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Mieszkańcy ulicy Zielonej nie chcą PSZOK w swoim sąsiedztwie 
Na kwietniowej sesji rady gminy pojawiła się grupa – Wydaje mi się, że żadne z odpadów w PSZOK nie będą wydzielały 

niezadowolonych mieszkańców ulicy Zielonej, którzy zaprotestowali negatywnego zapachu. Może to dotyczyć jedynie odpadów zielonych, 
przeciwko utworzeniu w sąsiedztwie ich posesji Punktu Selektywnej czyli biodegradowalnych, ale będą one, zwłaszcza latem, na bieżąco 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkt taki, zgodnie z za- wywożone.  
łożeniami znowelizowanej ustawy śmieciowej, ma obowiązek utworzyć Mieszkańcy zapytali, dlaczego nie zostali wcześniej 
każda gmina. W Sierakowicach miejsce tymczasowego składowania poinformowani, że taki punkt powstanie w ich sąsiedztwie. Olga 
odpadów segregowanych ma powstać na ul. Brzozowej (za bazą Rejonu Walaszkowska zakomunikowała, że działka, na której powstanie 
Dróg Powiatowych). Nie zgadzają się na to mieszkańcy sąsiedniej ulicy, PSZOK jest własnością gminy i znajduje się na terenie, który w planie 
którzy nie chcą mieć szczurów i odoru. Twierdzą, że o lokalizacji punktu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod tego typu 
dowiedzieli się z prasy.  działalność. Gmina wystąpiła do Starostwa Powiatowego o wydanie 

pozwolenia na budowę. Wszystko jest zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

Niezadowoleni mieszkańcy zarzucali, że gmina chce 
utworzyć składowisko odpadów w centrum wsi.

– Nie mówimy o składowisku odpadów, tylko o punkcie 
selektywnej zbiórki – jeszcze raz przypomniał wójt Tadeusz Kobiela. – 
Każda gmina w Polsce została zobowiązana do wyszukania takiego 
terenu, który będzie służył za miejsce zbiórki odpadów selektywnych. 
My wszyscy lubimy korzystać z dobrodziejstw cywilizacji, ale jeśli 
trzeba czasami patrzeć po obywatelsku, bo gdzieś to musi być, to każdy 
mówi: tylko nie u mnie. Lokalizacja tego punktu nie wynika ze złej woli 
samorządu. Tam nie będzie żadnych szczurów i odoru, bo z czego?
Z gruzu? Jeśli chodzi o trawę, to będzie szybko wywożona na 
składowisko w Chlewnicy. 

Gospodarz gminy zapewnił, że najlepszym gwarantem jest 
bardzo rygorystyczne prawo i wysokie kary finansowe, jakie poniesie 
gmina w przypadku niewywiązania się zapisów ustawy. – Proszę 

– To nie ma być wysypisko śmieci, tylko punkt selektywnej państwa, obserwujcie, co się będzie działo i dajcie nam znać, jeśli coś 
zbiórki określonych odpadów – uspokajał zdenerwowanych miesz- będzie nie tak. Zapraszam w każdej chwili na rozmowę – dodał wójt. 
kańców zastępca wójta Zbigniew Fularczyk. – Na części działki przy 
ulicy Brzozowej o powierzchni 1500m2 został zaprojektowany Punkt Tekst i foto: AK
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt będzie ogrodzony, 
teren utwardzony i odwodniony. Zostaną tam rozstawione specjalne 
kontenery, powstanie wiata i budynek gospodarczy. Mieszkańcy będą 
mogli dostarczać tam nieodpłatnie różnego rodzaju odpady, takie jak np. 
odpady budowlane (gruz), popiół, odpady zielone, szkło, tworzywa 
sztuczne, papier, baterie, styropian, tekstylia, oleje silnikowe. 
Oczywiście do tych ostatnich będą specjalne beczki i pojemniki. Wjazd 
będzie ulokowany od strony ulicy Brzozowej, a punkt będzie czynny
w określonych godzinach. Tam będą osoby odpowiedzialne za jego 
obsługę. Odpady będą stamtąd systematycznie wywożone, więc nie 
będzie to żadne składowisko śmieci.

– Do punktu będą trafiać wyłącznie odpady segregowane, 
natomiast odpady zmieszane trafią bezpośrednio na wysypisko śmieci
w Chlewnicy – powiedziała Olga Walaszkowska, sekretarz gminy.

„Wiadomości Sierakowickie” 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 30, tel. 58 681 95 58, e-mail: wiadomosci@sierakowice.pl 
Redakcja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-13.30
Redaguje zespół: Maria Karolak, Danuta Pioch, Agnieszka Rybakowska-Król
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Reklama4YOU, Sierakowice, ul. Kartuska 35.
Druk: KrisPaul, Gdańsk, ul. Do Studzienki 31
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów w materiałach nie zamówionych oraz w publikowanych listach. Nie bierzemy odpowiedzialności za treść 
ogłoszeń i reklam.
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Klëka
Piętnastego kwietnia nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na 

budowę „schetynówki”, czyli drogi z Puzdrowa przez Piekiełko do 
Sierakowic. Na postępowanie przetargowe wpłynęło sześć ofert. 
Wartość inwestycji została oszacowana na kwotę 4.670.000 zł. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Dromos z Kartuz, która wyceniła 
zadanie na kwotę 4.090.215,58 zł. Termin zakończenia prac jest 
przewidziany na koniec września.

*
Sierakowice mają nową ulicę. Właściciele nieruchomości 

położonych przy bocznej drodze od  ulicy Mirachowskiej (jest to druga 
ulica w prawo za przejazdem kolejowym) zwrócili się do Urzędu Gminy 
z wnioskiem o nadanie nazwy tej ulicy. Stosowną uchwałę radni 
przegłosowali na kwietniowej sesji. Ulica nosi nazwę ulicy Stolema. 

*
Pomorska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Wej-

herowie wystąpiła z pismem do Rady Gminy o zaopiniowanie lokalizacji 
trzech nowych obustronnych przystanków autobusowych na trasie
z Lęborka do Sierakowic. Nowe przystanki mają powstać w nastę-
pujących miejscach:

1. Sierakowice, stacja paliw (obok stacji Orlen);
2. Sierakowice, Poręby;
3. Migi, jezioro (na terenie miejscowości Migi).

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. Z dniem 8 marca 2013 r. dokonano odbioru 
całego zadania i wystąpiono o zgodę na użytkowanie.

Kontrakt nr 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Sierakowice obręb: Kamienica Królewska – Załakowo – Pałubice. 
Wykonawca kończy roboty budowlane, termin zakończenia kontraktu to 
koniec miesiąca kwietnia 2013 r.

Kontrakt nr 5 – Roboty budowlane są na ukończeniu, 
wstrzymano prace w zakresie zmiany lokalizacji przepompowni PS1, na 
którą PWiK uzyska zmianę pozwolenia na budowę do końca kwietnia 
b.r. Do końca maja br. planowany jest termin zakończenia budowy 
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Amalka, Podjazy i Widna 
Góra w gminie Sulęczyno.

Kontrakt nr 7 – W związku z występującymi niekorzystnymi 
warunkami pogodowymi (niskie temperatury, opady śniegu) 
wykonawca wstrzymał prace związane z zakończeniem robót. 
Planowany termin zakończenia robót – do 30 kwietnia 2013 r.

Kontrakt nr 6 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach 
Sulęczyno – Kłodno. Z dniem 29 marca 2013 r. Wykonawca zgłosił 
zakończenie robót na całym terenie objętym kontraktem. Trwają 
procedury związane z przeprowadzeniem odbioru końcowego oraz 
zgłoszeniem instalacji kanalizacyjnej do użytkowania.

Jak dzielić się z innymi,
jak nieść innym radość?

Jest dużo sposobów i przykładów, by odpowiedzieć na to 
pytanie. Jednym z nich niech będzie przeprowadzona w Sierakowicach 
w dniu 17 kwietnia, w godzinach 9.00-16.00, akcja „Odzież dla 
potrzebujących”. 

„Odzież dla potrzebujących” to dodatkowa forma wsparcia 
skierowana do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Tym 
razem zorganizowana została przez wolontariat działający przy 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowicach. Wcześniej 
pracownicy socjalni poinformowali osoby i rodziny zainteresowane taką 
formą pomocy o przygotowanej wystawce odzieży, obuwia, zabawek, 
gier edukacyjnych, książek oraz innych rzeczy związanych z 
prowadzeniem gospodarstwa domowego. Dzięki uprzejmości prezesa 
OSP w Sierakowicach, pana Daniela Polejowskiego, możliwe było 
rozdawanie odzieży w remizie, co okazało się trafnym pomysłem. Dzięki 
dużej przestrzeni wszyscy, którzy nas odwiedzili, mogli swobodnie i bez 
pośpiechu szukać odzieży dla siebie i swoich najbliższych, przeważnie 
dla dzieci. 

