ-
pojemniki i białe na worki). Naklejki będą wydawane przez Urząd ności od ilości osób w gospodarstwie domowym zostały określone 
Gminy po złożeniu deklaracji przez mieszkańca.  Wprowadzenie uchwałą Rady Gminy Sierakowice nr XXVI/303/13 z dnia 7 marca 
elektronicznego znakowania urządzeń do gromadzenia odpadów 2013 w sprawie wyboru metody, ustalania opłaty za gospodarowanie 
umożliwi kontrolę selektywnego zbierania odpadów na poszcze- odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki za 
gólnych posesjach oraz uszczelni strumień odpadów.  Szczegółowy pojemnik o określonej pojemności.   
harmonogram zbiórki zostanie opracowany wspólnie z firmą, która 

Rodzaje odpadów 
komunalnych zbieranych 

selektywnie

Sposób zbierania i odbioru odpadów w zależności od 
rodzaju zabudowy

Częstotliwość zbiórki w zależności od rodzaju 
zabudowy

W zabudowie 
wielorodzinnej

(np.. Wspólnoty  i Spół-
dzielnie Mieszkaniowe

W zabudowie 
jednorodzinnej

w zabudowie 
wielorodzinnej

(np. Spółdzielnie i Wspól-
noty Mieszkaniowe

w zabudowie 
jednorodzinnej

Makulatura, plastik (np. 
butelki typu PET, 

opakowania foliowe), 
opakowania 

wielomateriałowe (np. 
kartoniki po mleku, 

sokach) i metale 

Zbierane razem w jednym 
pojemniku i odbierane 

bezpośrednio od 
mieszkańców 
nieruchomości

Zbierane razem w jednym 
pojemniku i odbierane 

bezpośrednio od 
mieszkańców 
nieruchomości

1 x 2 tygodnie 1 x miesiąc

Dostarczane przez mieszkańca do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych

w godzinach otwarcia punktu

Szkło bezbarwne
i kolorowe (np. butelki,  

słoiki)

Zbierane razem w jednym 
pojemniku i odbierane 

bezpośrednio od 
mieszkańców 
nieruchomości

Zbierane razem w jednym 
pojemniku i odbierane 

bezpośrednio od 
mieszkańców 
nieruchomości

1 x miesiąc 1 x kwartał

Dostarczane przez mieszkańca do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych

w godzinach otwarcia punktu

Zmieszane odpady 
komunalne

Zbierane razem w jednym pojemniku i odbierane 
bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

1 x tydzień 1 x 2 tygodnie

Odpady zielone (trawa, 
liście, gałęzie, itp)

Kompostowane na posesji lub dostarczone przez 
mieszkańca do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

w godzinach otwarcia punktu

Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny

Dostarczone przez mieszkańca do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów oraz podczas objazdowej zbiórki 

w godzinach otwarcia punktu oraz co miesiąc
w miejscach wyznaczonych na terenie gminy

Odpady niezabezpieczne 
(np. farby,  baterie
i akumulatory, leki, 

świetlówki) oraz odpady 
wielkogabarytowe

i zużyte opony

Dostarczone przez mieszkańca do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów

w godzinach otwarcia punktu

Odpady budowlano-
remontowe i rozbiórkowe

Dostarczone przez mieszkańca do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów

w godzinach otwarcia punktu

Popiół z palenisk 
domowych

Dostarczone przez mieszkańca do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów lub bezpośrednio z nieruchomości 

razem z odpadami zmieszanymi

w godzinach otwarcia punktu
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Zbierając odpady selektywnie mieszkańcy płacą niższe stawki. W ramach ponoszonej opłaty będą mogli dostarczyć odpady 
wielkogabarytowe (meble), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne (farby, lakiery), popiół oraz określone ilości opon

i odpadów budowlanych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Wielkość gospodarstwa domowego Stawka, jeżeli odpady komunalne są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny

Stawka, jeżeli odpady komunalne nie są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny

Gospodarstwo 1-osobowe 15 zł / miesiąc 22,50 zł / miesiąc

Gospodarstwo 2-osobowe 28 zł / miesiąc 42,00 zł / miesiąc

Gospodarstwo 3-osobowe 38 zł / miesiąc 57,00 zł / miesiąc

Gospodarstwo 4-osobowe 44 zł / miesiąc 66,00 zł / miesiąc

Gospodarstwo 5-osobowe 49 zł / miesiąc 73,50 zł / miesiąc

Gospodarstwo 6-osobowe 54 zł / miesiąc 81,00 zł / miesiąc

Odpady są 
gromadzone i 
odbierane w 

sposób:

Odpady zmieszane

odbiór co dwa tygodnie

Papier i tektura, tworzywa sztuczne
i metale

odbiór 1 raz w miesiącu

Szkło

odbiór 1 raz na kwartał

1. 3. 4. 5. 6. 7.

Objętość
pojemnika

Stawka za 
pojemnik zł

Objętość 
pojemnika*

Stawka za 
pojemnik/worek zł

Objętość 
pojemnika*

Stawka za 
pojemnik/worek zł

Selektywny 110 l 23 zł 110 l 0 zł 80 l 0 zł

120 l 23 zł 120 l 0 zł 110/120 l 0 zł

240 l 40 zł 240 l 0 zł 240 l 0 zł

1100 l 160 zł 1100 l 0 zł 1100 l 0 zł

Zmieszany 110 l 34,50 zł

120 l 34,50 zł

240 l 60 zł

1100 l 240 zł

Zbierając odpady selektywnie mieszkańcy płacą niższe 
stawki. W ramach ponoszonej opłaty będą mogli dostarczyć odpady 
wielkogabarytowe (meble), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
odpady niebezpieczne (farby, lakiery), popiół oraz określone ilości opon 
i odpadów budowlanych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK).

Stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych, na 
których powstają odpady komunalne zostały uzależnione od 
wielkości pojemnika. Tylko ilość pojemników zadeklarowanych 
zostanie odebrana z nieruchomości. 

Zbierając odpady selektywnie właściciele sklepów, 
warsztatów, zakładów pracy, obiektów użyteczności publicznej, 
domków letniskowych płacą niższe stawki opłaty. W ramach 
ponoszonej opłaty właściciele będą mogli dostarczyć odpady 
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, popiół 
oraz określone ilości opon i odpadów budowlanych do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

W PSZOK nie będą przyjmowane odpady niebezpieczne 
pochodzące z działalności gospodarczej. Operator PSZOK będzie mógł 
odmówić przyjęcia odpadów komunalnych, jeżeli ich rodzaj lub ilość 
wskazuje na to, że są to odpady inne niż komunalne.
W JAKICH TERMINACH NALEŻY WNOSIĆ OPŁATY?

Właściciele nieruchomości obowiązani będą do uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał, do 15 
dnia trzeciego miesiąca kwartału: czyli do 15 marca, 15 czerwca, 15 
września i 15 grudnia każdego roku kalendarzowego. Wpłat można 
dokonywać również częściej, np. co miesiąc. Ważne by cała kwota 
należnej opłaty została wniesiona w terminie do 15 dnia trzeciego 
miesiąca kwartału. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty bez 
wezwania, dokonując wpłaty lub przelewu na wskazany rachunek 
bankowy. PAMIĘTAJ! Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa 
15 września 2013 roku.

c.d.
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CZY GMINA „ZAROBI” NA ŚMIECIACH?
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach wszystkie środki, które zostaną wpłacone przez 
mieszkańców, zostaną umieszczone na wyodrębnionym rachunku
i w całości przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjo-
nowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W przypadku pojawienia się nadwyżki wolne środki przejdą na następny 
rok i pomniejszą koszt odbioru odpadów w następnym roku. 

CO Z POJEMNIKAMI?
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady 

zmieszane będzie należało, tak jak dotychczas,  do właściciela 
nieruchomości. Worki do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie 
jednorodzinnej i pojemniki w zabudowie wielorodzinnej zapewni 
mieszkańcom bezpłatnie firma wywozowa. Pojemniki do odpadów 
zmieszanych i segregowanych będzie można wydzierżawić od firmy 
odbierającej odpady. 

Urząd Gminy Sierakowice

Działające na terenie naszej gminy stowarzyszenia, Koła IV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Wierszy i Fraszek Ewy 
Gospodyń Wiejskich i kluby sportowe złożyły 47 wniosków Warmowskiej. Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „Horyzont” otrzymało 
o dofinansowanie zadań publicznych na łączną kwotę ponad 670 tys. zł. 1,4 tys. zł na projekt „Kaszuby – dom naszych ojców”. Koło Gospodyń 
Tymczasem z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu Wiejskich z Lisich Jam otrzymało 2 tys. zł na projekt „Promocja 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a także kaszubskiej sztuki kulinarnej – kolejna edycja”. Taką samą kwotę 
edukacji i wychowania, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz kultury przyznano Kołu Gospodyń Wiejskich w Paczewie na „Paczewskie 
i sztuki regionalnej przeznaczono pół miliona złotych. Rozdys- spotkania z kulturą i tradycją kaszubską”. Natomiast KGW 
ponowaniem środków zajęła się powołana w tym celu komisja, która „Marzebiónczi” z Długiego Krza otrzymało 600 zł na realizację projektu 
obradowała pod koniec stycznia. „Kultywowanie kulinarnych tradycji naszego regionu”.   

Jak co roku najwięcej środków, bo aż 360 tys. zł, Dwadzieścia cztery tysiące złotych to kwota przeznaczona na 
przeznaczono na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Dla 
Klub sportowy Bat otrzymał 86 tys. zł na popularyzację zdrowego stylu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska na 
życia wśród dzieci i młodzieży oraz 14 tys. zł na siatkówkę. projekt „Tradycja łączy pokolenia” przyznano 1,3 tys. zł. Po 4,5 tys. zł 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska otrzymały kluby sportowe Bat i FC Gowidlino na organizację zajęć 
otrzymało 70 tys. zł na utrzymanie sekcji sportowych piłki nożnej sportowych dla dzieci podczas ferii zimowych. Na program profilaktyki 
i sekcji lekkoatletyki. Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „Horyzont”, wypadkowej „Bezpieczna młodość, bezpieczne wakacje”, 
działające przy Gimnazjum w Sierakowicach, na realizację projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełno-
„Aktywne wędkarstwo to też sport i rekreacja” otrzymało sprawnym, przeznaczono 2 tys. zł. Stowarzyszenie Chóralne Discantus 
dofinansowanie w wysokości 3 tys. zł. Stowarzyszeniu na Rzecz otrzymało 4,7 tys. zł na muzyczną aktywizację młodzieży. Na projekt 
Rozwoju Sołectwa Bącka Huta przyznano dotację w wysokości 2,4 tys. Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta „Będę jak 
zł na projekt „Siatkówka moja pasja”. Dwa tysiące złotych Justyna Kowalczyk” przyznano kwotę 800 zł. KGW Paczewo 
dofinansowania otrzymał Polski Związek Niewidomych Okręg otrzymało 2,4 tys. zł na realizację projektu „Z biegiem natury”, a KGW 
Pomorski na wycieczkę rekreacyjno-krajoznawczą „Poznajemy Beskid Długi Kierz – 1 tys. zł na projekt „Dzień Kobiet – kobieta silna i pewna 
Żywiecki”. Gminny Klub Sportowy „Sierakowice” otrzymał 90 tys. zł siebie”. Towarzystwu Przyjaciół Ucznia „Horyzont” komisja przyznała 
dofinansowania na utrzymanie zespołów piłki nożnej seniorów 2,8 tys. zł na projekt „Rozsądek, zdrowie, bezpieczeństwo”. 

AKi juniorów. UKS Lis Sierakowice otrzymał 25 tys. zł na utrzymanie 
sekcji tenisa stołowego wraz z drużyną II ligi. Natomiast Wiejski Klub 
Sportowy „F.C. Gowidlino” otrzymał 67,6 tys. zł na utrzymanie 
zespołów piłki nożnej juniorów oraz na utworzenie i utrzymanie sekcji 
tenisa ziemnego. 

Na zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 
komisja przyznała 70 tys. zł Fundacji Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” na dowóz dzieci 
niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny do Ośrodka 
Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej. Kwotę w wysokości 20 
tys. zł, także z przeznaczeniem na transport podopiecznych, przyznano 
Zespołowi Placówek Oświatowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Sierakowicach. 

Łączna wysokość dotacji przyznanych na zadania związane
z kulturą i sztuką regionalną wyniosła 21 tys. zł. Najwięcej – 6,5 tys. zł – 
otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica 
Królewska na organizację VI Pikniku Kaszubskiego oraz 2 tys. zł na 
realizację projektu „Kaszubskie hafty”. Sierakowicki oddział Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego otrzymał 4,5 tys. zł na organizację dni 
kaszubskich w szkołach, konkursu wiedzy o regionie i na twórczość 
literacką w języku kaszubskim. Kwotę w wysokości 2 tys. zł przyznano 
Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta na realizację 

Rozdysponowano pieniądze
dla organizacji pożytku publicznego

03 (272) marzec 2013

Lokalna Grupa Rybacka informuje
Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby informuje o możliwości 

składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach środków 
(konkursy dla sektora publicznego):

- wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności 
obszarów zależnych od rybactwa; 

- ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na 
obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 
lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,
w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

Termin składania wniosków: 8 kwietnia – 13 maja 2013 r.
Jednocześnie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na 

nowe kryteria wyboru operacji, dostępne w dokumentacji konkursowej. 
Szczegółowe informacje na stronie:  w zakładce 
Konkursy. 

Serdecznie zapraszamy na indywidualne konsultacje do biura 
LGR Kaszuby w Wieżycy, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 
7.30 do 15.30 oraz do Punktów Konsultacyjnych LGR Kaszuby 
działających na terenach gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju 
Obszarów Rybackich. W celu skorzystania z indywidualnych 
konsultacji w wybranym Punkcie Konsultacyjnym należy umówić 
spotkanie dzwoniąc do siedziby LGR Kaszuby pod numer: 58 684 35 80
 lub 530 530 733.

nadesłane 

www.lgrkaszuby.pl

Realizacja projektu „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej zlewni
rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji
Sierakowice”

Kontrakt nr 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Sierakowice obręb: Rębienica – Tuchlino oraz Łyśniewo – Migi – 
Poręby – Sierakowice. Wykonawca z dniem 8 marca 2013 r. zgłosił 
gotowość do odbioru całego zadania. Trwają procedury odbiorowe 
zgodnie z umową.

Kontrakt nr 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Sierakowice obręb: Kamienica Królewska – Załakowo – Pałubice. 
W miesiącu marcu, gdy tylko warunki pogodowe pozwolą, Wykonawca 
będzie kończył roboty budowlane na powyższym zadaniu. 