Nieoceniona okazała się pomoc wolontariuszy, którzy chętnie 
i z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w opisywane 
przedsięwzięcie. Odegrali oni wielką rolę w gromadzeniu przedmiotów 
oraz ich selekcjonowaniu. Dzień wcześniej do późnych godzin 
wieczornych rozkładali zebrane rzeczy, a w czasie wystawki  pełnili 
dyżury mające na celu udzielanie informacji, pomocy oraz utrzymanie 
porządku na sali.

Nie można zapomnieć także o osobach, które postanowiły 
wesprzeć naszą akcję poprzez podarowanie rzeczy, których same nie 
użytkowały, a ich stan pozwalał, aby mogli robić to inni. Należą im się 
serdeczne i gorące podziękowania. 

Dzięki tym wspólnym wysiłkom pomocą zostało objętych 49 
rodzin, które z wdzięcznością i uśmiechem na twarzy pytały o termin 
kolejnej wystawki. Taka forma pomocy, oprócz szczytnego celu, jakim 
jest dzielenie się z drugim człowiekiem, jest również świetną formą 
edukacyjną dla wolontariuszy, którzy utwierdzają się w przekonaniu, że 
warto pomagać. 

Może i Ty - Czytelniku - włączysz się w organizację 
następnej wystawki?

Karolina Radowska
Koordynator Wolontariatu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

Sierakowice, ul. Lęborska 34
tel. (58) 684 60 37
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Benefis 30-lecia Gminnego Ośrodka Kultury
Wszystko było niezwykle dostojne i uro-

czyste. Dostojni goście, ambitny program, słowa 
uznania i życzenia, poważna muzyka, wybitni 
artyści, kwiaty, statuetki, prezenty, dekoracja sali. 
Było jak na prawdziwej gali.

W środę 3 kwietnia (pamiętam, bo to 
imieniny Ryszarda, mojego taty i w domu byli 
goście), w sali Bieszczadna w Sierakowicach GOK 
świętował 30-lecie swojej działalności. Była to 
również okazja do spotkania ludzi zaangażowanych 
w tworzenie dóbr kultury w naszym lokalnym 
środowisku. Tworzyć kulturę, uczestniczyć w życiu 
kulturalnym, sponsorować kulturę – to wymaga 
wysokiej klasy, wrażliwości i poczucia odpowie-
dzialności.

Antonina Kłoskowska definiuje kulturę 
jako ogół dóbr materialnych i duchowych 
człowieka. Patrząc na osoby obecne na sali i te 
wchodzące na scenę – wyróżniane i nagradzane- 
dostrzegało się różnorodność i bogactwo osobo-
wości, różnorodność specjalności zawodowych
i pasji pozazawodowych, reprezentujących różne 
dziedziny życia składające się na dobra materialne
i duchowe w naszym środowisku. Połączenie biz-
nesu z etyką, rzemiosła z wrażliwością na piękno, 
spraw materialnych z duchowymi. Ci wszyscy 
ludzie wspólnie  tworzą urzekający bukiet dóbr 
kulturowych w naszej gminie. Właśnie to jest godne 
podziwu, uznania i nagradzania. 

Statuetkę i tytuł honorowy „Mecenas 
Kultury Roku 2012” otrzymali: Kazimierz Woźniak 
– właściciel firmy ELWOZ, Andrzej Bigus – współ-
właściciel Centrum Materiałów Budowlanych BAT, 
Roman Dawidowski – dyrektor Banku Spółdziel-
czego, Tadeusz Paracki – właściciel Centrum Han-
dlowego Expert, Agnieszka Gosz – właścicielka 
firmy GOSZ, Wioletta Lis-Dyszer – Przetwórstwo 
Mięsne LIS, Mieczysław Skibiński - właściciel 
Przedsiębiorstwa SKIBIŃSKI.

Podziękowania za wsparcie i współpracę 
otrzymali: ZG ZKP - Łukasz Grzędzicki, ZKP o. Sie-
rakowice - Joanna Lejk, Nadleśnictwo Kartuzy - El-
żbieta Gostkowska, Kaszubski Uniwersytet Ludowy 
Wieżyca - Marek Byczkowski, Muzeum Etnogra-
ficzne Wdzydze Kiszewskie - Teresa Lasowa, Rada 
Gminy Sierakowice - Zbigniew Suchta, Wójt Gminy 
-  Tadeusz Kobiela, Zastępca Wójta - Zbigniew Fu-
larczyk, Starosta Kartuski - Janina Kwiecień, kapłani 
– ks. Jarosław Dunajski, ks. dziekan Marek Wera
i ks. Tadeusz Kurach, w imieniu którego podzię-
kowanie odebrał wikariusz.

Podziękowania za sponsorowanie imprez 
otrzymali: Bogdan Ramczyk – Przedsiębiorstwo 
Lumen, Jan Reclaf – właściciel zakładu Wulkani-
zacja, Kazimierz Koszałka – Skład Opału KOSZAŁ-

grafiki prezentowały różne miejsca i obiekty z terenu naszej gminy.
KA z Puzdrowa, GS SCh. Sierakowice – nagrodę 

Na słowa uznania zasługuje również oprawa artystyczna benefisu. W pierwszej 
odebrał prezes Józef Formela, Kazimierz Grzen-

części spotkania wystąpił Kwartet Smyczkowy SEMPRE SONORE w następującym 
kowicz - Hurtownia Pasz GRZENKOWICZ, Jerzy 

składzie: skrzypce – Przemysław Mazur i Piotr Swat (oboje związani z Capellą Gedanensis), 
Jeliński - Gościniec NAD SŁUPIĄ z Tuchlina, 

altówka – Michał Szczypiorski i wiolonczela – Marcin Szczypiorski (związany zawodowo
Maria Pobłocka - Zakład Usługowy Pobłoccy, Jan 

z Operą Bałtycką). W ich wykonaniu usłyszeliśmy jedne z najpiękniejszych utworów muzyki 
Rompa - właściciel firmy JANSKÓR z Gowidlina, 

poważnej. Ostatnim akcentem spotkania był koncert zatytułowany PIAF PO POLSKU. 
Dom Handlowy Brzescy z Sierakowic, Jacek 

Znane i lubiane piosenki Edith Piaf zachwycająco wykonała solistka Teatru Muzycznego
Subkowski - właściciel Sklepu Rolnik, Irena i Jan 

w Gdyni Dorota Lulka, przy akompaniamencie wirtuoza akordeonu – Pawła Nowaka
Labuda - Hurtownia ROSA Migi, Jerzy Teclaf - 

i kontrabasisty – Dariusza Gutomskiego. 
Przetwórstwo Mięsne TECLAF.

Benefis 30 lecia GOK-u był niezwykłym przeżyciem artystycznym. Instytucji i jej 
W ramach podziękowań każda osoba 

pracownikom życzymy co najmniej następnych 30 lat pracy i tysiąca kolejnych imprez.
otrzymała obraz autorstwa pani Lucyny Koszałka 
wykonany ołówkiem lub kredką. Obrazy albo Maria Karolak, Foto: M. Karolak

Podziękowanie za sponsorowanie imprez otrzymali (od lewej): Bogdan Ramczyk, Jan Reclaf,
Kazimierz Koszałka, Józef Formela, Jerzy Jeliński, Maria Pobłocka

Statuetkę i honorowy tytuł „Mecenas Kultury Roku 2012” otrzymali (od lewej): Kazimierz Woźniak,
Andrzej Bigus, Roman Dawidowski, Tadeusz Paracki, Agnieszka Gosz, Wioletta Lis-Dyszer
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W sobotę 13 kwietnia br. Koło Gospodyń Wiejskich z Pa- Zebranym zaimponowała pani Lila Markowska prezentująca 
czewa obchodziło pięciolecie swojej działalności. Na godzinę 17.00 swój talent pisarski i poetycki. Przedstawiła bowiem w rymowany 
zaproszeni goście przybyli do siedziby Koła. Już od ulicy rozbrzmiewała sposób, skład Koła, charakteryzując każdą koleżankę jakąś trafną 
muzyka akordeonowa na powitanie gości, a od progu budynku roznosiły sentencją i charakterystycznym dla niej szczegółem. 
się zapachy przygotowanych potraw. Aby kompletnie zaskoczyć gości, na salę wniesiono 

imponujący tort – wielki jak pół stołu - którego 
dekoracją była świetlica w Paczewie i napis 5 lat 
KGW w Paczewie. Pomysłodawczynią i wykonaw-
czynią tego cukierniczego arcydzieła była pani Ela 
Paracka. Tort miał aż cztery smaki (z każdej strony 
inny), i tu powstał problem, na który ze smaków się 
zdecydować? Większość pań nie potrafiła oprzeć się 
pokusie - zdecydowała tego wieczoru nie liczyć 
kalorii, a odchudzanie zacząć od jutra i skosztować 
wszystkich czterech smaków.

Atmosfera spotkania była niezwykle 
radosna. Wszyscy czuli się swobodnie. Niewątpliwą 
zasługą takiej atmosfery był kwartet muzyków – 
trzech panów z Tuchlina  (grających na akordeo-
nach) i jedna pani (grająca na flecie). Talentem 
kabaretowym i dowcipami, które sypała jak z rę-
kawa, do łez rozbawiła zebranych pani z KGW ze 
Mściszewic. Potem były śpiewy biesiadne, tańce
i wiele, wiele radości. Ta rocznica i ten wieczór, jego 
doniosła i uroczysta oprawa, na długo zapiszą się
w pamięci uczestników.

Redakcja gratuluje organizatorom spot-
kania – paniom z KGW z Paczewa - ich pięcio-
letniego dorobku i osiągnięć; niewątpliwych 
talentów organizacyjnych, serdeczności i sponta-
niczności. Sądzę, że największym ich sukcesem jest 
to, że chcą wspólnie działać, występować, tworzyć, Zarząd Koła w składzie: Halina Miotk, Teresa Reglińska

spędzać czas, podróżować, ciężko pracować, i że stanowią grupę,i Elżbieta Walkusz przywitał  wszystkich gości, których przybyło około 
w której czują się dobrze. 60 osób. Na spotkanie m.in. przybyli Wójt Gminy -  Tadeusz Kobiela, 

Maria Karolak, Foto: M. KarolakGabriela Żmijewska – doradca Biura Powiatowego Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, która uczestniczyła w zakładaniu Koła, 
Piotr Hałuszczak - prezes Kółek Rolniczych z Gdańska, a także 
przedstawicielki zaprzyjaźnionych Kół Gospodyń Wiejskich z Lisich 
Jam, Długiego Krza, Kamienicy Królewskiej, Mściszewic, Kamienicy 
Szlacheckiej i z Chmielna. Nie zabrakło pań z Paczewa, które 
świętowały rocznicę.

W myśl porzekadła, że głodny Polak, to zły Polak – na po-
czątku zaserwowano ucztę dla podniebienia, która stworzyła biesiadny 
klimat spotkania. Następnie w formie prezentacji przedstawiono 
pięcioletni dorobek, osiągnięcia i inicjatywy KGW. Dorobek rzeczy-
wiście jest imponujący. Prezentację komentowała dyrektor GOK-u pani 
Irena Kulikowska. Pan Piotr Hałuszczak wyraził słowa uznania dla 
komentarza pani Ireny, która ubarwiła swoimi słowami suche fakty, 
cyfry i fotografie z prezentowanego materiału.

Doniosłą chwilą było odznaczenie orderem SERCA 
MATKOM WSI trzech pań: Bogusławy Bigus, Elżbiety Dejk i Agniesz-
ki Bronk. Order przyznaje Krajowy Związek Rolników, Kółek i Or-
ganizacji Rolniczych w Warszawie za zasługi dla rodziny, dla 
środowiska lokalnego, dla Koła, a także za podtrzymywanie tradycji 
ludowych. Gratuluję! Odznaczenia dokonał Piotr Hałuszczak. Na ręce 
przewodniczącej Koła - Haliny Miotk, w uznaniu dla wszystkich jego 
członkiń, Piotr Hałuszczak przekazał pamiątkowy medal przyznany
z okazji jubileuszu 150-lecia powstania Kółek Rolniczych. Akt nadania 
medalu podpisał Prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych Władysław Serafin. Warto nadmienić, że zało-
życielem i patronem Kółek Rolniczych był Juliusz Krezewicz w 1862r.

Zupełnie spontanicznie nastąpiły gratulacje, słowa uznania
i życzenia dalszej, równie owocnej działalności Koła. Panie z Paczewa 
nie tylko odbierały kwiaty i upominki od gości, ale także zrewanżowały 
się pamiątkowym upominkiem dla uczestników spotkania, jakim była 
filiżanka z podstawką, z ręcznie malowanymi elementami kaszubskimi
i napisem „5 lat KGW Paczewo”.

c.d.

5-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Paczewie

(od lewej) Halina Miotk i panie odznaczone orderem Serca Matki Polki –
Bogusława Bigus, Agnieszka Bronk, Elżbieta Dejk - oraz pan Piotr Hałuszczak
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Życiowa przygoda podopiecznych OREW z Sierakowic i Trzebunia
Realizacji niezwykłego zadania podjęła się Ewa Przepiórska, w piątek 22 lutego. Autokar z podopiecznymi OREW-u, ich rodzicami, 

dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego opiekunami i wolontariuszami – łącznie prawie 50 osób – wyruszył do 
w Sierakowicach i Trzebuniu. Podjęła współpracę z Unią Europejskich Warszawy. Na lotnisku spotkali niezwykłą osobę – aktora Artura 
Federalistów w celu zorganizowania wyjazdu dzieci niepełno- Barcisia, znanego z roli Norka w serialu „Miodowe lata” i Czerepacha 
sprawnych z obu ośrodków do Afryki. Głównym założeniem projektu w „Ranczu”. Była to doskonała okazja do chwili rozmowy i zrobienia 
„Nasz wspólny świat” była integracja środowisk osób niepełno- sobie zdjęć z popularnym aktorem. 
sprawnych z Polski i Maroka. 

O tym, skąd wziął się pomysł na wyjazd do Maroka tak 
opowiada Ewa Przepiórska: – Unia Europejskich Federalistów zajmuje 
się różnego typu wyjazdami edukacyjnymi grup szkoleniowych dla 
dyrektorów i kadry specjalistycznej, które oglądają, jak na Zachodzie, 
w tak zwanych bardziej rozwiniętych krajach, wygląda edukacja
i szkolnictwo specjalne. A mnie już dawno temu przyszedł do głowy 
pomysł, że owszem, jeżdżą dyrektorzy, samorządowcy, ludzie z odpo-
wiednim statusem materialnym, więc dlaczego nie mogą jechać nasze 
dzieci niepełnosprawne, bo przecież to ich ten problem dotyczy i ich 
rodziców. Pierwszymi edukatorami dzieci, także tych zdrowych, są 
rodzice. A wiadomo, że grupa rodziców dzieci niepełnosprawnych 
obciążona jest też trudną sytuacją materialną, ponieważ mamy nie 
wykonują pracy zawodowej. I dlatego pojawił się taki pomysł.
A dlaczego do Afryki? Unia Europejskich Federalistów organizowała 
wyjazdy typowo europejskie. A mnie  zależało na tym, aby dzieci
i rodzice zauważyli zdecydowaną zmianę, jeżeli chodzi o strefę klima-
tyczną, odmienną florę i faunę. Dla nas wyjazd miał przede wszystkim 

Po formalnościach na lotnisku dzieci, rodzice i opiekunowie cel edukacyjny. Chcieliśmy, aby nasze dzieci tego doświadczyły, 
zajęli miejsca w samolocie. Lot do Agadiru trwał niespełna pięć godzin zobaczyły na własne oczy, dotknęły rękoma.
i wieczorem wszyscy zameldowali się w pięciogwiazdkowym hotelu Mimo wielu obaw, np. o to, jak dzieci zniosą podróż 
Royal Atlas. samolotem, jak zareagują na zmianę klimatu, czy podołają problemom 

Następnego dnia grupa odwiedziła ośrodek w Biougra, gdzie wynikającym z konieczności przetransportowania takiej ilości wózków 
zgodnie z tamtejszą tradycją została powitana mlekiem i daktylami. dla dzieci niepełnosprawnych, pani Ewa zdecydowała się zorga-
Gości z Polski oficjalnie przywitali także przedstawiciele lokalnych nizować wyjazd. – No cóż, życie jest jedną wielką obawą. Jeżeli chory 
władz oraz Beata Perlińska z polskiej ambasady. Marokańskie dzieci człowiek przebywa w czterech ścianach, to wiadomo, że nic złego się 
zaprezentowały tradycyjne tańce ludowe. Niespodzianką był nie stanie – mówi dyrektorka ośrodka i dodaje, że chce, aby jej 
krakowiak, który zatańczyła para głuchoniemych uczniów tej szkoły.  podopieczni mieli szansę przeżyć piękne życie. – Trzeba dać im szansę

Każdy dzień marokańskiej przygody był wypełniony i spróbować. 
niezwykłymi atrakcjami i mijał na poznawaniu afrykańskiego świata. 
Trzeciego dnia wyprawy polska wycieczka udała się w góry Antyatlasu 
i zwiedziła kobiecą spółdzielnię produkującą olej arganowy. Miała 
także okazję spróbować tradycyjnych potraw tamtejszej kuchni. 