Kontrakt nr 5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Widna 
Góra – Podjazy – Amalka. Trwa procedura uzyskania decyzji zmiany 
pozwolenia na budowę dotyczącej lokalizacji przepompowni ścieków 
PS6 w Podjazach. Planowane zakończenie budowy nastąpi w końcu 
kwietnia 2013r.

Kontrakt nr 6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach 
Sulęczyno – Kłodno. Zakończono budowę zlewni PS1 w miej-
scowości Sulęczyno oraz zlewni PS3 w miejscowości Kłodno wraz
z przyłączami i przepompowniami przydomowymi. Zakończono prace 
budowlano-montażowe przy budowie przepompowni sieciowych PS1
i PS3. Trwają procedury związane z uzyskaniem zasilania 
energetycznego przepompowni PS3 oraz przygotowania do rozruchu 
obydwu przepompowni i odbioru końcowego .

Kontrakt nr 7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach: 
Borek – Bielawki – Kistowo – Żakowo – Sulęczyno. Zakończono prace 
budowlane, trwają procedury odbiorowe. Planowane zakończenie 
odbioru robót - do końca marca, oddanie do użytkowania planuje się na 
maj 2013 roku. 

http://www.lgrkaszuby.pl/
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Projekt „Intelekt” na finiszu „Marzëbiónczi” na Powiatowym Turnieju
Kół Gospodyń WiejskichPowoli dobiega końca realizacja projektu unijnego 

„Intelekt” w klasach I-III szkół podstawowych. Do tej pory
z dodatkowych zajęć wyrównawczych, specjalistycznych 
oraz zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
skorzystało 449 dzieci. Projekt jest realizowany przez dwa 
lata szkolne: 2011/12 i 2012/13. Dofinansowanie w kwocie 
453.504,30 zł jest przeznaczone na wynagrodzenia dla 
nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej w niezbęd-
ne pomoce naukowe.

Dodatkowe zajęcia dla uczniów rozpoczęły się
w październiku 2011 roku. Wolę udziału w projekcie zgłosiły 
wszystkie szkoły podstawowe w naszej gminie. Rodzaj zajęć 
został wybrany w zależności od potrzeb uczniów danej 
placówki. We wszystkich szkołach odbywają się zajęcia dla 
dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, 
dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności 
matematycznych oraz zajęcia logopedyczne. 

Dodatkowo w Szkole Podstawowej w Mojuszu 
odbywają się zajęcia z terapii pedagogicznej oraz zajęcia 
rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie 
uzdolnionych: zajęcia turystyczno-krajoznawcze, warsztaty 
teatralne i zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 
uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk 
matematyczno-przyrodniczych. W szkole w Gowidlinie jest 
to gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
i zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie 
uzdolnionych z j. polskiego. W Łyśniewie – zajęcia 
rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze 
szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-
przyrodniczych i j. polskiego. W Kamienicy Królewskiej – 
gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, zajęcia 
rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze 
szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-
przyrodniczych. W szkole w Jelonku – zajęcia rozwijające 
zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym 
uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.
W Sierakowicach – gimnastyka korekcyjna dla dzieci
z wadami postawy oraz zajęcia rozwijające zainteresowania 
uczniów uzdolnionych w zakresie edukacji polonistycznej.  

Projekt „Intelekt – wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych
w gminie Sierakowice” jest współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. 

Koło Gos-
podyń Wiejskich
z Długiego Krza re-
prezentowało naszą 
gminę podczas trze-
ciej edycji Powiato-
wego Turnieju Kół 
Gospodyń Wiej-
skich. Impreza od-
była się 2 marca
w hali sportowej
I LO w Kartuzach. 

Udział w tur-
nieju to pierwszy 
taki duży publiczny występ „Marzëbiónek”. Panie przygotowywały się do występu 
bardzo aktywnie, gdyż program obfitował w ciekawe i widowiskowe konkurencje. 
– Mimo że miałyśmy bardzo mało czasu na przygotowania, nasz występ uważam za 
udany – mówi Dorota Wolska, przewodnicząca koła z Długiego Krza. – 
Zaprezentowałyśmy taniec o nazwie dzik. To taniec wywodzący się od wikingów, 
który został później przejęty przez Kaszubów. Jest to męski taniec, więc podczas 
jego wykonywania byłyśmy przebrane za piratów. Przygotowała nas choreograf, 
pani Irena Warmowska, za co serdecznie jej dziękujemy. Podczas kolejnej 
konkurencji zaśpiewałyśmy piosenkę autorstwa pana Tredera „Czarne BMW”,
a także ułożoną przez nas do melodii „Stokrotka”, ponieważ nazwa naszego koła to 
„Marzëbiónczi”, czyli stokrotki. 

Każde KGW wykonało także tablicę będącą wizytówką koła. Na tablicy 
reprezentantek naszej gminy znalazły się informacje o każdej członkini oraz zdjęcia 
z wydarzeń i imprez kulturalnych, w których koło brało udział. Poza tym panie 
przygotowały do oceny komisji konkursowej produkt tradycyjny. W tym roku był to 
chleb. W konkurencji „modowej” należało wykonać kapelusz. „Stokrotki” z Dłu-
giego Krza zaprezentowały nakrycie głowy z piór. – Miało symbolizować ulotność
 i zmienność natury kobiecej – mówi pani Dorota i dodaje jednocześnie, że jest pełna 
podziwu dla członkiń koła za bardzo duże zaangażowanie w przygotowania do 
występu i sam występ. 

Wiele pracy włożyły panie także w przygotowanie stoiska, na którym 
dominowały wielkanocne potrawy, a bogate dekoracje przywodziły na myśl 
zbliżającą się wiosnę.   

Efektem konkursowych zmagań było równorzędne pierwsze miejsce 
„Marzëbiónek” w kategorii taniec. 

AK
Foto: Michalina Markowska
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Etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdańskim
Długo na to czekaliśmy

 W końcówce ubiegłego roku Kaszubi usłyszeli bardzo dobrą uporządkowanego kursu wiedzy językoznawczej, literaturoznawczej 
i oczekiwaną od dawna wiadomość: Senat Uniwersytetu Gdańskiego czy kulturoznawczej; gdy dotychczas brakowało na każdej z ofe-
przyjął 20 grudnia 2012 roku Uchwałę Nr 122/12, na mocy której rowanych form czasu na takie kształcenie i niemal zawsze więcej 
powołał nowy kierunek studiów – Etnofilologię kaszubską. Pierwszym „pary” szło w sprawy językowe (bo grupy tego wymagały), a mniej
rokiem działania kierunku ma być rok akademicki 2013/14, pod w ogólnokaszubskie kształcenie, co prowadziło do niekompletnego 
warunkiem że znajdą się chętni do studiowania na nim. Będzie to edukowania i wymagało ogromu własnej pracy nad budowaniem 
zapewne egzamin dla środowiska kaszubskiego z nastawienia do idei warsztatu pracy, który w efekcie był bardziej wynikiem pasji niż 
dbania o kulturę i rozwój języka. Z rozmysłem zostały tu użyte słowa gruntownego wykształcenia.
środowisko kaszubskie i idea ; po pierwsze – nie tylko Kaszubów Wraz z powołaniem Etnofilologii kaszubskiej kończą się 
będzie ta sprawa obchodzić, po drugie – nie tylko Kaszubi będą mogli pytania młodzieży o cel zdawania matury z języka kaszubskiego. Nie 
na tym kierunku studiować; ale dla Kaszubów istotne będą wnioski będzie zapewne też już tylu pytań o sens uczenia języka kaszubskiego w 
wypływające z zainteresowania ich sprawami. pozostałych szkołach. Dotychczas takie pytania się pojawiały – młodzi 

Na taki kierunek kształcenia (najbardziej nauczycieli) chcieli wiedzieć co, oprócz świadomości, że wspierają ojczysty język
środowisko długo czekało i niemal traciło już wiarę w to, że kiedyś uda i przenoszą go w przyszłe pokolenia, mają dla siebie z nauki języka 
się go utworzyć. Zastępowały go pośrednie formy kształcenia kadr: od kaszubskiego. Jest teraz na to silny argument: kierunek studiów, który 
2001 roku studia podyplomowe (najpierw na UG, później na AP da konkretne możliwości zawodowe, zawód potwierdzony dyplomem 
w Słupsku); od 2010 roku specjalizacja kaszubistyczna w ramach wyższej uczelni, dokument uprawniający do szukania pracy w kon-
filologii polskiej na UG (jednak były to tylko formy zastępcze, kretnych obszarach. Wiemy już także, że warto będzie zdawać maturę
wspierające coraz większe zapotrzebowanie na nauczycieli języka z języka kaszubskiego, bo ponad 70-procentowa punktacja da dodat-
kaszubskiego, który w ostatnich latach szybko wkracza do szkół – od 60 kowych 10 punktów przy naborze na etnofilologię, a też na pewno 
uczniów w 1991 roku do niemal 16 tysięcy pobierających naukę młodzi chętniej będą się garnąć do startowania w Dyktandzie 
w obecnym roku szkolnym). Te statystyki cieszą i pozwalają mieć Kaszubskim, kiedy za uzyskanie czołowych lokat stawką będzie 
nadzieję, że wzrastająca stale liczba uczniów języka kaszubskiego kolejnych 10 punktów – dotychczas te działania były podejmowane 
będzie wymagała coraz większej liczby przygotowanej profesjonalnie przez pasjonatów, teraz jest nadzieja, że dołączą do nich również ci, 
kadry, co zaowocuje odpowiednią ilością zainteresowanych przy którzy swoje zawodowe życie zaplanują związać z kaszubszczyzną.
naborze na etnofilologię.  Milowe kroki na ścieżce prowadzącej do lokowania 

Nad tym, że języki mniejszościowe, w tym regionalny kaszubszczyzny wśród spraw istotnych zdarzają się w ostatnich latach 
kaszubski, potrzebują wsparcia w dziele kształcenia nauczycieli, często, wśród nich jak perła błyszczy idea związana z etnofilologią. Tak 
redaktorów, animatorów kultury i urzędników samorządowych radziła spełnia się zamysł Ceynowy, który w dziewiętnastym wieku mówił „Je 
26 września 2012 roku grupa ekspertów powołana przez Komisję ju wiôldżi czas, abë żóden Kaszëba sa nie wstidzëł po kaszëbsku 
Wspólną Rządu i Mniejszości, w której składzie znaleźli się gadac”. Ta sama myśl przyświecała Derdowskiemu, kiedy pisał Ale më 
przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa mowa nasza serdeczno kochôjmë i po polsku corôz lepi gadac sa 
Edukacji Narodowej, stowarzyszeń mniejszościowych i świata nauki. starôjmë – chodziło wtedy o nic innego jak o bycie Kaszubów
Do szkół wyższych trafił w 2012 roku list podpisany przez sekretarza w świecie, o wyrwanie ich z zakątków ojczystej chaty i otwarcie okna 
stanu MAC Włodzimierza Karpińskiego i podsekretarza stanu w MEN na świat, co tylko z kompetencją w języku kaszubskim było 
Witolda Jurka, w którym zachęcali do tworzenia etnofilologii. W tym niemożliwym do osiągnięcia; lecz nigdy te słowa nie były skierowane 
czasie w Gdańsku prace w zakresie tworzenia takowej były już daleko przeciwko kaszubszczyźnie, jak to niektórzy próbowali wyjaśniać. 
posunięte. Takiego kierunku jeszcze w Polsce nie było, zatem oferta Majkowski też dorzucił do tego wątku swoje, kiedy pisał w Żëcym
Uniwersytetu Gdańskiego jest pierwszą tego typu. Do podobnych i przigodach Remusa pamiętne słowa Wëbawi zaklati zómk! Dôj wolą 
działań przymierza się Słupsk. Prawdę mówiąc Uniwersytet zaklati królewiónce! Jak dobądzesz, powiedzą lëdze, że stôł sa cud ... 
Pedagogiczny w Krakowie prowadzi już od dziesięciu lat filologię Czemuż bë nasza zaklatô mowa kaszëbskô ni mia wstac jak królewiónka 
łemkowską, gdzie chętnych nie ma za wielu (około 8 na roku), i sadnąc na złotim tronie? Czemuż bë nasz lud kaszëbsczi ni miôł sa 
a przekształcenie jej ze studiów językowych w etnofilologię zapewne podniesc ze zemi, jak zapadłi zómk? To miała być przeciwwaga dla 
potrwa, jednak dałoby szersze zainteresowanie ze strony chętnych. złowróżbnych słów Smętka wypowiedzianych na Rowokole
Łemkowie korzystają w prowadzeniu tego kierunku z dotacji MAC, o kaszubskim ludzie: smierc jich i zguba, to dobëcé moje. Późniejsze 
gdyż uczelnia nie byłaby w stanie sama udźwignąć wysokich kosztów. pokolenie twórców, a w ich imieniu Jan Trepczyk wołał też z nadzieją
Te koszta też nie będą niskie na etnofilologii – nabór niezbyt duży, O mowo starków, më ce w strój obleczemë buszny, że mdzesz sklënia jak 
wysokie wymogi kadrowe, brak naukowej obudowy treści kształcenia, gwiôzdów trój, jak słuńca wid pëszny … Më cë dómë w pałac przińc
materiałów, skryptów – wszystko to będzie generowało wysokie i w pierszé sadnąc rédżi. I spełniają się nadzieje na oczach 
nakłady finansowe. Jednak najważniejszy krok został wykonany – współczesnych Kaszubów, kaszubszczyzna wchodzi do pałaców 
Gdańsk ma pierwszą w Polsce etnofilologię, a na dodatek, co jest (kościoła, urzędów, szkół), wkracza w szeroko pojętą kulturę, ma coraz 
wielkim powodem do dumy dla Kaszubów, jest to kaszubska więcej wątków w mediach, jest tematem przewodnim niejednego 
etnofilologia. wydawnictwa i … potrzebuje coraz więcej rak do pracy. Można zatem 

Dla 30 chętnych do studiowania nowego kierunku uczelnia dla niej z nadzieją przywołać słowa A. Nagla Nie spiéwôj pusti nocë,
przygotowała dwie specjalności zawodowe: dla nauczycieli i ani- z dôleka mërgô wid, kaszëbskô mowa snôżô jesz lepszich dożdô dni. 
matorów kultury. Część zajęć będzie wspólna dla wszystkich (w tym Żeby tak było, potrzeba wielu świadomych obywateli i przedsięwzięć, 
bardzo ważny składnik – ponad 600 godzin nauki języka kaszubskiego, które w tym dopomogą. Etnofilologia kaszubska może być w tej 
przy dotychczasowym 135-godzinnym wymiarze w 3-letnim systemie sprawie ważnym przyczynkiem. Czy będzie, to zależy od wyborów 
specjalizacji na filologii polskiej); a część zajęć każda z dwu grup świadomych ludzi.