Kolejny dzień grupa spędziła w ośrodku dla dzieci 
niepełnosprawnych w Biougra. Czas minął na wspólnych zajęciach
i zabawie w rytmie berberyjskiej muzyki. W tym dniu ponownie do 
ośrodka zawitały lokalne władze. Wizyta niepełnosprawnych dzieci
z Polski stała się pretekstem do zwrócenia uwagi na potrzeby 
tamtejszych dzieci. W ośrodku tym przebywa około 70 uczniów, ale 
warunki lokalowe mają zdecydowanie bardziej korzystne niż sierako-
wicka placówka. 

– Nie zdawałam sobie sprawy, że konsekwencje naszego 
przyjazdu były tak pozytywne dla dzieci marokańskich. Te przy-
gotowania, zaangażowanie całej społeczności, zainteresowanie władz 
lokalnych i mediów... Prawdopodobnie spowodowaliśmy, że ośrodek 
będzie miał większą szansę rozwoju – mówi pani Ewa i dodaje: – Ani 
wiara, ani kultura nas nie różniły. To, co było najważniejsze – 

Przez kilka tygodni w ośrodku trwały przygotowania do tego niepełnosprawność – to nas połączyło. Dlatego mimo braku kontaktu 
niezwykłego wyjazdu. Dzieci poznawały kraj, do którego miały się werbalnego prowadzone były wspólne zajęcia w grupach, a dzieci 
udać. Na zajęciach rozmawiano o marokańskiej kulturze, o odmien- między sobą doskonale się porozumiewały.
ności ras, religii i obyczajach. W tym samym czasie podobne Piątego dnia polska grupa pojechała do Marrakeszu. Tam 
przygotowania trwały w marokańskim ośrodku dla dzieci niepełno- zwiedziła medynę, czyli starą część miasta i znajdujący się tu pałac El 
sprawnych w Biougra. Bahia, aptekę berberyjską oraz najbardziej rozpoznawalne i kojarzone

I wreszcie nadszedł tak długo wyczekiwany przez wszystkich z Marrakeszem miejsce – plac Dżamaa al-Fina. Następnego dnia Polacy 
dzień – dzień wyjazdu. Wyprawa rozpoczęła się wczesnym rankiem,
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gościli w hotelu marokańskich przyjaciół. Wspólnie udali się na plażę,
a także na targ w Agadirze. 

Przedostatni dzień minął na wizycie w Parku Narodowym 
Sous-Massa, gdzie dzieci i dorośli poznali marokańską faunę i florę. Po 
obiedzie odwiedzili gospodarstwo rolne, w którym uprawia się 
pomidory i pomarańcze. Dzień zakończyła uroczysta kolacja 
pożegnalna w hotelowej restauracji. 

Ostatni – ósmy dzień podróży – to przygotowania do 
wyjazdu. Niektórzy udali się jeszcze na ostatnie zakupy, inni 
odpoczywali przed powrotem do kraju.  

– Jak zdążyłam się zorientować, był to pierwszy wyjazd 
dzieci z tak głębokimi niepełnosprawnościami do Afryki – mówi Ewa 
Przepiórska. – A w Maroku były bardzo dobre warunki. Dzieciaki
z rodzicami przebywały w pięciogwiazdkowym hotelu. Trzeba było im 
stworzyć doskonałe warunki, aby podróż ich życia była spełniona. 
Wyjazd przerósł nasze oczekiwania, ale nie chodzi tylko o Afrykę,
o faunę i florę, piękną pogodę, lecz także o kontakt z marokańskimi 
dziećmi. Zachód się popsuł, Polska także zaczyna się psuć. Kiedyś 
mówiło się o polskiej gościnności, serdeczności. Teraz jest komercja, 
manieryzm, mamona, które troszkę już zniszczyły te pierwotne, bardzo 
ludzkie odruchy. Maroko jeszcze nie jest popsute taką – w złym tego 
pojęciu – cywilizacją. Tam ludzie podchodzą do naszych dzieci, jest 
taka serdeczność, taki bliski kontakt. Na targu podchodzili do naszych 
dzieci, głaskali, całowali, bez oporów. Jest to zdecydowanie 
społeczeństwo bardziej otwarte. Gdy byliśmy goszczeni w prywatnych 
domach, to zdarzało się, że jedliśmy wszyscy z jednej wspólnej 
ogromnej miski. Byliśmy bardzo miło zaskoczeni tym ciepłem
i serdecznością. Szkolnictwo specjalne zawsze jeździmy oglądać na 
Zachód, a tutaj można było nauczyć się tego, czego Zachód nam nigdy 
nie da i powrócić do podstaw, do tego co jest najważniejsze. To był 
piękny wyjazd – podsumowuje pani Ewa.  

Na stronie internetowej ośrodka ( ) 
można zapoznać się ze szczegółowym opisem całej wyprawy i obejrzeć 
bogatą galerię zdjęć dokumentującą każdy dzień pobytu w Maroku. 

AK, Foto: OREW Sierakowice

www.psouu-orew.pl

Studenci na warsztatach kultury
kaszubskiej

Spotkanie z KGW w Paczewie to jeden z etapów 
realizowanego projektu badawczego, mającego na celu bezpośredni 
kontakt studentów z tradycją i kulturą kaszubską. Dr Magdalena Sacha
z Zakładu Nauk o Kulturze Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
Gdańskiego, w ramach programu wiedzy o kulturze, zabrała swoich 
studentów na Kaszuby, aby zapoznali się z tradycjami Kaszub –
z muzyką, kuchnią, ceramiką, rękodziełem. 

Na terenie Sierakowic studenci spotkali się z Państwem 
Teresą i Henrykiem Klasa (Kaszubską Kapelą Rodzinną BAS), aby 
poznać muzykę, piosenki kaszubskie i instrumenty regionalne. W tym 
samym dniu, w środę 17 kwietnia, studenci spotkali się z paniami
z KGW w Paczewie, aby jak najwięcej dowiedzieć się o kuchni 
regionalnej i o tradycyjnych kaszubskich potrawach. Ponieważ panie
z KGW wydały książkę z przepisami potraw kaszubskich – więc są w tej 
dziedzinie autorytetami. Studenci nie mogli trafić lepiej!

Panie bardzo chętnie spotkały się ze studentami. W grupie 
dominowały dziewczęta, ale był jeden mężczyzna. Widocznie tym 
kierunkiem studiów bardziej interesują się kobiety. Z potraw 
regionalnych przygotowano studentom chleb domowego wypieku, 
smalec ze skwarkami, zupę z brukwi na gęsinie, pulki ze śledziem
w occie i w śmietanie oraz drożdżówkę. 

Dla studentów potrawy te były nowością. Najpierw pomagali 
w ich przygotowaniu, potem smakowali i degustowali, na sam koniec 
zapisywali przepisy, dopytywali się o tajniki kulinarne i fotografowali. 
Panie chętnie dzieliły się swoim doświadczeniem kulinarnym
z młodymi ludźmi spoza Kaszub. Jedna ze studentek wygniatała ciasto 
drożdżowe i przekonała się, że nie jest to wcale takie łatwe i proste 
zajęcie. Upieczoną drożdżówkę studenci otrzymali w prezencie. 
Otrzymali również swojski chleb. Inni studenci pomagali
w przygotowaniu śledzi, doprawiali zupę, nakrywali stoły. Mogli także 
obejrzeć kronikę Koła, poznać zasady haftu kaszubskiego, pytali o język 
kaszubski, o kultywowanie w rodzinach tradycji kaszubskich. 

W grupie kilkunastu osób po kaszubsku mówiła doskonale 
tylko jedyna studentka, Katarzyna Główczewska z gminy Brusy. 
Pozostali studenci byli z różnych stron Polski i dla nich tradycje 
kaszubskie to nieznane tematy, o których słuchali z ogromnym 
zainteresowaniem.

Z Paczewa studenci pojechali na kolejne etapy warsztatów, 
m.in. do Chmielna i Zaworów. 

Tekst i foto: M. Karolak

http://www.psouu-orew.pl/
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Mateusz Kusznierewicz na pikniku naukowym w sierakowickiej podstawówce
Gościem edukacyjno-żeglarskiego pikniku nauko-

wego w sierakowickiej podstawówce był najpopularniejszy 
polski żeglarz - Mateusz Kusznierewicz. Piknik miał miejsce 
27 marca, a udział w nim wzięli uczniowie kilku szkół 
województwa pomorskiego uczestniczący w projekcie 
edukacyjnym „Pomorskie – dobry kurs na edukację”, którego 
głównym celem jest  kształtowanie kompetencji kluczowych 
uczniów w regionie poprzez edukację morską. Po-
mysłodawcą projektu współfinansowanego ze środków 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i środków budżetu 
państwa jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomor-
skiego, a partnerem Fundacja Navigare Mateusza Kusznie-
rewicza.

Celem projektu jest przede wszystkim rozwój 
kompetencji kluczowych uczniów (kompetencje mate-
matyczne, naukowo-techniczne, inicjatywność i przedsię-
biorczość, świadomość i ekspresja kulturalna, kompetencje udział w pikniku naukowym. To przede wszystkim nauka geografii, dos-
społeczne i obywatelskie). Działania proponowane w ramach konalenie języka polskiego (np. poprzez prowadzenie dziennika pokładowego)
projektu, prowadzonego pod hasłem „Złap wiatr w pomorskie i języków obcych, a zwłaszcza tego najbardziej popularnego, czyli angielskiego. 
żagle wiedzy”, dotyczą tematyki morskiej oraz żeglarstwa, Młodzi żeglarze uczą się także chronić środowisko naturalne i zdobywają 
nawiązując tym samym do bogatej tradycji edukacji morskiej umiejętności praktyczne (takie jak np. wiązanie węzłów).
w regionie. Założeniem projektu jest powiązanie wiedzy Mateusz Kusznierewicz opowiedział uczniom historię swojej 
zdobywanej w szkole z umiejętnościami zdobywanymi fascynacji żeglarstwem. Przygodę z żeglarstwem rozpoczął w wieku dziewięciu 
w trakcie zajęć praktycznych na wodzie. Uczniowie pracując lat. Gdy miał 14 lat po raz pierwszy został mistrzem Polski, a dwa lata później 
w grupach, posługują się metodą projektową przez cały rok odniósł pierwszy sukces międzynarodowy. Jednak największym sukcesem 
szkolny pod opieką nauczyciela, zgłębiają wybrane polskiego żeglarza był złoty medal zdobyty na igrzyskach olimpijskich
zagadnienie dotyczące tematyki morskiej. Gromadzą i sze- w Atlancie w 1996 roku. Mateusz Kusznierewicz miał wówczas 21 lat. Na 
regują wiedzę na dany temat, aby na koniec przedstawić ją kolejnej olimpiadzie zajął czwarte miejsce, mimo iż był faworytem. Był to 
w wybranej przez siebie atrakcyjnej formie. W ten sposób wówczas bardzo trudny moment w jego życiu i chciał zrezygnować
powstaną strony internetowe, prezentacje multimedialne, z żeglarstwa, ale nie poddał się i z kolejnych igrzysk wrócił z brązowym 
gazety, a nawet przedstawienia teatralne. Uczniowie odbędą medalem. – Żeglarstwo jest na całe życie – powiedział. – To moje życie i moja 
też jednodniowe praktyczne zajęcia na wodzie, które pozwolą pasja. 
im skonfrontować zebraną wiedzę z rzeczywistością. W ra- Gość specjalny pikniku naukowego w Sierakowicach odpowiadał 
mach projektu będą organizowane także żeglarskie pikniki także na pytania dociekliwych uczniów. Później instruktorzy żeglarstwa
naukowe, a dla wyróżnionych uczestników projektu z fundacji Navigare śpiewali wspólnie z młodzieżą szanty, a także uczyli ich 
przygotowano wakacyjne obozy żeglarskie. wiązania popularnych węzłów żeglarskich. Młodzież poznała też zasady 

W projekcie biorą udział cztery szkoły z naszej udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie mieli również okazję 
gminy: Szkoła Podstawowa w Sierakowicach, Zespół Szkół dowiedzieć się jak skonstruowany jest jacht regatowy klas Optymist, każdy 
w Gowidlinie, Zespół Szkół w Tuchlinie i Zespół Szkół mógł w nim usiąść i przymierzyć się do pływania pod żaglami.
w Kamienicy Królewskiej – łącznie ponad 60 uczniów klas Zabawa była świetna, a wiedza zdobyta w ten sposób na stałe 
piątych, bo to właśnie do nich jest skierowany projekt. pozostanie w głowach uczestników pikniku. Możliwe, że niektórzy zasmakują 

Jakie umiejętności rozwija młodzież ucząca się przygody z żaglami i wiatrem, chcąc pójść w ślady Mateusza Kusznierewicza.
żeglarstwa? – na to pytanie wspólnie z Mateuszem 
Kusznierewiczem odpowiedzi szukali uczniowie biorący 
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Czym jest arteterapia dowiedzieli się 
uczestnicy spotkania zorganizowanego 16 kwiet-
nia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowi-
cach przez Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie. Spotkanie „Arteterapia sposobem na 
aktywność” zrealizowano w ramach projektu 
„Akademia Aktywności”, a skierowano głównie 
do seniorów. Partnerami spotkania były Koła 
Gospodyń Wiejskich w Paczewie i Lisich Jamach 
oraz Gminny Ośrodek Kultury. 

W pierwszej części spotkania uczest-
nicy wysłuchali prelekcji psycholog Elżbiety 
Raczyńskiej, która mówiła o tym, jak zaakcep-
tować nieuchronny proces starzenia dotykający 
każdego człowieka. Przytoczyła słowa św. To-
masza z Akwinu, który stwierdził, że „najwięk-
szym dziełem szatana jest zgryźliwy starzec”.
A można wiele uczynić, aby w jesieni swojego 
życia nie stać się zgryźliwym człowiekiem. 
Najważniejsza jest akceptacja procesu starzenia
i wszystkich niedogodności, jakie ten okres ze 
sobą niesie. Ważne, aby być wdzięcznym za 
wszystko, co niesie życie i umieć cieszyć się 
drobiazgami. – Trzeba żyć tak, aby móc o sobie 
powiedzieć, że przeżyło się minione lata napraw-
dę dobrze i że życie miało sens – mówiła Elżbieta 
Raczyńska. 

Po prelekcji psychologa był czas na 
kawę i pyszne ciasta upieczone przez panie z kół 
gospodyń z Paczewa i Lisich Jam. Tuż po 
poczęstunku rozpoczęły się warsztaty rękodzieła. 

Arteterapia jest formą terapii przez 
sztukę, czyli przez tworzenie różnego rodzaju 
dzieł. Wyroby rękodzielnicze są także takimi 
małymi dziełami sztuki. Dwie niezwykle utalen-
towane panie z Warsztatów Terapii Zajęciowej
z Somonina - Iwona Boczkowska i Agnieszka 
Szczypiorkowska - pokazały efekty swojej 
twórczości. Pani Iwona tworzy w technice 
dekupaż, natomiast pani Agnieszka ma pracownię 
ceramiki, wykonuje biżuterię z ceramicznych 
elementów, zajmuje się także filcowaniem. 

Artystki pokazały, jak można ciekawie
i niezwykle twórczo spędzić czas wykonując 
przeróżne przedmioty dekoracyjne i biżuterię. 
Ozdobione metodą dekupaż przedmioty co-
dziennego użytku, takie tak np. drewniana taca, 
świecznik czy szkatułka, zyskują zupełnie nowe 
oblicze i mogą posłużyć jako wyjątkowa 
dekoracja kuchni czy pokoju. Taką metodą można 
także wykonać biżuterię. Panie biorące udział
w warsztatach miały możliwość wypróbowania 
różnych metod pracy twórczej. 

Można stwierdzić, że niezwykle ważne 
w życiu jest to, aby człowiek, niezależnie od 
wieku, miał hobby – pasję, dzięki której uniknie 
nudy i popadnięcia w marazm. Mnogość technik 
artystycznych i rękodzielniczych oraz dostępność 
na rynku przeróżnych półproduktów pozwala 
każdemu rozwinąć zainteresowania i odkryć 
swoją pasję. 

Spotkanie udowodniło, że jesień życia, 
kiedy już nie pracujemy zawodowo, każdy może 
spędzić bardzo aktywnie i twórczo.

AK

Jak nie stać się „zgryźliwym
starcem”?

Przez cały swój pontyfikat papież Jan Paweł II prowadził bardzo aktywny tryb życia. 
Nie tylko często podróżował, ale także miał bardzo wypełniony porządek dnia. Papież wstawał 
o 5.30 i przez godzinę modlił się w kaplicy (medytował około siedmiu godzin dziennie).
O godzinie siódmej odprawiał mszę św., w której codziennie, poza usługującymi mu polskimi 
zakonnicami, uczestniczyła niezbyt liczna grupa zaproszonych osób. Po mszy goście 
przechodzili do biblioteki i tam papież udzielał im błogosławieństwa. Najbardziej zaprzy-
jaźnionych zabierał ze sobą do jadalni na śniadanie, które zwykle składało się z herbaty, 
słodyczy, owoców, soku owocowego, świeżego chleba, masła i dżemu. Po śniadaniu szedł do 
swojego biura, gdzie przygotowywał się do czekających go spraw, zapiywał swoje 
przemyślenia, niekiedy krótkie modlitwy. Zawsze pisał po polsku, robiąc uwagi na marginesie.