Danuta Piochbędzie realizowała w swoim zakresie. Nie do przecenienia jest sprawa 
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Z prawdziwą radością piszę o tym szczególnym wydarzeniu, 
jakim był Rejonowy Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła. Samo 
określenie Wspólnota Domowego Kościoła podziałało na mnie jak 
antidotum na moje frustracje zawodowe, gdzie najczęściej słyszę
o dramatach rodzinnych i rozwodach; było to jak odtrutka na toksyczne 
informacje, które słyszę w telewizji o związkach partnerskich, o parach 
gejowskich, o zalegalizowaniu trójkątów małżeńskich, o rodzicach, 
którzy maltretują i mordują swoje dzieci. Dużo zła wylewa się z ekranu 
telewizyjnego, z internetu czy brukowej prasy. Słysząc to wszystko 
zadajemy sobie pytanie – czy istnieje jeszcze normalność? A jednak 
istnieje i to całkiem blisko, wokół nas! Należy tylko wyłączyć 
telewizję i spotkać się z drugim człowiekiem. Dlatego niemal 
entuzjastycznie podeszłam do propozycji spotkania osób 

Pomyślano o każdym szczególe spotkania a wszystko było precyzyjnie 
zsynchronizowane. Panie przywiozły ciasta, część naczyń,
a grochówkę zafundowała parafia św. Jana. Gratulowano ks. Piotrowi, 
że potrafi ugotować tak pyszną grochówkę, ale on ze skromnością 
przyznał, że sam osobiście jej nie gotował. Natomiast jest obecny we 
wspólnocie i wkłada w tę pracę wiele serca i radości. Na spotkanie 
przybył również ks. proboszcz Bronisław Dawicki z księdzem 
diakonem. Ks. proboszcz mówił o wierności przykazaniom i po-
wołaniu do zaszczytnej roli ojca i matki, o roli rodziny w życiu 
Kościoła.

Atmosfera spotkania była niezwykle rodzinna i serdeczna. 
Rodziny obecne na spotkaniu emanowały szczęściem i radością. 
Poczucie szczęścia natomiast przekłada się na zewnętrzne piękno. 
Przykuwał uwagę i wzruszał widok rodziców zajętych swoimi 
pociechami - piękne matki, niektóre z niemowlętami na ręku, inne zaangażowanych w ruch Domowego Kościoła i czułam się 
oczekujące dziecka, opiekuńczy i troskliwi ojcowie i mężowie, a także zaszczycona zaproszeniem. 
pogodne i radosne dzieci. W tym kręgu czuło się porządek świata, Zaproszenie na Dzień Wspólnoty Ruchu Światło – Życie 
Boży ład i harmonię, właściwy system wartości, odpowiedzialnośćotrzymałam od przeuroczego młodego małżeństwa – Doroty i Jacka 
i życiową dojrzałość. Jest to godne miejsce dla wielu małżeństw, Brylowskich. Spotkanie wspólnoty rejonu kartusko – kościerskiego 
również dla tych przeżywających kryzysy małżeńskie.zorganizowano w niedzielę 17 marca w domu katolickim przy parafii 

Więcej informacji o Domowym Kościele można znaleźć na św. Marcina w Sierakowicach. Moją jedyną wątpliwością było to, czy 
stronie DK:ten budynek jest w stanie pomieścić tak liczną grupę? Przekonałam się, 

że dla ludzi młodych, przedsiębiorczych, pełnych odwagi i tak dobrze 
zorganizowanych nie ma rzeczy niemożliwych.
W spotkaniu wzięło udział aż 130 osób – rodziców z dziećmi.

Małżeństwa, które chciałyby spotykać się w kręgachTematem tegorocznego wielkopostnego spotkania było 
i pogłębiać swoją więź małżeńską mogą zgłaszać się do księdza Piotra „WIERZĘ W KOŚCIÓŁ POWSZECHNY”. Program był niezwykle 
Pazdy tel. (58) 681 93 10 lub w biurze parafialnym parafii św. Jana napięty. O godz.10.00 odbyło się zawiązanie wspólnoty, 
Chrzciciela w Sierakowicach, a także do pary animatorskiej -przedstawienie się, śpiew, wejście w temat; o 11.00 - msza św.
tel. 505 571 086.w kościele parafialnym św. Marcina; o 12.00 - spotkanie w grupach: 

Maria Karolak,
dzielenie się Słowem Bożym; o 12.30 - Konferencja: Co to znaczy, że 
kościół jest powszechny? Konferencję przeprowadził opiekun 
duchowy grupy ks. Piotr Pazda (wikary parafii św. Jana Chrzciciela
w Sierakowicach); o 13.00 - agapa i tematy organizacyjne; o 14.00 - 
dzielenie się życiem: świadectwa dotyczące doświadczenia 
powszechności Kościoła; o 14.30 - namiot spotkania (1 Kor. 12, 12-
28); o 15.00 - Gorzkie Żale w kościele i zakończenie spotkania. 
Spotkanie prowadzili państwo Elżbieta i Ignacy Majkowscy (para 
rejonowa). Uczestnicy przybyli licznie z różnych stron powiatu 
kartuskiego i kościerskiego. 

Z ogromnym podziwem przypatrywałam się organizatorom 
tego spotkania. Słowa uznania należą się wspomnianym już Dorocie
i Jackowi Brylowskim, Marioli i Zdzisławowi Lejk, Krystynie 
Makurat, Janinie i Piotrowi Mielewczyk oraz Joannie i Piotro-
wi Penk za ich ofiarność, pomysłowość, zaangażowanie, włożony czas 
i pracę. Sala konferencyjna została pięknie udekorowana, stoły nakryte 
białymi obrusami, zaplanowano zajęcia dla dzieci w odrębnej sali i, co 
niezwykle trudne, zorganizowano posiłek dla przeszło stu osób! 

www.dk.oaza.pl
www.dksierakowice.tnb.pl

Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła

Pełnomocnik wójta ds. osób niepeł-
nosprawnych zmienia siedzibę

Przez ostatnie cztery lata biuro pełnomocnika wójta ds. 
osób niepełnosprawnych znajdowało się w budynku Urzędu 
Gminy przy ul. Lęborskiej. Informujemy, że od 27 lutego 
Marzena Korzeniewska – pełnomocnik wójta zmieniła 
siedzibę, która obecnie mieści się w pomieszczeniach budynku 
dawnych salek katechetycznych przy ul. ks. B. Łosińskiego 1 w 
Sierakowicach. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 7.30 do 14.30; numer telefonu: 58 684 77 57. 



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

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
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W sobotę 9 marca kilkadziesiąt pań z sołectwa Długi Kierz 
świętowało Dzień Kobiet. Po południu spotkały się w budynku szkoły
w Lisich Jamach. Organizatorem uroczystości było Koło Gospodyń 
Wiejskich „Marzëbiónczi” z Długiego Krza. 

Na początku bardzo serdecznie wszystkie panie powitała 
Dorota Wolska – przewodnicząca koła. Podziękowała za przybycie
i złożyła najserdeczniejsze życzenia z okazji tego wyjątkowego święta. 

Humory wszystkim dopisywały, więc spotkanie minęło
w bardzo wesołej atmosferze. W jego przygotowanie zaangażowało 
się wiele pań, jedne przygotowały potrawy, inne upiekły ciasta,
a jeszcze inne przygotowały konkursy. A atrakcji było bardzo wiele – 
przeróżne konkursy i zadania, opowiadanie dowcipów i wiele innych 
ciekawych przedsiewzięć. Za udział w konkursach każda z pań 
otrzymała nagrodę. 

Na realizację Dnia Kobiet Koło Gospodyń Wiejskich 
pozyskało środki z programu dla organizacji pożytku publicznego na 
zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom 
społecznym.

Panie z sołectwa Długi Kierz świętowały Dzień Kobiet

Szlakiem sentencji, cz.2 
Małpa będzie małpą, chociażby nosiła złote insygnia!

Spotykamy tzw. małpowanie w różnych dziedzinach, m.in. 1 listopada, czy w dni poprzedzające tę datę, odbywają się zabawy 
jest to określenie niektórych sposobów poruszania się w alpinizmie, przebranych umarlaków i wszelkiej maści straszydeł. Te niby zabawy 
czy też w technice - przy stosowaniu ,,małp” do urządzeń zaciskowych. (halloween), o zgrozo, też niestety odbywają się w niektórych 
Jednak podejmiemy się refleksji dotyczącej ludzkich zachowań. szkołach. Czy szanowne grona pedagogiczne w tych przybytkach 
Słownik Języka Polskiego określa małpowanie jako ślepe i bez- oświaty nie potrafią rozpoznać tego co dobre, a co złe? Bierzmy 
krytyczne naśladowanie, czy też przedrzeźnianie bliźniego. Oznaką przykład z tego co piękne, spoglądajmy w słońce, a nie w mrok. Kusi 
ludzkiego postępowania w tej kwestii jest w dużym stopniu moda, nie się dzieci cukierkami, niewinnymi psikusami, które pod tym 
tylko ograniczona do ubioru, ale narzucająca sposób życia. ,,płaszczykiem” wyrabiają sobie postawę szkodzenia sobie i drugiemu 

Człowiek jest skłonny do naśladowania innych, których człowiekowi. Ile po tym niby święcie wysmarowano klamek domów
stawia sobie za wzór. Niejednokrotnie ułudne naśladownictwo swoje i mieszkań? 
korzenie ma w mediach, gdzie na ekranie pojawiają się super gwiazdy, Obchody halloween są zakamuflowaną promocją satanizmu. 
niestety w wielu przypadkach poza ładnym ubraniem i ładną twarzą nic Według A. Laveya (autor biblii szatana), ta noc jest największym 
wartościowego nie można w nich odnaleźć. Często zewnętrzny wygląd świętem lucyferycznym, gdzie sięga się do celtyckiego kultu 
i piękne słowa oraz zmyślone bajeczki jeszcze bardziej wspomagają (pogańskiego) boga śmierci. Szatan jest bardzo inteligentną ,,małpą”, 
ślepe naśladownictwo. która wciąż próbuje ludzi zwodzić, miejmy tego świadomość. 

Nieraz pod wpływem opinii publicznej następuje Stwórca obdarzył człowieka rozumem, zdolnością myślenia 
wypaczenie sumienia, błędne myślenie i dalej opaczne postępowanie. i talentami. Dziś warto zastanowić się nad tymi darami, które są 
Niektórzy mają swoje ulubione powiedzenia, wśród nich przykładowo pomocne w życiu. Wolność nie może być utożsamiana z samowolą. 
możemy spotkać: kto ma pieniądze, ten ma wszystko, czy cel uświęca Starajmy się dojrzale myśleć, miejmy czas na refleksję i rozwagę. 
środki. Nic bardziej błędnego i złudnego. Te poglądy można porównać Szukajmy szczęścia i uważajmy, aby w tym poszukiwaniu nie zbłądzić. 
do małpiej mentalności. Czas już na to, aby być sobą i nie stracić tego co dobre. Nie od złego 

Małpowanie, inaczej prostackie naśladownictwo, odnosi się naśladownictwa zależy pomyślność i szczęście, lecz od pracy nad sobą. 
nie tylko do pojedynczego człowieka, ale również do zachowań Według słów Pisma św. (Mt 7, 24-25) mądry buduje na skale, 
większej grupy ludzi. Do Polski trafiają różnego rodzaju głupi zaś na lotnym piasku. Lepiej być tym mądrym, będziemy wtedy 
pseudonowości, ktoś od kilku lat chce na naszym gruncie zadomowić mieli mniej do sprzątania.

br. Michałdziwne niby święto, niby zabawę. W nocy z 31 października na

Zmarła Marta Konkel

23 lutego odeszła z tego 
świata najstarsza mieszkanka gminy 
Sierakowice, licząca 101 lat, Pani Marta 
Konkel z Gowidlina. Pani Marta 
urodziła się 15 listopada 1911 r. Wyszła 
za mąż za Józefa Konkel, miała z nim 10 
dzieci – 6 synów i 4 córki. Pięcioro 
dzieci nie żyje, z czego dwoje zmarło 
we wczesnym dzieciństwie. Pani Marta 
została wdową w 1966 roku. Zmarła 
mieszkała wraz z córką Anną i synem 
Władysławem. Jak powiedziała synowa 
Zmarłej, była ona „kochającą matką, 
wspaniałą teściową i troskliwą babcią”. 
Jej receptą na długowieczność była praca i bezstresowe życie.

Aleksandra Woźniak, Foto: archiwum
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Niech Zmartwychwstanie Pañskie, 
które niesie odrodzenie duchowe, 

nape³ni wszystkich spokojem i wiar¹, 
da si³ê do pokonywania trudnoœci 

i pozwoli z ufnoœci¹
patrzeæ w przysz³oœæ. 

Tego ¿yczy drogim Czytelnikom
i Wspó³pracownikom

Redakcja „Wiadomoœci Sierakowickich”

Niech Zmartwychwstanie Pañskie, 
które niesie odrodzenie duchowe, 

nape³ni wszystkich spokojem i wiar¹, 
da si³ê do pokonywania trudnoœci 
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Ministerstwo Rozwoju Regionalnego po raz 
szósty wybrało najlepsze projekty współfinansowane 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego w konkursie pod nazwą 
„DOBRE PRAKTYKI”. Inicjatywa ta ma na celu 
zaprezentowanie i docenienie projektów, które poprzez 
swoje działania realizują hasło „Człowiek – najlepsza  
inwestycja”. Taki tytuł też nosi główna nagroda w przed-
miotowym konkursie. 