O jedenastej rozpoczynał audiencje. Spotkania trwały na ogół nie dłużej niż 
piętnaście minut. Co roku przyjmował ponad pięćset osób, które po rozmowie obdarowywał 
medalikami, różańcami i oprawionymi encyklikami. We wtorki przyjmował mniej osób, 
ponieważ przygotowywał się do środowej audiencji generalnej, w której uczestniczyło ponad 
dwanaście tysięcy osób zgromadzonych na placu św. Piotra. Przed godziną drugą wracał do 
swojego pałacu, szedł do kaplicy na trzecim piętrze, gdzie modlił się przez piętnaście minut. 
Potem jadł obiad, a jego osobisty sekretarz Stanisław Dziwisz zjawiał się z grupą zaproszonych 
gości (czasem ku przerażeniu osób czuwających nad protokołem). Posiłki były na ogół domowe 
i skromne. Wybór dań zależał od tego, czy gość był Włochem, czy Polakiem. Okoliczność tę 
skrupulatnie brała pod uwagę siostra Tobiana. Obiad składał się z trzech dań. Do potraw 
podawano wodę i wino – zwykle włoskie czerwone. Na deser prawie zawsze były owoce i sło-
dycze.

Po obiedzie Papież krótko gawędził z obecnymi i o wpół do czwartej wycofywał się 
do prywatnych pokoi na półgodzinny wypoczynek (zalecany przez lekarzy po pierwszym 
zamachu). Później spacerował po watykańskich ogrodach lub po tarasie, często z brewiarzem
w ręce. Po spacerze zwykle przygotowywał się do najbliższej podróży, m.in. uczył się języka 
kraju, do którego zamierzał jechać albo czytał dokumenty. O godzinie osiemnastej trzydzieści 
znów zaczynały się audiencje. Nie wiadomo czy Papież jadał podwieczorki. Tylko od czasu do 
czasu pijał herbatę. O ósmej na kolację jadał rybę lub rosół. Podczas kolacji, zwykle znacznie 
skromniejszych niż obiady, na ogół ktoś mu towarzyszył. Przed pójściem do sypialni udawał się 
do kaplicy, gdzie modlił się przez pół godziny. Światło w jego apartamentach gasło późno.

Jan Paweł II preferował kuchnię polską. Szczególnie lubił ruskie pierogi, barszcz ze 
skwarkami i ziemniakami, kwaśne mleko z ziemniakami, kaszę gryczaną i flaki. Być może
z tego powodu nie miał zawodowego kucharza. Gotowały mu i usługiwały zakonnice - 
Służebniczki Najświętszego Serca Jezusowego z Krakowa. Cztery siostry dbały o prywatny 
apartament, dbały o ubrania, korespondencję, leki, zajmowały się kuchnią. Papieskim 
gospodarstwem zarządzała siostra Tobiana – skromna i dyskretna, o wysokim poziomie 
intelektualnym.

Kuchnia papieska była w znacznej mierze tradycyjna, ale łączono w niej kuchnię 
polską i włoską. Podawano ryby (coraz częściej obecne w papieskiej diecie), mięso (zwłaszcza 
z drobiu), warzywa (głównie pieczone na blasze albo gotowane), za którymi nie przepadał oraz 
makarony, które, jeśli były dobrze doprawione, bardzo mu smakowały. Ta kuchnia na wpół 
polska, na wpół włoska była wzbogacana o różne dania kuchni międzynarodowej. Czasami 
papież otrzymywał je w prezencie z zagranicy, czasami prosił o włączenie potraw poznanych 
podczas podróży. Jadłospis z czasem był coraz bardziej dostosowany nie tylko do upodobań 
Jana Pawła II, ale też do stanu jego zdrowia. Jeżeli na początku pontyfikatu śniadanie często 
składało się z kawy, jaj na miękko, parówek, chleba z masłem i ciastek, to pod koniec 
pontyfikatu – zaledwie z zielonej herbaty i czegoś słodkiego. Barszcz z uszkami ustąpił miejsca 
lżejszym potrawom z makaronu lub ryb, które wydawały się jemu mdłe, więc zawsze prosił
o sos. Pod koniec pontyfikatu jadał makaron tylko z jarzynami w rosole. Podstawą papieskiego 
menu były ziemniaki pod wszelkimi postaciami: z mięsem, w sałatce, w pierogach, jako puree; 
oprócz tego pudding lub ciasto. Pod koniec życia jadł potrawy bardzo lekkostrawne: zupy 
jarzynowe, filet z łososia z grzybami lub rybę w sosie. Polskich potraw nie podawano 
codziennie. Podawano je, gdy Papież przyjmował polskich przyjaciół.

W wigilię Bożego Narodzenia przed wieczerzą dzielono się opłatkiem, a następnie na 
stole pojawiała się zupa migdałowa lub barszcz, karp w szarym sosie, jakaś potrawa z rodzaju 
bigosu oraz ciasta, zwłaszcza piernik (z miodem, karmelem i winem).

Jan Paweł II nie jadał zbyt wiele ryżu, wolał ziemniaki i makaron. Każdego roku na 
urodziny Papieża zakonnice piekły jego ulubioną polską szarlotkę i umieszczały w niej jedną 
świeczkę, którą on z wdzięcznością zdmuchiwał. Bardzo lubił również rodzaj tortu z mig-
dałowej bezy z kremem waniliowym.

Przed posiłkiem Jan Paweł II w ciszy błogosławił stół. Po chwili skupienia zaczynał 
posiłek pytaniem: „To od czego zaczynamy?” Uwielbiał rozmawiać przy stole i cenił lojalność. 
Do swojego polskiego przyjaciela Jerzego Klugera powiedział: „To co się mówi przy stole, nie 
wychodzi poza stół”, i tego przestrzegał. Był to układ honorowy, którego dotrzymywali przez 
całe życie. Po posiłku, również w ciszy, dziękował Bogu za pokarmy. 

Kuchnia Watykanu cz.2
Upodobania i zwyczaje kulinarne Jana Pawła II (1978-2005)

Z książki Evy Celada pt. „Sekrety kuchni Watykanu” wybrała Maria Karolak
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Szlakiem sentencji, cz.3
Dom własny tyle wart, co złoto

Łacińska sentencja Privata domus valet aurum wieści, że dom jest 
wart tyle, co złoto. Przeważnie dom bywa synonimem życia rodzinnego, a 
brak domu jest rozumiany jako bezdomność. Ojczyzna to także dom, o który 
należy wciąż zabiegać, strzec i kochać. Wiele ludzi straciło swój ,,dom”, 
niekoniecznie w sposób zawiniony. Jednak są tacy wśród nas, którzy w tej 
sferze nie są bez winy. 

Co należy zrobić, aby zniszczyć dom? Należy go zburzyć, 
rozebrać, a gruzy usunąć, być może na wysypisko. Nikt nagle nie staje się 
człowiekiem pozbawionym zasad moralnych  czy etycznych. Proces ten 
postępuje raczej powoli, aż do momentu przekroczenia pewnych granic. W 
podobny sposób może też nastąpić zdemolowanie domu rodzinnego, tego 
duchowego zakątka opartego na więzach krwi, serdecznej atmosferze i 
życzliwym miejscu. Obecnie wielu dotyka powolny rozpad tej podstawowej 
komórki społecznej, rodzina jest atakowana. Dlaczego się tak dzieje? Można 
stwierdzić, że mnóstwo czynników sprzymierzyło się w tej walce, a wśród 
nich ewolucja kulturowa, prawo, środki masowego przekazu i jeszcze kilka 
innych. Zostały otwarte drzwi dla Złego, który jest mistrzem w wyrządzaniu 
krzywdy, najpierw zrobi małą rysę, a później będzie dzielił i niszczył. Może 
tak być, że sobie tego w porę nawet nie uświadomimy.

Wśród czynników zasadnicza wydaje się ewolucja postawy 
kobiet, wynikająca niekiedy z kwestii ideologicznych, zwyczajowych, czy 
też z okoliczności. Obecnie kobiety chcąc podreperować domowy budżet, 
czy nawet utrzymać rodzinę, zmuszone są pracować, nawet te, które nie 
chcą. Trudno kobiecie jest pracować cały dzień, aby później być w pełni 
matką i żoną. Jest to zadanie wymagające ogromnego trudu i poświęcenia 
dla obydwu małżonków. Staje się to coraz trudniejsze, dochodzi do zamiany 
ról w małżeństwie. Wymiar ojcostwa zatraca swój charakter. Czemu nie 
możemy powrócić do czasów, kiedy mamy były osobami ważnymi w 
wychowaniu dzieci? Miała być poprawa, niestety obserwuje się 
uwstecznienie. Ostatecznie dzieci zostają pozostawione same sobie. Dąży 
się do tego, aby jak najszybciej rozpoczynały edukację i były samodzielne 
mając kilka lat. W niektórych zakątkach świata dzieci mogą nawet zmienić 
swoją płeć, o podobnych zakusach zmian w prawie możemy już usłyszeć od 
niektórych polityków mieszkających w naszej ojczyźnie (chyba to nie 
Polacy!). 

Poprzez emancypację kobiet, parytety w polityce, dąży się do 
zrównania praw kobiet i mężczyzn. Ruchy feministyczne poświęcają dużo 
energii, aby upodobnić kobiety do mężczyzn. Jednak byłoby lepiej, aby 
skłonić mężczyzn do wypełniania solidnie obowiązków rodzinnych. Ważne 
by zrozumieli sens życia rodzinnego opartego na dobrych relacjach z 
kobietą. Niewątpliwie wzrósłby autorytet kobiety i jej rola w 
społeczeństwie.

Z naszym życiem związane są różnego rodzaju diabelskie pokusy, 
które niestety wpływają na nasze rodziny. Pod pozorem dobra sprzedaje się 
nam zło. Niech dzieci robią co chcą, wtedy będziemy mieli spokój. Często 
nie uwzględniamy ich potrzeb wychowawczych i uczuciowych. 
Małżonkowie, gdy dają miejsce różnym pokusom, otwierają swoją rodzinę 
na działanie Złego, który tylko czeka na takie zaproszenie. Zło nie jest 
brakiem dobra, ale jest siłą duchową i niszczycielską. Ten ukryty 
nieprzyjaciel sieje zamęt w dziejach ludzi, a szczególnie uderza w dom 
rodzinny. Wszystko to nie powinno przyprawiać nas o rozpacz. 
Chrześcijanin musi być odważnym żołnierzem w bitwie o rodzinny dom, 
jeszcze nie wszystko stracone.

br. Michał

Gimnazjum w Sierakowicach było gospodarzem jednego 
z finałów konkursu „Odkrywamy talenty na Pomorzu”. 21 marca
w szkole gościło 29 uczestników eliminacji z terenu powiatów 
kartuskiego i kościerskiego. Ich występy oceniała komisja, która 
wyłoniła zwycięzców do finału głównego konkursu.

Konkurs „Odkrywamy talenty na Pomorzu” przeznaczo-
ny jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych z terenu województwa pomorskiego. Jego 
organizatorem jest Regionalne Stowarzyszenie Naukowo Eduka-
cyjne z Tczewa oraz Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. w Gdańsku. 
Współorganizatorami są: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
i Starostwo Powiatowe w Malborku. 

Głównym celem konkursu jest wyłanianie utalentowanej, 
kreatywnej młodzieży i motywowanie jej do rozwijania talentów
i zainteresowań. Kategorii konkursowych jest sporo, więc każdy ma 
sznsę wykazać się w którejś z dziedzin, a są nimi: gimnastyka 
artystyczna, akrobatyka, fitness, żonglerka, kulturystyka; taniec; 
plastyka (malarstwo, rzeźba, fotografia); muzyka (śpiew, gra na 
instrumentach); występ aktorski; proza/poezja (utwory własne); 
nauka/technika (wynalazki, projekty).

Występy utalentowanych uczniów oglądała komisja
w składzie: Irena Kulwikowska – dyrektor GOK w Sierakowicach, 
Jacek Mazur – dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 
Szkół w Sierakowicach i Jolanta Jank – przewodnicząca komisji.
Z wszystkich kategorii do finału głównego mógł awansować tylko 
jeden zwycięzca. Jury zadecydowało o przyznaniu pierwszych 
miejsc: Kornelii Wenta w kategorii szkoła podstawowa, Martynie 
Furman w kategorii gimnazjum i Marcinowi Zwarze w kategorii 
szkoła ponadgimnazjalna. Zwycięzcy uczniowie stratowali
w kategorii muzycznej. Poza tym wyróżniono Patrycję Teterycz, 
Julię Kapicę, Tomasza Wentę, Aleksandrę Ryngwelską i Lucynę 
Driwa.

Uroczysta Gala Finałowa IV edycji konkursu „Odkry-
wamy talenty na Pomorzu” odbędzie się 26 kwietnia w Szkole 
Podstawowej nr 5 w Malborku z udziałem mecenasów, patronów, 
organizatorów oraz nagrodzonych uczestników.  

Odkrywamy talenty na Pomorzu

Serdeczne podziękowania Rektorowi WSKSiM w Toruniu O. Zdzisławowi Klafce,
Księdzu Proboszczowi i Księżom Wikariuszom parafii pw. św. Marcina,

Księdzu Dziekanowi Dekanatu Sierakowickiego,
proboszczowi parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach,

Księdzu Proboszczowi parafii NPNMP w Gowidlinie,
władzom samorządowym gmin Sierakowice, Chmielno, Linia,

Radzie i Zarządowi oraz pracownikom Banku Spółdzielczego w Sierakowicach,
firmom i zakładom pracy, fundacji,

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

składa pogrążona w smutku Rodzina

naszej Córki śp. Dagmary Dawidowskiej

Panu Zbigniewowi Fularczykowi
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

składają
Dyrekcja i Nauczyciele

Gimnazjum im. Józefa  Piłsudskiego w Sierakowicach

Ojca

Głębokie wyrazy współczucia
z powodu śmierci

składają
Dyrektorzy Szkół Gminy Sierakowice

Ojca i Teścia
Śp. Zygmunta Fularczyka
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Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji w sprawie opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi – do 30 kwietnia 2013 r.
Kto składa deklarację? nieruchomości. Przykładowo na nieruchomości może być jedno 

Właściciel nieruchomości. Za właściciela można również gospodarstwo 3-osobowe lub dwa gospodarstwa 2-osobowe i jedno 
uznać współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki gospodarstwo 5-osobowe. Stawki opłat zostały zróżnicowane i są inne w 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub gospodarstwach 1-osobowych, 2-osobowych, 3-osobowych,
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W przy- 4-osobowych, 5-osobowych, 6-osobowych i większych. Powyżej 6 osób 
padku wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych jedną w gospodarstwie domowym stawka opłaty pozostaje na stałym 
deklarację za wszystkich mieszkańców składa jej zarząd. poziomie.   
Do kiedy? Gospodarstwo domowe – należy przez to rozumieć zespół 

Pierwszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Sie- osób zamieszkujących razem i wspólnie się utrzymujących. W nie-
rakowicach w terminie do 30 kwietnia 2013 roku. Kolejną deklarację ruchomości, tj. domu, mieszkaniu, pomieszczeniu może funkcjonować: 
należy złożyć w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia jedno, dwa, trzy lub więcej gospodarstw domowych. 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi W nieruchomościach niezamieszkałych,  na których powstają 
(np.: ilości osób zamieszkujących – w związku z narodzinami dziecka, odpady właściciele określą zapotrzebowanie na ilość sztuk pojemników 
zgonem, zmianą miejsca zamieszkania). Właściciel nieruchomości od i worków do gromadzenia odpadów komunalnych o wska-
dnia nastąpienia zmiany ma 14 dni na złożenie nowej deklaracji. zanych pojemnościach. Opłata w tym wypadku naliczana jest za 
Gdzie złożyć? odebrany pojemnik. Minimalną ilość pojemników, w jaką należy 

Druki deklaracji zostaną dostarczone właścicielom nie- wyposażyć nieruchomość, i ich wielkość określa Regulamin Utrzymania 
ruchomości za pośrednictwem gońca Gminy Sierakowice lub przez Czystości i Porządku w Gminie Sierakowice. 
osoby do tego upoważnione. Zostaną one już częściowo wypełnione Uwaga! Deklaracje, w których dane o ilości osób w gos-
przez nasz system informatyczny i będą zawierać dane właściciela podarstwie domowym będą co najmniej pokrywały się z ilością osób 
nieruchomości oraz dane adresowe. Czyste druki deklaracji będą zameldowanych, przyjmowane będą oddzielnie i w sposób uproszczony, 
dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Sierakowicach oraz na stronie gdyż czas potrzebny do przyjęcia takiej deklaracji będzie znacznie 
internetowej www.sierakowice.pl. W przypadku gdy właściciel krótszy. Jeśli ilość osób zameldowanych będzie wyższa niż liczba osób 
nieruchomości nie otrzyma druków deklaracji należy się po nie zgłosić zadeklarowanych, to taka deklaracja będzie wymagała weryfikacji
do Urzędu Gminy w Sierakowicach, tak by w terminie do końca i złożenia stosownych wyjaśnień i oświadczeń przez właściciela 
kwietnia 2013 r. móc złożyć deklarację. nieruchomości. 