W szóstej edycji wzięło udział 105 
beneficjentów z całego kraju, spośród których Kapituła 
wybrała 4 najlepszych. Wśród laureatów znalazło się 
Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach
z projektem pt. „Śladami Dedala – mierz wysoko, ale 
rozważnie”, który był realizowany w 2012 roku. Jego 
głównym założeniem było wpisanie się w nowatorską 
koncepcję zapoznania uczniów szkół gimnazjalnych
z alternatywnymi i atrakcyjnymi formami zdobywania 
wiedzy oraz możliwościami wyboru dalszej ścieżki 
edukacyjnej w szkołach o profilu lotniczym. W ramach 
projektu zrealizowano między innymi:

- spotkania i warsztaty z profesjonalistami 
elektronicznych (kartografia, procedury, przepisy czy instrukcje (piloci, kontrolerzy ruchu powietrznego, wykładowcy szkół 
operacyjne), jest język angielski, z którym uczestnicy mieli stały lotniczych);
kontakt. Uczniowie kształcili swoje umiejętności w zakresie obliczania - wyjazdy studyjne (na lotniska, do ponadgimnazjalnych 
kątów trasy przelotu na mapie, jej orientowania, obliczania paliwa na lot szkół lotniczych na terenie całej Polski), w tym zajęcia praktyczne 
(tu przydatna była matematyka i geografia), zaś zadania z mechaniki (także loty zapoznawcze); 
lotu to fizyka w czystej postaci. Prócz tego w trakcie wyjazdów, czy - Dzień Lotnictwa i konkurs lotniczy, gdzie główną nagrodą 
lotniczych podróży po Polsce i zagranicy, uczestnicy mieli okazję będzie kilkudniowy wyjazd na warsztaty do Hamburga, do firmy 
poznać realne warunki pracy w wielu zawodach występującychprodukującej samoloty AIRBUS, i wiele innych działań.
w lotnictwie – poznali zawód kontrolera ruchu, pilota, instruktora, Choć na pierwszy rzut oka tematyka „Dedala” wydaje się być 
stewarda/stewardessy, pracownika handlingu czy ochrony lotniska. To specjalistyczna, tak naprawdę rozwijała u uczniów wiele podstawowych 
była możliwość skonfrontowania wiedzy książkowej, szkolnejumiejętności przydatnych w szkole czy życiu. I tak na przykład 
z realnymi wymogami rynku pracy. Dała ona uczestnikom szanse językiem lotnictwa, a więc i materiałów szkoleniowych, publikacji 
spojrzenia na swoją dalszą ścieżkę edukacyjną z zupełnie innej 
perspektywy. Warto wspomnieć, że dwoje uczestników projektu 
wybrało warszawskie Technikum 9 Lotnicze, z którego są dzisiaj bardzo 
zadowoleni.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w siedzibie 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie 25 stycznia 2013 
roku. Nagrody wręczał minister Paweł Orłowski oraz Aurelio Cecilio – 
dyrektor Komisji Europejskiej. – Choć jesteście nazwani beneficjentami 
unijnej pomocy, to tak naprawdę najwięcej korzystają osoby, które 
uczestniczą w projektach przez Was realizowanych. Jestem pod 
wrażeniem Waszej pracy na rzecz lokalnych społeczności, dzieci czy 
osób niepełnosprawnych – stwierdził w swojej wypowiedzi A. Cecilio.

Dla szkoły, która z definicji pomaga rozwijać osobowości 
tytuł laureata nagrody „Najlepsza inwestycja w człowieka 2012” jest 
sporym wyróżnieniem i docenieniem pracy wszystkich jej 
pracowników.

Adrian Klawikowski

Gimnazjum w Sierakowicach laureatem „Dobrych praktyk”
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Ludzie chcący wiedzieć więcej na szczęście ciągle jeszcze nam się 
trafiają. Ćwiczą swoje umysły od najmłodszych lat w różnego typu 
konkursach, czyli przedsięwzięciach, które są dodatkową pracą i obcią-
żeniem. Czy na pewno jednak tylko tym?

Ostatnio coraz modniejsze staje się parcie ku aktywności fizycznej, co 
rokuje dobrze ciału, które wymaga regularnych ćwiczeń, aby mogło cieszyć 
właściciela sprawnością i zdrowiem przez długie lata. Podobnej dbałości 
wymaga także mózg. Kiedy nie jest pobudzany do aktywności, następuje 
spadek jego wydolności i człowiek intelektualnie się cofa. Co prawda 
czynniki genetyczne pełnią w tym funkcjonowaniu ogromną rolę, ale czynniki 
środowiskowe też są niezmiernie ważne. Jeśli otoczenie jest niezbyt ciekawe, 
nie ma zamiłowania do czytania książek, nie są rozbudzane ambicje 
poznawcze – to nie należy się spodziewać znakomitych efektów w rozwoju 
intelektualnym. Szare komórki po prostu trzeba ćwiczyć i zmuszać do 
nieustannej pracy, wtedy następuje ich rozwój.

Dzieci i młodzież mają bardzo chłonny umysł i wrodzoną ciekawość 
poznawania wszystkiego  co dookoła. Ciekawość najbliższego otoczenia 
mogą zaspokoić m.in. podczas przygotowań do kolejnych edycji Gminnego 
Konkursu Wiedzy o Regionie, organizowanego z wielkim powodzeniem 
przez sierakowicki oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Kolejna 
jego edycja ( w tym roku jedenasta)  miała miejsce 8 lutego – ostatniego dnia 
nauki przed feriami zimowymi. Z konkursowymi zadaniami zmagało się tym 
razem 49 uczestników z 15 szkół naszej gminy (29 uczniów szkół 
podstawowych, 15 gimnazjalistów i 5 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej).

 Zadania były trudne i wymagały niejednokrotnie wiedzy sporo 
wykraczającej poza szkolny kurs. W wyniku końcowej klasyfikacji jury 
przyznało następujące lokaty:
1) szkoły podstawowe
I miejsce: Dominik Miotk – SP w Mojuszu;
II miejsce: Daria Brzeska – SP w Lisich Jamach, Klaudia Głodowska - SP 
w Sierakowicach, Przemysław Rejter - SP w Puzdrowie;
III miejsce: Robert Wenta – SP w Załakowie,
Damian Klasa – SP w Jelonku;
wyróżnienie: Jowita Złoch – SP w Szopie;
2) gimnazja
I miejsce: Patrycja Stankowska – Gimnazjum w Kamienicy Królewskiej;
II miejsce: Dagmara Damps – Gimnazjum w Sierakowicach, Monika 
Teclaf – Gimnazjum w Szopie;
III miejsce: Dawid Polejowski – Gimnazjum w Sierakowicach, Paulina 
Szczodrowska – Gimnazjum w Sierakowicach.
3) szkoły ponadgimnazjalne (ZSP w Sierakowicach)
I miejsce: Edyta Toruńczak;
II miejsce: Irena Zaborowska;
III miejsce: Dominika Wiśniewska.

Uczestnicy po zakończonym konkursie pojechali do swoich szkół, by 
na świeżo omówić jeszcze brakujące elementy wiedzy, a potem przez całe 
ferie cierpliwie czekać na wyniki i przedstawicieli ZKP, którzy tradycyjnie 
odwiedzili w szkołach laureatów i przy całej społeczności szkolnej wręczyli 
im nagrody.

Dominik Miotk przyjął w macierzystej szkole gratulacje i nagrody
za zdobyte I miejsce od członków Zarządu sierakowickiego oddziału ZKP

Danuta Pioch

Mimo że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym 
chłodnych dni, są takie dwa - jedyne dwa dni w roku, kiedy 
każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszej 
kochanej Babci i Dziadka. W Szkole Podstawowej w Sie-
rakowicach Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, pełen 
uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Uroczystość ta jest tradycją na 
stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych.

Tegorocznymi przygotowaniami obchodów święta 
zajęły się wychowawczynie klas zerowych: Dorota Gierszewska, 
Katarzyna Warmowska, Urszula Jarmuż, Elżbieta Krajewska, 
Michalina Grzenkowicz, Anita Rutkowska, Hanna Leszczyńska
i Bożena Mielewczyk. 

Nauczycielki wraz z dziećmi przywitały wszystkich 
gości ciepłymi słowami. Dzieci miały okazję zaprezentować 
swoim najbliższym umiejętności oraz efekty ciężkiej pracy
i  przygotowań. Wnuczęta poprzez wiersz, piosenkę i taniec mog-
ły wyrazić kochanym babciom i dziadkom swoje uczucia  oraz 
podziękowania za trud włożony w ich wychowanie. Po części 
artystycznej, do której oprawę muzyczną przygotowała Hanna 
Pek - nauczycielka rytmiki, goście zostali zaproszeni do pięknie 
udekorowanych klas na słodki poczęstunek. Na zakończenie 
spotkania babcie i dziadkowie zostali obdarowani przez swoje 
wnuczęta własnoręcznie przygotowanymi upominkami.

Podziękowaniom ze strony gości nie było końca. 
Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. 

Bożena Mielewczyk

„Kocham mocno babcię, dziadka –
 to nie żart moi mili! 
Dzisiaj im życzenia składam,
 by 100 latek jeszcze żyli”.

Warto wiedzieć więcej
Kolejna edycja Gminnego Konkursu Wiedzy o Regionie za nami
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Łączki na fotografii

Pierwszą wzmiankę o  Łączkach znajdujemy w Historii Kościoła pomorskiego z 1749 roku autorstwa przeora kartuzów J. Schwengla. 
Lustracja starostwa mirachowskiego z 1765 r. wymienia tu dwóch gburów czynszowych: Jędrzeja Klawikowskiego i Michała Czaję, którzy 
użytkowali pańską zagrodę i jedną włókę roli.

Wchodzących do wsi wita, jak na kaszubską wieś przystało,
przydrożny krzyż. W głębi widok na Szopę i Bącką Hutę.

Najstarsza budowla w Łączkach pochodzi z 1898 roku,
jest to dawna chlewnia należąca obecnie do rodziny Tesmer.

Wiek budowli sygnalizuje wmurowany w ścianie kamień
z dokładna datą.

Chata z końca XIX wieku – pierwotnie dom Elwartów,
kupiony następnie przez Johannę i Leona Złoch,
potem wżenił się na gospodarstwo Józef Czaja.

Wybudowany w 1998 roku na miejscu starej chaty
drewniany dom Jadwigi i Stanisława Czajów,

obecnie zamieszkiwany przez Aleksandrę i Witolda Czaja.

Przydrożna kapliczka
z 1938 roku

przy wjeździe
na posesję

Pawelczyków.

Stare sprzęty przy zabudowaniach Pawelczyków.

Nieistniejąca już drewniana chata Formelów.

Stojące do dziś drewniane zabudowania
w gospodarstwie Formelów.

Do lat 90-tych XX wieku mieszkańcem wsi
był Jan Formela, więzień radzieckich łagrów,

wcielony do Armii Polskiej na Wschodzie, żołnierz
walczący pod Monte Cassino, odznaczony Krzyżem

Pamiątkowym Monte Cassino.

Strona tytułowa legitymacji Krzyża Pamiątkowego
Monte Cassino nadanej Janowi Formeli.

Żołnierze 3. Dywizji Strzelców Karpackich (potocznie
zwanych Karpatczykami), która powstała w maju 1942
na terenie Palestyny wskutek połączenia Samodzielnej

Brygady Strzelców Karpackich z 9 i 10 Dywizją Piechoty
przybyłymi z ZSRR. Jeszcze w czasie walk w Tobruku

zadecydowano, że brygada zostanie zluzowana i powiększy
swój stan osobowy. Formowanie rozpoczęto 5 maja 1942,

trzon jednostki stanowili ochotnicy, którzy zostali
zwolnieni z radzieckich łagrów na mocy układu

Sikorski-Majski i zostali ewakuowani na Bliski Wschód.
W okresie września - listopada 1942 dywizja przeszła
z Palestyny do Iraku, gdzie rozmieszczono ją w rejonie
Quizil Ribat nad rzeką Diyala wtedy to weszła w skład

Armii Polskiej na Wschodzie.
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Jan Formela z kolegami – Teheran, 10 III 1943 r.,
szpital wojskowy.

W Palestynie, 29 IX 1943 r.

Pamiątkowe zdjęcie z kolegą Ruszkowskim,
Iran – Persja – Teheran, 19 IV 1943 r.

Bliski Wschód, 1943 r.

Obrazek z czasów wojny
Jana Formeli.

Na odwrocie
obrazka modlitwa.

Pozwolenie z 1944 roku wydane J. Formeli
na prowadzenie wojskowych
pojazdów mechanicznych.

Strona tytułowa wojennego prawa jazdy.

Modlitewnik Żołnierza Polskiego w Ziemi Świętej.

Patriotyczny wstęp do modlitewnika.

Żołnierze 3. DSK.

Zdjęcia historyczne ze zbiorów rodziny 
Formela, Czaja.
Zdjęcia współczesne – D. Pioch

Zebr. i oprac. Danuta Pioch
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Czterdziestu siedmiu uczniów z wszystkich typów 
szkół wzięło udział w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Eliminacje miały miejsce 28 lutego 
w strażnicy OSP w Sierakowicach. 

Konkurs przebiegał dwuetapowo. Najpierw uczestnicy 
pisali testy o różnym dla trzech kategorii wiekowych stopniu 
trudności. Testy wyłoniły najlepszych, którzy odpowiadali na 
serie pytań komisji konkursowej. Uczniowie wykazali się dużą 
wiedzą specjalistyczną. Pytania, na które znali odpowiedzi, 
dotyczyły zasad funkcjonowania straży pożarnej, zasad 
zachowania w przypadku zagrożenia i wymagań wynikających
z przepisów przeciwpożarowych, a także historii PSP i OSP. 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała 
komisja, w której zasiedli przedstawiciele Państwowej Straży 
Pożarnej w Kartuzach oraz Zarządu Gminnego OSP. O sprawną 
organizację eliminacji zadbał Adam Wróblewski – inspektor ds. 
obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej sierakowickiego 
urzędu. 

Po drugim etapie konkursu komisja wyłoniła 
finalistów. W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce 
zajęła Aleksandra Olejnik z Zespołu Szkół w Gowidlinie, drugie 
– Szymon Ortmann (SP Sierakowice), natomiast trzecie – 
Adrianna Olejnik (ZS Gowidlino). Najlepsi wśród gimnaz-
jalistów okazali się: Adrian Felskowski, Błażej Cymerman (obaj 

Edmund Kwidziński – komendant powiatowy PSP i Jacek Mazur – chłopcy są uczniami sierakowickiego gimnazjum) i Katarzyna Cirocka 
dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.  z Zespołu Szkół w Gowidlinie. Spośród reprezentantów Zespołu Szkół 

W kolejnym etapie konkursu, czyli w eliminacjach Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach pierwsze miejsce zajął Michał 
powiatowych, naszą gminę będą reprezentować następujący uczniowie: Woźniak, drugie – Arkadiusz Krefta, a trzecie – Robert Konkel. 
Aleksandra Olejnik, Szymon Ortmann, Adrianna Olejnik, Adrian Laureaci otrzymali oprócz dyplomów cenne nagrody 
Felskowski, Michał Woźniak i Arkadiusz Krefta. Eliminacje odbędą się ufundowane przez Wójta Gminy Sierakowice. Nagrody wręczali:
22 marca w Kartuzach. 

AK, foto: nadesłane 

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Najlepsi gimnazjaliści

Nasza epoka 
nazwana została pono-
woczesną: żyjemy szyb-
ko, chwilą, używając 
nowoczesnych narzędzi 
komunikacyjnych. Co-
raz mniej czasu znajdu-
jemy na rozmowy, słu-
chanie muzyki, czyta-
nie…

Ten ostatni 
problem narasta nie 
tylko wśród starszych, 
ale także wśród mło-
dzieży i dzieci. Odczu-
wamy to my, nauczy-
ciele, bo okazuje się, że 
dzieci nie tylko mają duże problemy z czytaniem lektur i dłuższych tekstów, ale również z rozumieniem prostych 
poleceń. Jest to efekt tego, że dzieci nie „zaczytują się” w pasjonującej lekturze, nie koncentrują się godzinami na 
tekście, bo o wiele szybciej i prościej jest pograć na X-boxie…

Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Sierakowicach, Katarzyna Bulczak, zachęciła uczniów starszej 
klasy, by czytali młodszym. Tak więc ambitna młodzież z klasy VI f rozpoczęła cykl spotkań „Dzieci czytają 
dzieciom”, który polega na tym, że przygotowują się do głośnego czytania połączonego z inscenizacją teatralną. 
Rzecz odbywa się po angielsku, więc dzieci wielokrotnie czytają książkę, by wymowa była jak najbardziej 
naturalna, a wybrani aktorzy, słuchając tekstu, pokazują kolejne losy bohaterów. Staramy się wprowadzić 
elementy dramy, humoru, których zadaniem jest aktywizacja odbioru. Młodsze dzieci mogą tym sposobem łatwo 
skojarzyć obraz ze słuchanym tekstem. Po przedstawieniu młodsze klasy czytają samodzielnie fragmenty 
książki, wykonują zadania sprawdzające rozumienie tekstu. Przy okazji dobrze się bawią, łącząc przyjemne z 
pożytecznym. 

Do tej pory Monika Cyperska, Marta Dominik, Kaja Karczewska, Konrad Kolka, Dominik 
Kuczkowski, Karolina Lewna, Ania Makurat, Patrycja Rejmak, Tomek Wolski, Dominik Wrzeszcz przygotowali 
czytanki „Thumbelina” oraz „Little Red Riding Hood”. Jesteśmy w trakcie czytania „The Shoemaker and the 
Elves”, a kolejne książki czekają!

Tekst i foto: nadesłane

Dzieci czytają dzieciom
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Dnia 5 lutego bieżącego roku reprezentanci 
klas IV–VI Szkoły Podstawowej w Sierakowicach 
wybrali się wraz z opiekunami z wizytą do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach. Celem 
spotkania było pogłębienie wiedzy na temat działalności 
wyżej wymienionej placówki. Wyprawa była zadaniem 
realizowanym w Szkole Podstawowej im. Floriana 
Ceynowy w ramach projektu „Bezpieczna szkoła”.

Po przybyciu uczniów do siedziby GOPS-u 
zastępca kierownika, pani Cecylia Tuźnik, przywitała się 
z dziećmi. Zaprosiła je na zwiedzanie poszczególnych 
pomieszczeń. Uczniowie poznawali specyfikę działania 
osób pracujących w gabinetach. Mieli okazję przyjrzeć 
się z bliska miejscu, w którym udziela się niezbędnej 
pomocy mieszkańcom Gminy Sierakowice. 

Po przejściu do sali, w której odbyła się główna 
część spotkania, uczniowie otrzymali broszury 
zawierające podstawowe informacje na temat 
działalności GOPS-u. Dowiedzieli się  na czym polega 
udzielanie pomocy potrzebującym. Poznali procedury 
towarzyszące przyznawaniu prawa do materialnego lub 
psychologicznego wsparcia. Utwierdzili się w przeko-

czy też zasad współpracy z potrzebującymi rodzinami, do którychnaniu, że każdy może pomóc drugiemu człowiekowi biorąc udział
w przyszłości udaliby się z zamiarem niesienia wsparcia. w różnych akcjach, np. świątecznej zbiórce żywności.

Spotkanie uczniów z pracownikami Gminnego Ośrodka Szóstoklasistom najbardziej do gustu przypadła możliwość 
Pomocy Społecznej przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze. bycia wolontariuszem. O tej formie pomocy szczegółowo opowiadała 
Dzięki paniom prowadzącym spotkanie uczniowie uzyskali rzetelną pani Karolina Radowska, zajmująca się wolontariatem na terenie 
wiedzę na temat form niesienia pomocy na terenie naszej gminy. gminy Sierakowice. Padło mnóstwo pytań dotyczących m. in. ogra-

niczenia wiekowego dla uczniów chcących pomagać bezinteresownie 
Michalina Król i Alicja Baran

Uczniowie z wizytą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowicach

Już po raz piąty Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sie-
rakowcach był organizatorem powiatowego konkursu tanecznego 
„Just Dance”. Impreza miała miejsce 12 marca, a koordynatorką 
konkursu była Kamila Gilmajster.

W tegorocznej edycji tanecznego show wzięły udział grupy 
tancerzy z ośmiu szkół powiatu kartuskiego. Gimnazja reprezentowali 
uczniowie z Kamienicy Szlacheckiej, Stężycy, Kamienicy 
Królewskiej i Miechucina. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
wystąpili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach, 
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, 
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie oraz 
reprezentacja gospodarzy konkursu – uczniowie ZSP Sierakowice.

zachwyt, zarówno komisji jak i publiczności. Komisja oceniała układ 
choreograficzny, styl, charakter tańca i estetykę. Brała także pod 
uwagę ogólny wyraz artystyczny. 

Oczekiwanie na werdykt jury umilił występ grupy 
„JumpStyle Team Gdańsk” – półfinalistów V edycji konkursu „Mam 
talent”, zespołu „UNITY CREW” z Kartuz oraz Pauliny Lis – 
uczennicy ZSP i laureatki powiatowego konkursu „Talent Roku 2013”, 
a także tegorocznych maturzystek, które zaprezentowały taniec
pt. „Strumpfhosentantz”, czyli „Taneczne rajstopy”.

Po pozakonkursowych pokazach przewodnicząca komisji, 
Edyta Gawin, przedstawiła wyniki tanecznego show. W kategorii szkół 
gimnazjalnych pierwsze miejsce zajęły uczennice z gimnazjum
w Kamienicy Królewskiej. Jest to już trzecie zwycięstwo tej szkołyWystępy tancerzy oceniało profesjonalne jury, w którym 
w tym konkursie. Natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zasiadły instruktorki tańca i choreografki z długoletnim 
pierwsze miejsce zajęli uczniowie I LO w Kartuzach. Pozostali doświadczeniem: Irena Warmowska, Edyta Gawin oraz Olga Zieman – 
uczestnicy otrzymali wyróżnienia.  pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach. A ocena 

utalentowanych uczniów nie była zapewne łatwa. Dynamiczna 
AK, Foto: AK

muzyka i nowoczesne układy choreograficzne wzbudziły duży 

Powiatowy konkurs taneczny Just Dance

 Grupa taneczna z Kamienicy Królewskiej

 Zwycięzcy w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – I LO w Kartuzach
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Tydzień nauk matematyczno-przyrodniczych w ZSP w Sierakowicach

 W dniach 4-8 marca 2013 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych zaangażowane zostały wszystkie klasy. Maturzyści podjęli się 
w Sierakowicach przeprowadzony został Tydzień Nauk Matematyczno- prowadzenia imprezy i udziału w jury, a pozostali uczniowie 
Przyrodniczych. Przedsięwzięcie miało na celu zachęcenie uczniów do nauki rywalizowali ze sobą w międzyklasowych konkursach 
przedmiotów ścisłych i pokazanie im, iż mają one ogromne zastosowanie związanych z zastosowaniem danej nauki. Zmagania te oce-
w codziennym życiu. Każdy dzień tygodnia poświęcony był jednej z nauk niali jurorzy wyłonieni spośród nauczycieli i uczniów. Ponadto 
matematyczno-przyrodniczych: poniedziałek - geografii, wtorek - fizyce, odbyły się również indywidualne konkursy przedmiotowe: 
środa - chemii, czwartek - biologii, a piątek - matematyce. W przedsięwzięcie geograficzny i matematyczny. 

Młodzież poprzez udział w zadaniach związanych
z obchodami Tygodnia Nauk Matematyczno- Przyrodniczych 
ćwiczyła umiejętności pracy w zespole, wystąpień  publicz-
nych (prezentacji), stosowania technik informacyjnych i kom-
puterowych oraz wzbogaciła swoją wiedzę.

 Wyniki uzyskane przez klasy w kolejnych dniach 
zostały podliczone i wskazały zwycięzców. Laureatem 
Tygodnia Nauk Matematyczno-Przyrodniczych została klasa 
II Liceum Ogólnokształcącego, drugie miejsce zajęła klasa II 
Technikum, kształcąca się w zawodzie technik ekonomista, 
trzecie miejsce – klasa III Technikum, kształcąca się w zawo-
dzie technik żywienia i gospodarstwa domowego. Zwy-
cięzcom gratulujemy, a wszystkim uczniom, którzy zaanga-
żowali się w wykonywanie zadań oraz pomogli w zor-
ganizowaniu imprezy, serdecznie dziękujemy.

Tydzień Nauk Matematyczno-Przyrodniczych w Zes-
pole Szkół Ponadgimnazjalnych był udanym przedsię-
wzięciem i z pewnością na stałe zapisze się w szkolnym 
kalendarzu.

Alicja Ludwikowska, dyrektor ZSP w Sierakowicach

03 (272) marzec 2013

Bóg nie stwarza ludzi zbędnych i przypadkowych.
Każdy człowiek jest na świecie potrzebny, ważny i jedyny, 
a jego wartość mierzy się miarą MIŁOŚCI.

Wielebny i Drogi Ksiądz Kanonik
Tadeusz Kurach

Z okazji urodzin i Wielkiego Czwartku – Święta Kapłanów
proszę przyjąć moc najserdeczniejszych –

z serca płynących -  życzeń wszelkiego dobra
oraz słowa wdzięczności i uznania za zaangażowanie w pracy
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

za okazywaną wrażliwość i troskę o dobro ludzi.

w imieniu członków GKRPA
 z wyrazami głębokiego szacunku
i zapewnieniem niezbywalnego miejsca
w sercach, pamięci i modlitwie

Maria Karolak
Przewodnicząca Komisji
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Eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego Literatury roku jesienią wolontariusze sadzą cebulki tych kwiatów przed 
Kaszubskiej „Rodnô mowa” szkołami, szpitalami, w parkach i na skwerach. Wiosną, kiedy 
10 kwietnia 2013r. (środa) godz.10.00 żonkile zakwitają, zbierają fundusze na działalność hospicjów. 
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach W zamian za datek wolontariusze wręczają ofiarodawcom 

żonkila – symbol nadziei na nowe życie. Akcja ma 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przypominać o ludziach cierpiących, oczekujących naszej 

Koła Gospodyń Wiejskich w Lisich Jamach i w Paczewie pomocy i opieki w ostatnim okresie życia.
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach W ubiegłym roku w akcję zaangażowali się 
zapraszają wolontariusze z Gimnazjum w Sierakowicach oraz zespołów 
na spotkanie „MODNY SENIOR” szkół z Kamienicy Królewskiej i Gowidlina. Zebrane wówczas 
w dniu 16 kwietnia 2013 r. w godz.16.00 – 19.00 środki przekazali na jedyne w powiecie Kartuskie Hospicjum 
do sali konferencyjnej GOK Sierakowice Domowe Caritas z siedzibą przy parafii św. Wojciecha. Każdy, 

kto wspomógł akcję otrzymał żonkila. Kwiaty podarowały 
XIV Powiatowy Przegląd Teatrów Szkolnych lokalne kwiaciarnie. W tym roku wolontariusze będą 

„Kaszëbskô Bina” o „Złota Maskę” obdarowywać kwiatami wyhodowanymi w przyszkolnych 
Sierakowice 2013 r. ogródkach. Steki cebulek żonkili na własnych Polach Nadziei 
21 kwietnia 2013 r. (niedziela) godz. 13.00 zasadzili jesienią uczniowie gimnazjum w Sierakowicach.
sala Szkoły Podstawowej w Mojuszu W ich ślady poszli uczniowie Zespołu Szkół w Kamienicy 

Królewskiej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Zasadniczej 
Organizatorzy: Szkoły Zawodowej w Sierakowicach, a także podopieczni 

Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej. Przy 
swoich placówkach stworzyli ogródki, gdzie wkrótce zakwitną 
żonkile. Kwiaty zostaną podarowane osobom, które wesprą 
akcję „Pola Nadziei”.

Wójt Gminy Sierakowice zaprasza na koncert musicalowy
„PRZETAŃCZYĆ CAŁĄ NOC”

Pola Nadziei – Akcja  charytatywna „ŻONKIL kwiatem dnia 21 kwietnia 2013 r. (niedziela) godz.17.00
nadziei dla hospicjum” do „Dworku na Błotach” w Załakowie
21 kwietnia 2013r. (niedziela)
Program: W programie:
- zbiórka do puszek na terenie gminy Sierakowice 1. J.Kander – musical „Cabaret” piosenka konferansjera 
- XIV Powiatowy Przegląd Teatrów Szkolnych „Kaszëbskô Willkommen „Życie jest kabaretem” song Sally „Maybe this 
Bina” w Mojuszu – początek godz.13.00 Time”

2. F.Wildhorn – musical „Jekyll and Hyde” song „Someone 
Organizatorzy: like You” 
Kartuskie Hospicjum Domowe Caritas 3. N.Gay – musical „Me and my Girl” song Billa „Latarnia”, 
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach  duet Sally I Billa „Ja razem z nią”
Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie 4. C.Schonberg – musical „Les Miserable” pieśń Javerta 
Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” w Kartuzach „Gwiazdy”
Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach 5. J.Kander – piosenka z filmu „New York, New York”
Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej 6. F.Loewe – musical „My Fair Lady” song Doolittle’a „Jeden 
Zespół Szkół w Gowidlinie szczęścia łut”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach 7. L.Berstein – musical „West side Story” song Mariji „I Feel 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Sierakowicach Pretty” 

8. M.Leigh – musical „Człowiek z La Manchy” song Don 
Wolontariusze z wyżej wymienionych szkół posadzili żonkile. Kichota „Śnić sen” 
Już dziś dziękujemy wszystkim właścicielom kwiaciarni, 9. A.L.Webber – musical „Evita” – song „You Must Love Me”
którzy przekażą żonkile na ten szczytny cel. 10. M.Hamlisch – musical „A Chorus Line” – duet One

11. J.Bock – musical „Skrzypek na dachu” kuplety Tewiego 
„Gdybym był bogaczem”, duet „Czy mnie kochasz”, song 
weselny „To świat to zmrok” 

Wykonawcy:
Mariola Kurnicka – śpiew

Pola Nadziei to coroczna akcja prowadzona przez Darek Wójcik – śpiew i prowadzenie
hospicja, której celem jest pozyskiwanie funduszy na własną Andrzej Nanowski – fortepian 
działalność oraz szerzenie idei hospicyjnej w społeczeństwie. 
Mimo że opieka w hospicjach jest bezpłatna, Narodowy WSTĘP WOLNY!
Fundusz Zdrowia finansuje tylko ok. 2/3 kosztów utrzymania 
pacjentów. Pozostałą kwotę hospicja pozyskują od ludzi dobrej Realizatorzy:
woli oraz instytucji.

Pomysł akcji Pola Nadziei przywędrował ze Szkocji, 
gdzie jest realizowany przez fundację Marie Curie Cancer Care 
z Edynburga. W Polsce jako pierwsze zorganizowało ją 
hospicjum św. Łazarza z Krakowa, które jest miastem bliź-
niaczym Edynburga. Symbolem Pól Nadziei jest żonkil. Co 

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zaprasza
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Harmonogram obowiązkowych szczepień psów przeciw wściekliźnie 

W kwietniu rozpoczynają się w naszej gminie obowiązkowe zwierząt, ale także dla ludzi. Koszt szczepienia wynosi 25 złotych. 
szczepienia psów przeciw wściekliźnie. Zgodnie z obowiązującym Weterynarz dokonujący szczepień wystawia odpowiednie 
prawem właściciel psa ma obowiązek corocznie szczepić zwierzę zaświadczenie, które właściciel psa jest zobowiązany okazać 
przeciwko wściekliźnie. Choroba ta jest niebezpieczna nie tylko dla odpowiednim służbom, np. funkcjonariuszom policji.

Harmonogram szczepień psów przeciw wściekliźnie w roku 2013

Hubert Bojek

Michał Bernard



21

Ferie z uśmiechem w ORW w Szklanej

Ferie zimowe dla wielu dzieci są długo oczekiwanym czasem. Po pierwszym semestrze nauki 
nadchodzi zasłużony okres odpoczynku, mniej lub bardziej aktywnego. Niemal każdy marzy o wyjeździe 
pełnym atrakcji, przygód lub po prostu możliwości leniuchowania. Te marzenia jednak nie spełniają się 
tak często jak byśmy chcieli. Ferie spędzone przed telewizorem lub komputerem – to perspektywa 
niestety dla większości dzieci. Wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej 
również zasłużyli na wypoczynek. Pierwszy semestr roku szkolnego przyniósł wiele wyzwań, sukcesów 
ale i wytężonej pracy i rehabilitacji. Tym bardziej umożliwienie wychowankom spędzenia ferii w jak 
najciekawszy sposób, zaspokajający pokłady energii do zabawy, stał się priorytetem dla grona 
pedagogicznego ORW. Już po raz kolejny jeden tydzień ferii został pieczołowicie zaplanowany, by 
urozmaicić dzieciom czas oraz umożliwić aktywny udział w różnorodnych atrakcjach. Trzy dni 
przeznaczone zostały na wyjazdy: do kina „Remus” w Kościerzynie, do Kręgielni „Kiston” w Kistowie 
oraz na plac zabaw „Loopy’s World” w Gdańsku. Dwa pozostałe dni spędzone w placówce urozmaicił bal 
kostiumowy na zakończenie karnawału oraz przedstawienie teatralne, wizyty klaunów i konkurencje. 
Każdy znalazł coś, co go zainteresowało. Niektórzy doskonale wcielili się w swoje postacie podczas balu, 
tańczyli w rytm muzyki, innych cieszyła gra w kręgle, gdyż pierwszy raz w życiu mieli okazję być w 
prawdziwej kręgielni, jeszcze inni długo wspominać będą niezwykłe przygody Lisa Witalisa znakomicie 
przedstawione przez aktorów. Różnorodność przygotowanych atrakcji nie pozwoliła nikomu na nudę. 

- Rzucałem kulą do kręgli i trafiłem – mówi z uśmiechem Artur, wspominając wizytę
w kręgielni. 

- Ja nie mogłam trafić – do rozmowy dołącza się Ania. 
- Fajnie było na placu zabaw. Jechałem na dużej zjeżdżalni – odpowiada Ksawery zapytany, 

gdzie podobało mu się najbardziej. 
Wychowankowie ORW, którzy nie potrafią słowami wyrazić swoich odczuć, podczas 

rozmowy o feriach i oglądania zdjęć reagują uśmiechem. Najwyraźniej był to dla nich bardzo udany czas. 

W ostatnich tygodniach oczy całego świata skupiły się na Doskonałość kuchni papieskiej polega na perfekcyjnym 
Watykanie. Z wyborem nowego papieża rodzą się nowe oczekiwania przygotowaniu, zindywidualizowaniu (papież ma osobistego kucharza 
w kwestii wiary i kościoła. Chciałabym jednak zatrzymać się nieco na przez cały czas pontyfikatu) i całkowitym dostosowaniu do potrzeb 
strasznie prozaicznym temacie, w ogóle nie poruszanym w mediach, jego świątobliwości. Jest to kuchnia „szyta na miarę”, czyli papież je to 
a jednak niezwykle ważnym – na watykańskiej kuchni i sztuce co chce, kiedy chce i jak chce – bez ograniczeń w sprawie rodzajów 
kulinarnej. Skromność i spontaniczność papieża Franciszka zapewne posiłków i godzin ich podawania. Zindywidualizowana jest również 
i w tej kwestii dokona rewolucyjnych posunięć, zresztą już dokonała. obsługa i prezentacja dań. Serwowane podczas przyjęć ryby i mięsa nie 
Dziwiło dziennikarzy to, że papież udał się wraz z kardynałami na mają ości i kości, a owoce skórek. W dalszym ciągu obowiązuje sevizio 
posiłek. Co w tym było takiego dziwnego? alla russa: półmisek podaje się z lewej strony, by gość się poczęstował,

Watykan ma kilka osobnych, różniących się między sobą a talerz zabiera z prawej strony. Wyjątkiem były ostatnie lata 
kuchni, dostosowanych do rangi stołowników. Członkowie kurii pontyfikatu Jana Pawła II, kiedy ze względu na ciężki stan zdrowia nie 
i kardynałowie na co dzień jadają w różnych miejscach Watykanu mógł on już sam się obsłużyć i jedzenie podawano od razu na talerzu, 
i poza nim. Kardynałom i biskupom często gotują zakonnice, które się zarówno jemu jak i zaproszonym gościom (by nie czuł się 
nimi opiekują. Zazwyczaj pochodzą one z tego samego kraju co skrępowany). 
dostojnicy Kościoła. Na terenie Watykanu jest stołówka dla Podstawy współczesnej kuchni watykańskiej. Do codziennej 
watykańskiego personelu. La mensa jest przeznaczona dla świeckich praktyki należy przygotowanie z wywaru i substancji zgęszczających 
i księży, zakonnic i pracowników. W stołówce podaje się tradycyjne sosów podstawowych, jak pomidorowy, beszamelowy, aksamitny 
dania włoskiej kuchni z wysokiej jakości produktów. Stołówka jest (francuski), hiszpański czy niemiecki. Dodając do nich różne składniki 
samoobsługowa i obowiązuje w niej takie samo menu dla wszystkich. otrzymuje się wiele innych sosów. W kuchni papieskiej wykorzystuje 

Najbardziej wykwintna kuchnia jest prowadzona w Domu się nowe sposoby przygotowania dań, jak emulgowanie, odwadnianie, 
Świętej Marty, który z inicjatywy Jana Pawła II przebudowano ze odparowywanie itd. Blacha do pieczenia wygrywa z patelnią, gdyż 
stancji dla pielgrzymów na luksusowy hotel dla kardynałów. Właśnie tu przyrządza się już niewiele pokarmów smażonych. Mięso (nadal 
mieszkają i stołują się kardynałowie podczas obrad konklawe. Każdego preferuje się dziczyznę) zajmuje miejsce drugorzędne. Dominują ryby, 
dnia w sali jadalnej stołuje się ok. 40 osób (podczas konklawe około świeże owoce i warzywa – te ostatnie w postaci sałatek. Rzadko 
200 osób). Mają do tego prawo wszyscy kardynałowie. Mogą oni przygotowuje się potrawy duszone, na ogół tylko w kuchni prywatnej. 
nawet, po wcześniejszym uprzedzeniu, kogoś zaprosić. Codzienne Do mięs i ryb pieczonych lub gotowanych zawsze podawane są  
menu  oparte jest na tradycyjnej włoskiej kuchni, z dużą ilością ryb, dodatki, zwykle jarzynowe. Gęste zupy gotuje się głównie zimą na 
jarzyn i owoców, ale mało słodyczy. Na szczególne okazje ciasta obiad, na kolację zaś przyrządzane są sałatki i ryby. Używa się 
kupuje się ze znakomitych rzymskich cukierni, tradycyjnie najrozmaitszych serów. Oliwa z oliwy jest w tej kuchni produktem 
zaopatrujących Watykan. W Domu Świętej Marty papież jada tylko niezbędnym. Makaron robi się w Domu Świętej Marty albo kupuje 
podczas szczególnych uroczystości. Dlatego tak zadziwił wszystkich, fabryczny z mąki pozyskiwanej ze specjalnej odmiany pszenicy. 
że wrócił z kardynałami. Niezbędne na bankietach desery to przede wszystkim lody i owoce.

Kuchnia papieska. W swoim prywatnym apartamencie Kuchnię watykańską zaopatrują stali dostawcy. Artykuły są 
papież ma do dyspozycji jedną lub dwie kucharki, którymi są zamawiane telefonicznie. Obsługa dostarcza je bezpośrednio do 
zakonnice. Potrafią one przygotować wyszukane potrawy, ponieważ kuchennej spiżarni. Wiele produktów z całego świata jest bezpośrednio 
papież często zaprasza do siebie na obiady czy kolacje różne ważne adresowanych do papieża, który bardzo często przekazuje je do Domu 
osobistości. Kuchnia wyraźnie jest inspirowana kuchnią włoską, Świętej Marty.
a także kuchnią ojczystego kraju papieża. Można w niej dostrzec pewne 
nuty kuchni  międzynarodowej, co wynika zarówno z kontaktów Z ksiązki Evy Celada pt. „Sekrety kuchni” Watykanu wybrała M.Karolak
z kardynałami i biskupami z różnych stron świata, jak i podróży samego 
papieża.

Kuchnia Watykanu cz.1

Sebastian Formela, foto: nadesłane
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Oferta edukacyjna ZSP w Sierakowicach
na rok szkolny 2013/2014

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL MUL-
TIMEDIALNO-EUROPEJSKI (NOWOŚĆ)

Jeśli interesujesz się informatyką, projektowaniem stron 
www, grafiką komputerową, tworzeniem i obróbką plików 
multimedialnych, lubisz poznawać atrakcyjne miejsca, innych ludzi, 
ich tradycje i życie współczesne, poszukujesz międzynarodowych 
kontaktów z rówieśnikami, interesuje Cię świat, jego walory 
turystyczne i krajoznawcze, wybierz Liceum Ogólnokształcące o pro-
filu multimedialno-europejskim. Nauka trwa trzy lata i kończy się 
maturą. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to: 
informatyka, geografia i matematyka.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL 
DZIENNIKARSKO-SAMORZĄDOWY (NOWOŚĆ)

Jeżeli masz duszę humanisty, temperament dziennikarza, 
jesteś kreatywny, interesuje Cię polskie i światowe dziedzictwo 
kultury, chciałbyś sprawnie redagować teksty różnego typu, poznać 
zasady funkcjonowania instytucji samorządu lokalnego, marzysz
o studiach dziennikarskich lub politologicznych, wybierz Liceum 
Ogólnokształcące o profilu dziennikarsko-samorządowym. Nauka 
trwa trzy lata i kończy  się maturą. Przedmioty realizowane na 
poziomie rozszerzonym to: język polski, historia, język angielski.

TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK ŻYWIENIA 
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Jeżeli chcesz rozwijać swoje pasje kulinarne, nauczyć się 
sporządzania potraw i napojów wielu kuchni świata, planowania 
jadłospisów i żywienia człowieka w różnych warunkach 
środowiskowych oraz zdobyć EUROPASS na stażu zagranicznym, 
wybierz technikum żywienia i usług gastronomicznych.

Nauka trwa cztery lata, kończy się maturą oraz zdobyciem 
kwalifikacji do wykonywania dwóch zawodów: kucharz oraz technik 
żywienia i usług gastronomicznych. Nauczane języki obce to: 
angielski i niemiecki.

TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK EKONO-
MISTA

Jeżeli chcesz uzyskać kwalifikacje do wykonywania pracy 
w działach finansowo-księgowych, na stanowiskach wymagających 
wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości:
w bankach, przedsiębiorstwach prywatnych, firmach ubezpie-
czeniowych, urzędach administracji, m.in. skarbowych, wybierz 
technikum ekonomiczne. Nauka trwa cztery lata, kończy się maturą 
oraz zdobyciem kwalifikacji do wykonywania zawodu technik 
ekonomista. Nauczane języki obce to: angielski i niemiecki.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROS-
ŁYCH

Absolwencie Zasadniczej Szkoły Zawodowej! Jeżeli 
chcesz kontynuować naukę i zdać egzamin maturalny, Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą, którą powinieneś 
wybrać. Nauka trwa 2 lata i kończy się maturą. Nauczane języki obce 
to: angielski lub niemiecki.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (oddziały 
wielozawodowe)

Nauka trwa 3 lata (dwa dni nauki w każdej klasie). Szkoła 
kształci w wielu zawodach i kończy się egzaminem zawodowym. 
Najczęściej wybieranymi zawodami są: fryzjer, sprzedawca, murarz-
tynkarz, dekarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, 
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 
lakiernik, blacharz, blacharz samochodowy, ślusarz, mechanik 
pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik, elektro-
mechanik pojazdów samochodowych, wędliniarz, cukiernik, piekarz, 
stolarz, krawiec, tapicer. Terminy rekrutacji dostępne są na stronie 
internetowej szkoły.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice
tel/fax: 58 687-00-37
e-mail: zsz.sierakowice@gmail.com
www.zsz.zspsierakowice.pl 

pracownia-k.pl

Pracownia - Kinga Szulc
ul. Jeziorna 30 
83-340 Sierakowice 
tel: 601-616-830

- karty okolicznościowe
- zaproszenia, 
- niepowtarzalne serie 
   wykonywane ręcznie
- rękodzieło artystyczne
- dekoracje
- warsztaty artystyczne 
   dla dzieci i dorosłych

winietki

 kompleksowe przygotowanie
  imprez okolicznościowych 
  i wesel

-

pracownia.kinga@gmail.com
www.pracownia-k.pl

III Maraton Fitness za nami

Drugiego marca 2013r. w Szkole Podstawowej w Sie-
rakowicach odbył się III Maraton Fitness. Podczas trzech czynnie 
spędzonych godzin niezapomnianych wrażeń dostarczyli: Dance 
Aerobik – Sylwia Smolarek (Lębork), Zumba Fitness – Tomek Florja, 
(Gdańsk), Zumba Toning – Iza Grzenkowicz, Magda i Bartek 
Maciejewicz (Gdańsk), Zumba Gold – Svietłana Żarikowa (Kartuzy), 
Box Aerobik – Iza Grzenkowicz (Sierakowice). Ale to jeszcze nie 
wszystko. Podczas Maratonu odbywały się warsztaty taneczne
w stylach: jazz – Natalia Zając (Lębork), salsa – Adriana Żuchlińska-
Stachewicz i jumpstyle – JumpStyle Team Gdańsk.

Na osobnej sali zorganizowano plac zabaw dla dzieci 
najmłodszych, gdzie mogły one zostać pod fachową opieką 
pedagogów i animatorów. 

Podczas całej imprezy wolontariusze z Gimnazjum
w Sierakowicach kwestowali do puszek. Zebrano kwotę 3.672,91 zł. 
Cały dochód został przeznaczony na rehabilitację Kasjana Lis, 
podopiecznego Fundacji Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech 
Dziecka”. Kasjan urodził się 28.12.2010 r., mieszka w Gowidlinie. 
Jest dzieckiem niepełnosprawnym, u którego rozpoznano opóźnienie 
rozwoju psychomotorycznego i przewlekłą niewydolność 
oddechową. Obecnie przebywa w domu, wspomagany jest res-
piratorem. Zebrane fundusze pozwolą na sfinansowanie leczenia
i rehabilitacji Kasjana oraz zakup na jego potrzeby odpowiedniego 
sprzętu rehabilitacyjnego: łóżka i fotelika samochodowego 
przystosowanego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Składamy serdeczne podziękowania wolontariuszom: 
Martynie Bigus, Monice Kwidzińskiej, Karinie Stencel, Maciejowi 
Staniszewskiemu i Dawidowi Prena.

Organizatorzy 
Foto: Marlena Bach 
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Po zwycięskim meczu rozegranym 3 marca z drużyną Itago 
Gdynia oraz 33-punktowym zwycięstwie 10 marca z zespołem 
Fanklubu Gdynia, drużyna koszykarzy Bat Sierakowice zajmuje 
mocną pierwszą pozycję w tabeli o awans do 2 LM. Naszą drużynę 
czeka jeszcze spotkanie 17 marca z drużyną SMS PZKosz II 
Władysławowo, ale już dziś wiemy, że jej pierwsza pozycja
w rozgrywkach zapewnia koszykarzom Bat Sierakowice możliwość 
wyjazdu na kwietniowe turnieje barażowe, które odbędą się
w terminie 5-7 kwietnia 2013 r.

W skład drużyny wchodzą (na zdjęciu z góry od lewej): 
Dariusz Kolka – trener, Paweł Pawłowski, Waldemar Makurat, Karol 
Wiśniewski, Radosław Krauze, Piotr Renkiel, Przemysław Rduch, 
Filip Koznicki; od dołu: Rafał Wenta, Przemysław Bonk, Jacek 
Chojnacki, Łukasz Nieleszczuk, Paweł Matysiak.

Ł. Nieleszczuk

Niezagrożona pozycja drużyny Bat Sierakowice w rozgrywkach o awans do 2 LM

Słońce oznacza życie, światło i ciepło. Jest zatem dawcą 
życia, a zdrowe życie wymaga obecności słońca.

Promieniowanie słoneczne wykorzystuje się do naświet-
leń medycznych i kosmetycznych. Celem jest zoptymalizowanie 
zastosowań oraz wykorzystanie pozytywnego oddziaływania słońca 
niezależnie od regionu, pogody i pory roku. Pozytywnych aspektów 
opalania jest wiele.

Z jednej strony opalona skóra sygnalizuje nam atrak-
cyjność i pewność siebie, z drugiej natomiast promieniowanie 
słoneczne wywołuje dobre samopoczucie i sprzyja naszej kondycji 
zdrowotnej. Wiele osób nie może zaspokoić swojego zapo-
trzebowania na słońce z przyczyn zawodowych lub pogodowych. 
Deficyty słońca są następstwem wyrażanym chociażby przez 
niedobór witaminy D w organizmie, którą  może on sam wypro-
dukować, pod  warunkiem otrzymania przez skórę odpowiedniej 
ilości promieniowania słonecznego. Witamina D3 w formie 

czesnego stylu życia. Poprzez precyzyjny dobór siły i długości esencjonalnej służy do zapobiegania osteoporozie (postępujący 
naświetlania, wizyta w solarium może się przyczynić do uzyskania ubytek masy kostnej) i krzywicy (upośledzona mineralizacja  
pożądanej opalenizny bez wywołania oparzenia słonecznego.kości). Słońce pozytywnie oddziałuje na ogólne dobre samopo-

czucie - często wystarczy w zimie zaledwie kilka promieni słonecz-
Kosmetykinych, a nasze samopoczucie ulega zdecydowanej poprawie.

Podczas „kąpieli solaryjnych” ważną rzeczą jest sto-Również ze strony medycznej udowodniono, że promienie 
sowanie kosmetyków do opalania. Profesjonalne studia solaryjne słoneczne wszelką miarą pozytywnie wpływają na oddychanie, 
posiadają w swojej ofercie bogaty  wybór  emulsji, przyśpieszaczy, krążenie,wydajność mięśni, jak również naturalnie na ogólne dobre 
bronzerów, nawilżaczy, aftertanów. Odpowiednio dobrane preparaty samopoczucie.
pomogą przyśpieszyć proces powstawania opalenizny, a także Duży wpływ na nasz nastrój ma serotonina, która uwalnia 
pozwolą utrzymać ją na dłużej. Pamiętajmy, że kremy, emulsje, itp. się pod wpływem promieniowania. Obok tego terapia światłem lub 
przeznaczone do opalania na słońcu, nie nadają się do użycia w so-słońcem odgrywa decydującą rolę przy leczeniu depresji sezonowej. 
larium. Chodzi tutaj o zbliżoną do depresji, podobnie przebiegającą chorobę 

Oczywiście podczas korzystania z opalania w solarium z takimi samymi symptomami.
bardzo ważny jest zdrowy rozsądek. Pamiętajmy, że zdrowa 
opalenizna tworzy się stopniowo. W przypadku solarium nie ma Różnica pomiędzy solarium a słońcem
zastosowania reguła mówiąca : „Więcej znaczy lepiej” - przynosi  to Różnice pomiędzy solarium a słońcem naturalnym są 
negatywne efekty, jak chociażby oparzenia słoneczne. Po każdej różnorodne, nie dotyczą jednak oddziaływania. Solarium kopiuje 
sesji powinien być przynajmniej jeden dzień przerwy. spektrum świetlne słońca i wywołuje w skórze podobne, pożądane 

Każdy klient powinien  stosować się do sugestii, zaleceń reakcje opalające. Dodatkowo solarium proponuje, niezależnie od 
personelu, aby uniknąć rozczarowań i móc się cieszyć zdrową, pogody, pory dnia i miejsca, możliwość uzyskania zdrowej 
piękną opalenizną.opalenizny i wychodzi naprzeciw potrzebom naszego współ-

Tajniki kosmetyki
Opalanie w solarium - fakty i mity



24 03 (272) marzec 2013

Zawody o Puchar Premiera Donalda Tuska „Orlik 2012” Eliminacje powiatowe odbyły się 6 listopada 2012 w Stę-
Zawody są organizowane pod patronatem premiera Donalda życy. Turniej ten stał już na wysokim poziomie i trzeba było zagrać 

Tuska, a ich celem jest popularyzacja zespołowej gry sportowej, na miarę swoich możliwości. Dziewczęta poradziły sobie bardzo 
jaką jest piłka nożna. Turniej przeprowadzany jest co roku, zarówno dobrze i zajęły po ciężkim boju pierwsze miejsce, zostawiając za 
dla szkół podstawowych jak i gimnazjalnych: klasy IV-V, VI-IG sobą zespoły ze Stężycy i Szymbarku. Awans należał do Tuchlina.
w okresie przełomu września i listopada. W 2012 roku nowością Podczas półfinału wojewódzkiego nasze dziewczęta 
wprowadzoną przez organizatorów były rozgrywki dziewcząt.  dzielnie walczyły, przegrywając po bardzo zaciętym widowisku 

Zespół Szkół w Tuchlinie postanowił zgłosić do rozgrywek tylko jeden mecz z drużyną z Wejherowa. Ostatecznie zajęły drugie 
zarówno chłopców jak i dziewczęta z rocznika 1999 i młodsi. Jak miejsce. 
się później okazało, szkoła, mimo tak małej liczby uczniów, 
osiągnęła wielki sukces, przechodząc z drużyną dziewcząt bez 
żadnych problemów przez eliminacje gminne i powiatowe, 
zatrzymując się dopiero na etapie rejonowym, gdzie po ciężkiej 
walce odpadły z zespołami na co dzień trenującymi w klubach. 

Skład ZS Tuchlino: Alicja Nowicka, Aleksandra Olszewska, 
Julia Bronk, Sylwia Bulczak, Aleksandra Bronk, Karolina Grot, 
Ewelina Ruszkowska, Marysia Koszałka, Aleksandra Nowicka. 

Sztafety Przełajowe 2012
Etap gminny zawodów przełajowych odbył się 5 paździer-

nika 2012 r. w Kamienicy Królewskiej. Zespół Szkół w Tuchlinie
w kategorii dziewcząt gimnazjum bezkonkurencyjnie pokonał 
wszystkie rywalki, zapewniając sobie awans do etapu powiatowego. 

Skład ZS Tuchlino: Alicja Nowicka, Aleksandra Olszewska, 
Julia Bronk, Sylwia Bulczak, Aleksandra Bronk, Karolina Grot, 
Justyna Pranczk, Justyna Tandek, Natalia Bulczak, Koszałka Agata, 
Aneta Ruszkowska, Zuzanna Marcińska. 

Etap powiatowy biegów przełajowych odbył się 9 paździer-
Skład zespołu: Alicja Nowicka, Aleksandra Olszewska, nika 2012 r. w Miechucinie. Nasz zespół, jadąc na zawody, nie 

Julia Bronk, Sylwia Bulczak, Aleksandra Bronk, Karolina Grot, wiedział, czego może się spodziewać po swoich rywalach i z nie-
Oliwia Szulfer, Natalia Bulczak, Koszałka Agatapewnością przystępował do rywalizacji. Jak się okazało po raz 
Kadra Pomorza kolejny ZS Tuchlino pokonał rywalki bez wielkich problemów

Wielkim wyróżnieniem dla Zespołu Szkół w Tuchlinie jest i zakwalifikował się na zawody finałowe w Garczynie. 
powołanie przez Pomorski Związek Lekkiej Atletyki do kadry Zawody wojewódzkie odbyły się 19 października 2012 r.
Pomorza  (a co za tym idzie na obóz zimowy, który odbył sięw Garczynie. W zawodach wzięło udział 19 szkół z różnych powia-
w czasie ferii zimowych w Muszynie) dwóch uczennic naszej tów. Dziewczęta z Tuchlina nie lokowały się w gronie faworytek, 
szkoły. Natalia Bulczak i Sylwia Bulczak zostały dostrzeżone dzięki lecz nie poddały się bez walki i ostatecznie zajęły rewelacyjne IV 
bardzo dobrym wynikom w zawodach na obszarze całego miejsce, dzielnie walcząc do końca. Jest to niebywały sukces, 
województwa, w których brały udział wielokrotnie wygrywając zważywszy na tak małą ilość uczniów uczęszczających do naszej 
bądź zajmując czołowe miejsca, m.in. w Kościerzynie, Lęborku, szkoły, uległy tylko zespołom na co dzień trenującym w klubach 
Somoninie, Garczu. sportowych. 

Artur Formela
Foto: nadesłane

Zawody unihokeja

30 października 2012 r. odbyły się w Gowidlinie gminne 
eliminacje unihokeja. ZS Tuchlino wystawił do zawodów 2 dru-
żyny: chłopców i dziewczęta z gimnazjum. Ostatecznie, po bardzo 
ciekawym turnieju, chłopcy zajęli II miejsce, natomiast dziewczęta 
odniosły pewne zwycięstwo, przechodząc do etapu powiatowego. 

Sportowe sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Tuchlinie
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Siatkarki z Gminy Sierakowice w Saint-Ghislain w Belgii

Po raz pierwszy w historii współpracy Gminy 
Sierakowice i belgijskiej Gminy Saint-Ghislain, 
wyłączając oczywiście Igrzyska Przyjaźni w 2008 roku, 
wymiana młodzieżowa miała charakter sportowy, a nie 
językowy.

W wymianie wzięły udział dziewczęta z Gim-
nazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach: Paulina 
Abramowska, Kamila Bulczak, Martyna Jóskowska, 
Magdalena Mechlińska, Natalia Pyszka i Paulina Rompa 
oraz z Zespołu Szkół w Gowidlinie: Weronika Bigus, 
Agnieszka Dyszer, Agnieszka Grucza, Angelika Wenta. 
Dziewczęta na co dzień trenują grę w piłkę siatkową
i w czasie wyjazdu miały okazję podpatrzeć, jak robią to ich 
rówieśniczki w Belgii, a także brać z nimi udział we 
wspólnych treningach i rozgrywkach.

Sama podróż była również przyjemnością, gdyż 
A ostatniego dnia rano tuż przed odjazdem pojawiły się jej główna część odbyła się samolotem, dopiero z Paryża grupa 

gorące uściski na pożegnanie i łzy. Dziewczęta już za sobą tęskniąautobusami udała się do Saint-Ghislain.
i czekają na przyjazd drużyny belgijskiej do Gminy Sierakowice.Program pobytu opierał się głównie na aktywności 

Serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu sportowej – odbywały się treningi i mecze piłki siatkowej oraz zajęcia 
wyjazdu składam panu Tadeuszowi Kobieli – Wójtowi Gminy na basenie. Zaraz po przyjeździe dziewczęta z Polski obejrzały mecz 
Sierakowice oraz Komitetowi ds. współpracy z Gminą Saint-Ghislain.klubu JS Baudour, w którym na co dzień grają belgijki, z drużyną VT 

Opinie uczestniczek wymiany:Perúwelz. Był to jeden z meczów rozgrywanych na poziomie 
regionalnym. Podczas treningów Polki i Belgijki pod opieką 
nauczycielki Aurélie Robert poznawały nawzajem swoje możliwości
i umiejętności oraz uczyły się współpracy na boisku. Ostatniego dnia 
po południu odbył się turniej, w którym wzięły udział drużyny 
mieszane złożone z dziewczyn biorących udział w wymianie, ich 
opiekunów i członków rodzin, u których mieszkały dziewczyny
w trakcie pobytu w Belgii.

Mimo iż wymiana młodzieżowa miała charakter sportowy, 
nie ucierpiała jednak sfera językowa. Choć jedynie dwie uczennice
z Sierakowic uczyły się wcześniej języka francuskiego, to sposobów 
komunikowania się było wiele. Począwszy od mini słowniczków z 
najważniejszymi słowami i zwrotami z życia codziennego, 
opracowanych przez panią Barbarę Rybicką, poprzez udział w 
zumbie, gdzie główną rolę odgrywała mowa ciała, aż po nowoczesną 
technologię i korzystanie z translatora Google w Inter-
necie lub telefonie komórkowym. Najważniejsze, że cel komunikacji 
został osiągnięty, nieśmiałość przed mówieniem została przełamana,
a to spowodowało, że nastąpiła niesamowita integracja dziewcząt
z obu krajów. Przykładem niech będzie choćby sytuacja podczas 
posiłku, kiedy belgijskie dziewczęta wołały „smacznego”, a Polki 
odpowiadały na to „merci”.

Poza atrakcjami sportowymi gospodarze przewidzieli 
również inne formy wspólnego spędzania czasu. Grupa zwiedziła 
Saint-Ghislain, miasto Mons oraz stolicę Belgii – Brukselę. Udało się 
również odwiedzić miasto Binche, w którym co roku odbywa się 
uroczysta parada karnawałowa. Ze względu na bardzo złą i mroźną 
aurę udało się obejrzeć jedynie jej początek.

Dziewczęta mieszkały u rodzin belgijskich, a te również 
pozwalały im ciekawie spędzać czas. Jednego wieczora rodziny
i dziewczęta spotkały się w kręgielni. Innego wieczora dwie 
dziewczyny pojechały na mecz piłki siatkowej do Charleroi, gdzie 
obejrzały na żywo drugoligowe rozgrywki mężczyzn na poziomie 
kraju.

Ciekawostką okazała się wizyta lokalnej stacji telewizyjnej
z Mons TéléMB, która podczas ostatniego treningu nakręciła krótki 
materiał i wypowiedzi uczestniczek obu stron wymiany. Materiał 
dostępny jest także na stronie internetowej Gimnazjum w Sie-
rakowicach.

Ostatni wieczór został zwieńczony wspólną kolacją 
uczestniczek, opiekunów, rodzin belgijskich i organizato-
rów wymiany. Na miejscu były obecne również przedstawi-
cielka Komitetu ds. współpracy z Gminą Sierakowice oraz 
przedstawicielka Gminy Saint-Ghislain. Nie obyło się bez 

Tomasz Ziemann, koordynator wyjazdupodziękowań. Najpierw podziękowania za gościnę, otwartość
i cierpliwość, a potem podziękowania za przyjazd strony polskiej, 
prezenty i życzenia udanej podróży.

Pobyt w Belgii był bardzo udany. Miałam możliwość poznania kultury 
Belgii oraz brania udziału w treningach. Poznałam tam wielu 
ciekawych ludzi i mam co wspominać. Dzięki wyjazdowi podszkoliłam
język angielski i nauczyłam się trochę języka francuskiego.

Wyjazd do Belgii bardzo mi się podobał. Najbardziej podobały mi się 
treningi z dziewczynami oraz ostatnie rozgrywki. Zwiedzanie miast 
było bardzo ciekawe. Po raz pierwszy mogłam uczestniczyć
w obchodach karnawału, więc byłam zadowolona i bardzo mi się 
podobało. U rodziny, u której mieszkałam mogłam poczuć się jak
w domu. Na wyjeździe bardzo mi się podobało i z wielką
niecierpliwością czekam na następny taki wyjazd.

Najbardziej w Belgii podobały mi się treningi wspólnie z dziewczynami 
z Belgii. Jestem przekonana, że były one dla nas bardzo owocne. 
Zawsze było wesoło, śmiesznie. A przy tej okazji lepiej nauczyłyśmy się 
mówić po angielsku.

Nasz pobyt w Belgii trwał 7 dni. Poznaliśmy język francuskim, kulturę
i obyczaje panujące w tym kraju. Zwiedziliśmy dużo interesujących 
miejsc, m.in. miasta: Mons i Brukselę. Również poznaliśmy ciekawych 
ludzi, z którymi rozmawialiśmy mimo słabej znajomości języka. 
Nauczyliśmy się nowych ćwiczeń związanych z piłką siatkową oraz 
innego sposobu gry. Dostarczono nam dużą ilość rozrywki, np. bal 
karnawałowy, oglądanie turniejów, kręgle, basen, zakupy w centrum 
handlowym itp.

Bardzo podobało mi się w Belgii. Poznałam tam miłych
i sympatycznych ludzi. Podszkoliłam język angielski i poznałam kilka 
słów w języku francuskim.

Podczas pobytu w Belgii najbardziej podobały mi się treningi. Dzięki 
nim nauczyłyśmy się wielu nowych ćwiczeń. Inną rzeczą, którą uważam 
za przydatną, było mieszkanie u rodzin. Musiałyśmy się porozumiewać 
w języku angielskim, przez co poprawiłyśmy swoje umiejętności
w używaniu tego języka. Przy okazji nauczyłyśmy się kilku słów po 
francusku. Moim zdaniem ten wyjazd należy do udanych.

Weronika Bigus

Agnieszka Grucza

Agnieszka Dyszer

Kamila Bulczak

Martyna Jóskowska

Natalia Pyszka
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W dniu 22 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach - Panu Tomaszowi Zdanowiczowi – Prezesowi 
odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Gminnego Klubu Sportowego. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji;
Przewodniczącym zebrania został wiceprezes klubu Maciej Lewandowski. - Panu Mirosławowi Szulcowi – właścicielowi Salonu 
Na zebraniu tym przedstawiono członkom sprawozdanie z działalności klubu Samochodowego „Auto Szulc”;
za 2012 rok, przedstawiono stan finansów za 2012 rok oraz planowane - Panu Andrzejowi Rulisowi – właścicielowi firmy 
wpływy na 2013 rok i plan imprez na tenże rok. Ponadto w  trakcie dyskusji ogólnobudowlanej „RULIS”;
poruszono wiele tematów mogących pomóc w lepszej działalności klubu. Na - Panu Michałowi Kuczkowskiemu – właścicielowi hurtowni 
zakończenie zebrania zarząd klubu złożył podziękowania wszystkim firmom „RIBENA”; 
wspierającym naszą działalność. Największą pomoc otrzymujemy od - Panu Andrzejowi Drywie – właścicielowi firmy „DRYWA”.
początku istnienia klubu od lokalnego Samorządu Gminnego w Siera- Chcielibyśmy również podziękować tym, którzy
kowicach. Nie byłoby grającego zespołu seniorskiego w klasie okręgowej bez w ubiegłym roku włożyli najwięcej pracy w wygląd i przy-
dużej pomocy finansowej sponsora głównego zespołu GKS, czyli Banku gotowanie całego obiektu sportowego, będącego pod naszą 
Spółdzielczego w Sierakowicach, którego prezes, pan Roman Dawidowski, opieką, oraz za pomoc przy organizacji licznych imprez 
od wielu lat wspiera finansowo nasz klub w działalności sportowej. Dlatego sportowych:
też chcemy złożyć na ręce Wójta Gminy Pana Tadeusza Kobieli i Prezesa - Panu Jarosławowi Węsierskiemu,  
Banku Spółdzielczego w Sierakowicach Pana Romana Dawidowskiego - Panu Sewerynowi Stenclowi,
serdeczne podziękowania. - Panu Szymonowi Mielewczykowi, 

- Panu Maciejowi Wolskiemu, 
Składamy również podziękowania za wsparcie finansowo- - Panu Mirosławowi Kotłowskiemu, 

sprzętowe następującym firmom: - Panu Karolowi Kąkolowi, 
- Panu Kazimierzowi Woźniakowi – właścicielowi firmy „Elwoz”; - Panu Edmundowi Bujakowi i wielu innym.
- Panu Tadeuszowi Parackiemu – właścicielowi Domu Handlowego Na koniec serdeczne podziękowania należą się całemu 
„EXPERT”; zarządowi klubu, który w ubiegłym roku – w przeciwieństwie do 
- Pani Wiolecie Lis-Dyszer – Prezes Przetwórstwa Mięsnego „LIS”; lat ubiegłych – wywiązał się w całości z przydzielonych zadań, 
- Panu Mariuszowi Skrzypczakowi – właścicielowi Hurtowni „PIANPUR”; które otrzymali do realizacji poszczególni członkowie zarządu. 
- Panu Józefowi Formeli – Prezesowi Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 

Waldemar Formela Chłopska”;

Walne zebranie sprawozdawcze Gminnego Klubu Sportowego w Sierakowicach

USŁUGI RĘBAKIEMUSŁUGI RĘBAKIEM
SPRZEDAŻ ZRĘBKISPRZEDAŻ ZRĘBKI

24 marca 2013 r. osiemdziesi¹t¹ ósm¹ rocznicê urodzin 
obchodzi³ Brunon Joskowski z Mojusza.

Z tej okazji, szanowny Solenizancie,
przyjmij najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia

i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa oraz kolejnych lat
pe³nych mi³oœci i szczêœcia.

¯yczymy Ci, abyœ nigdy nie zazna³ cierpienia,
a wszelkie troski by³y tylko wspomnieniem

– tego Ci ¿yczy  rodzina i mieszkañcy Mojusza.
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Ogłoszenia drobne

Bezpłatna zbiórka elektrośmieci 

Urząd Gminy w Sierakowicach, wspólnie z firmą Elwoz, organizuje 
bezpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego w dniach:
 
ź 15 kwietnia
ź 22 maja 2013 
ź 17 czerwca 2013 
ź 15 lipca 2013 
ź 19 sierpnia 2013 
ź 16 września 2013 
ź 21 października 2013 
ź 18 listopada 2013 
ź 16 grudnia 2013 
 (zawsze w trzeci poniedziałek miesiąca)

Miejsce: 
ź Sierakowice, ul. Dworcowa (parking pomiędzy Urzędem Gminy

i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych) w godz. 8.00 – 10.00;
ź Sierakowice, Os. Wichrowe Wzgórze (parking przy sklepie)

w godz. 10.15 – 12.00;
ź jedno z sołectw w godz. 12.15 – 14.00: 

15 kwietnia – Paczewo (skrzyżowanie na Kokwino),
22 maja – Mojusz (parking przy remizie OSP),
17 czerwca – Kamienica Królewska (parking przy remizie OSP ),
15 lipca – Gowidlino (parking przy kościele),
19 sierpnia – Puzdrowo (parking przy przystanku PKS),
16 września – Szklana (parking przy kapliczce),
21 października – Sierakowska Huta (u Pana Wenty),
18 listopada – Długi Kierz (parking przy kapliczce),
16 grudnia – Pałubice (u Sołtysa).

Zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne w tym: telewizory, pralki, 
lodówki, komputery, monitory, radia, odkurzacze, świetlówki, 
żarówki energooszczędne, zabawki elektroniczne oraz drobne sprzęty 
AGD i RTV można będzie przekazać bezpłatnie firmie 
specjalistycznej.

Elektroodpady należy składać wyłącznie w wyznaczonych miejscach
i godzinach. W przypadku osób starszych możliwy odbiór z posesji, po 
uprzednim telefonicznym poinformowaniu kierowcy,
tel. 58 681 93 97.

 2013 

UWAGA! Jeśli znajdziesz ten znak na 
urządzeniach elektornicznych to znaczy, że nie 
wolno ich wyrzucać do kosza

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Sierakowicach  uprzejmie informuje o miejscach 
pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom:
ź 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)
ź Punkt Konsultacyjny
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Sierakowicach
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
tel. 
Czynny: we wtorki i czwartki w godz. 8.30 – 14.00
i w piątki w godz. 16.00 – 18.00
ź Grupa wsparcia dla współuzależnionych
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
tel. 
spotkania w czwartki w godz. 8.30 – 12.00
ź 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).
ź Porady prawne
Porad z zakresu prawa rodzinnego udziela bezpłatnie mecenas 
KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca od 
godziny 16:00 do 19:00 w Domu Katolickim przy ulicy
ks. B. Łosińskiego 1 w Sierakowicach:
26.04.2013
31.05.2013
28.06.2012
26.07.2013
30.08.2013
27.09.2013
25.10.2013
29.11.2013
20.12.2013*
*w grudniu dyżuru wyjątkowo nie będzie w ostatni piątek miesiąca

Mediacje rodzinne prowadzi mecenas KATARZYNA KUR-
KIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca od godziny 18.00 oraz po 
telefonicznym uzgodnieniu (tel. ).

609 180 881

609 180 881

609 180 881

609 180 881

Informacja

Serdeczne podziękowanie dla Zarządu Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Sierakowicach za pomoc finansową

w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego składa Mirosław Okrój.

Podziękowanie

Kupię zdecydowanie, płatne gotówką: Audi B-4 benzyna i diesel, Audi Kucharki! – Na wesela, przyjęcia
A-4 benzyna i diesel, Audi A-3 benzyna i diesel, VW Golf II benzyna i osiemnastki, itp. oraz catering, menu 
i diesel, VW Golf IV benzyna i diesel, VW Polo benzyna i diesel, według gustu klienta, tel. 666 097 632
tel. 603 748 535

Gospodarstwo agroturystyczne organizuje 
warsztaty rzemiosła i rękodzieła ludowego Sprzedam dwie działki budowlane po 1500 m2 koło Sierakowic, 
dla grup szkolnych; jednodniowe uzbrojone, z pozwoleniem na budowę, piękne spokojne miejsce,
zorganizowane wycieczki po okolicy; marsze droga wewnętrzna 10 m; cena do uzgodnienia; możliwa zamiana na: 
nordic walking; imieniny i urodziny w ple-mieszkanie, samochód lub dom wolnostojący, tel. 603 748 535
nerze; małe przyjęcia. Zapewniamy dobrą 
zabawę i malownicze widoki. Kamienicki Sprzedam felgi stalowe: 13, 14, 15, 16 oraz opony zimowe i letnie:
Młyn, tel. 691 899 863, www.podlipa.gdan.pl14, 15, 16; cena do negocjacji, tel. 603 748 535