Deklaracje będą przyjmowane w Biurze Podawczym Co jeśli nie złożę deklaracji?
(pok. 102), Urzędu Gminy w Sierakowicach ul. Lęborska 30. Wszelkich W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych 
informacji na temat nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Gmina sama określi 
i sposobu wypełniania deklaracji będą udzielali pracownicy Referatu w drodze decyzji wysokość opłaty. Wówczas przyjęta zostanie stawka za 
Ochrony Środowiska w pok. 111 Urzędu Gminy i pod nr telefonu odbiór odpadów niesegregowanych, co wiąże się z wyższą opłatą. 
58 681-95-66. Dlatego opłaca się samemu złożyć deklarację i zadeklarować selektywną 
Co muszę zadeklarować? zbiórkę odpadów komunalnych na swojej posesji. Deklaracja stanowi 

Właściciel nieruchomości musi określić czy będzie podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Należy przez to 
segregować odpady, co będzie uprawniać do zastosowania niższej rozumieć zobowiązanie do uiszczenia opłaty na rzecz gminy. Jeżeli takie 
stawki opłaty, czy też nie będzie segregować i poniesie wyższe koszty. wpłaty nie będą dokonywane, należności z tego tytułu będą 

W nieruchomościach zamieszkałych właściciele określą ilość egzekwowane zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej.
i wielkość gospodarstw domowych, jakie występują na ich 
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Łączki na fotografii

 Miejscowość notowana w księgach ławniczych Kościerzyny z 1696 roku z powodu sporów szlachty okręgu mirachowskiego ze 
starostą Szczawińskim. Z danych opata kartuzów J. Schwengla wynika, iż w 1749 roku był tu tylko jeden dom. Nazwa miejscowości 
niewątpliwie pochodzi od wyrazu pospolitego bór, bo na to wskazuje jej położenie. Ta i inne miejscowości wskazujące na związek z 
wyrazem bór zwykle są położone w miejscach, w których pierwotnie były lasy, potem pola po wykarczowanym lesie, a następnie osady 
ludzkie (w gminie Sierakowice poza Borem takich powiązań można się jeszcze doszukać w nazwach Zarębiska i Rębienica – obie pod 
Tuchlinem). 

Dom Jana Andryskowskiego, budowany w latach 80-tych XIX wieku,
na zdjęciu stan z 1960 roku (widok od strony ulicy), zburzony w latach 90-tych XX wieku.

04 (273) kwiecień 2013

Stara chata Andryskowskich, stan z 1993 roku (widok od strony podwórza).

Kapliczka przy domostwie Andryskowskich, zbudowana w 1955 roku,
odnowiona w 1981 r. (na zdjęciu moment święcenia).

Na podwórzu u Szynszeckich, dziadek Franciszek Szynszecki z wnukiem,
z lewej Feliks Szynszecki.

Charakterystyczna „boża męka” przy wjeździe na posesję Szynszeckich,
na belce pionowej ciekawe metalowe narzędzia Męki Pańskiej.
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Drewniany dom Pani Agnieszki Klinkosz stoi na skraju wsi (kierunek na Miechucino,
z którego najłatwiej do wsi dojechać – ale nie podczas śniegowych zim

i wiosennych roztopów, bo wtedy jest to praktycznie niemożliwe).

Zabudowa gospodarcza w obejściu Pani Klinkosz jest także ciągle jeszcze drewniana.

Na domu należącym do Bernarda Skorowskiego w 2006 roku zawisła tablica
poświęcona „Pamięci porucznika Augustyna Westphala”

Augustyn Westphal – działacz TOW Gryf Pomorski, postawiony wysoko w strukturach
tej organizacji, działał także na terenie gminy Sierakowice, zorganizował niewielką

grupę konspiracyjną, działającą w obrębie Bąckiej Huty, a następnie Sierakowic
i Sianowa, którą w 1941 roku wprowadził do działań partyzanckich Gryfa Pomorskiego.

Bór leży na obszarze
Kaszubskiego Parku Kraj-
obrazowego, w kompleksie
Lasów Mirachowskich,
na szlaku turystycznym
Wzgórz Szymbarskich
(czarny szlak). Wchodząc
do miejscowości od strony
Łączek można podziwiać
malownicze wąwozy.

Wychodzących ze wsi
w stronę Bąckiej Huty żegna

(jak na kaszubskie
zwyczaje przystało)

przydrożny krzyż.

Zdjęcia historyczne ze zbiorów rodziny Mieczysława Andryskowskiego
i Mirosława Szynszeckiego.

Zdjęcia współczesne – D. Pioch, zebr. i oprac. Danuta Pioch
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Gminny Ośrodek Kultury zaprasza

Wójt Gminy Sierakowice zaprasza na
uroczystoœci 3-majowe w Sierakowicach:
godz.12.30
– uroczystoœci przy pomniku Królowej Korony Polskiej,
ul. Lêborska/Dworcowa
– przemarsz  ul. Lêborsk¹, Kartusk¹ do Parku Oœmiu 
B³ogos³awieñstw
godz. 12.50
– msza œw. z liturgi¹ s³owa w jêzyku kaszubskim przy O³tarzu 
Papieskim (celebrans – ks. Adam Wenta, Sercanin z Misji
w Kamerunie)
Oprawa muzyczna: Chór Discantus z Gowidlina
Realizatorzy:
-  Parafia pw. œw. Marcina
-  Oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
-  Gminny Oœrodek Kultury
-  Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego

W dniach 8-10 maja na stadionie Gminnego Klubu 
Sportowego w Sierakowicach odbêd¹ siê IGRZYSKA 
M£ODZIE¯Y. 

Teatr M³odych Gotów i Gminny Oœrodek Kultury w Sie-
rakowicach zapraszaj¹ 18 maja 2013 r. na Noc Muzeów do 
Parku Oœmiu B³ogos³awieñstw na „Iliadê Kaszubsk¹”. Pocz¹tek 
godz. 21.00.

25 maja (sobota) w Muzeum Parku Etnograficznym we 
Wdzydzach Kiszewskich odbêdzie siê nabo¿eñstwo majowe 
przy kapliczce z Puzdrowa. Wyjazd godz.14.00 z centrum 
Puzdrowa.

Gminny Oœrodek Kultury zaprasza 30 maja (czwartek – Bo¿e 
Cia³o) na koncert M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej Gminy 
Sierakowice zatytu³owany „Mi³oœæ cierpliwa jest” z okazji
14. rocznicy pobytu Jana Paw³a II w Pelplinie. Koncert 
odbêdzie siê przy O³tarzu Papieskim w Sierakowicach
o godz. 19.00.

Rok 2013 na Pomorzu został ogłoszony przez 
Kaszubów Rokiem księdza Janusza Pasierba. Ks. Janusz Pasierb 
był wybitnym pisarzem, historykiem, poetą i eseistą. Zmarły 
dwadzieścia lat temu duchowny jest nazywany ambasadorem 
Pomorza, bo poprzez swoją twórczość rozsławiał nie tylko 
piękno regionu, ale także jego tradycję i kulturę. 

– Ksiądz Pasierb był osobą niezwykle ważną dla 
naszego regionu, podkreśla profesor Józef Borzyszkowski
z Instytutu Kaszubskiego. – W swojej twórczości zwracał uwagę 
przede wszystkim na rolę małej Ojczyzny w kształtowaniu 
tożsamości.

Wystawę „Pasierbowa Europa ducha” na terenie Gminy 
Sierakowice będzie można oglądać:

7 – 9 maja – w Gimnazjum w Sierakowicach
10 – 13 maja – w Gminnym Ośrodku Kultury w godz. 9.00-16.00
11– 12 maja (sobota-niedziela) 10.00-14.00 – w Gminnym 
Ośrodku Kultury  
14 – 15 maja – w Zespole Szkół w Tuchlinie
16 – 20 maja – w Zespole Szkół w Gowidlinie

Wystawa
„Pasierbowa Europa ducha”

Kaszubi czczą  pamięć księdza Janusza Pasierba
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XXX edycja Wojewódzkiego Konkursu
Recytatorskiego Poezji Polskiej

Z radością informujemy, że w powiatowych eliminacjach 
XXX edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji Polskiej, który odbył się 
21 marca 2013r. w Domu Kultury „Kaszubski Dwór”w Kartuzach, II 
miejsce zajęła Aleksandra Grzenkowicz – uczennica kl. II c Szkoły 
Podstawowej w Sierakowicach. Gratulacje dla Oli oraz życzenia 
dalszych sukcesów.

Konkurs Pieśni Kaszubskiej
rozstrzygnięty

Dnia 18 marca 2013 r. w Szkole Podstawowej im. F. Cey-
nowy w Sierakowicach odbył się szkolny etap Konkursu Pieśni 
Kaszubskiej zorganizowany przez panią Edytę Gawin. Jak co roku 
wzięli w nim nie tylko uczniowie uczący się j. kaszubskiego, ale 
również miłośnicy muzyki i pieśni kaszubskich z klas I-VI. Mimo że 
tegoroczna liczba uczestników była zdecydowanie mniejsza niż w la-
tach ubiegłych, to jury konkursu nie miało wcale łatwego zadania  przy 
wyłanianiu zwycięzców, gdyż poziom uczestników był bardzo 
wyrównany.

Do etapu gminnego, który odbył się 22 marca, 
zakwalifikowali się następujący laureaci: 
w kategorii klas I-II solistka Aleksandra Grzenkowicz z klasy II c
oraz zespół - uczennice z kl. III c w składzie: Magdalena i Zuzanna 
Myszk, Anna Cyperska, Aleksandra Lis, Martyna Michalak oraz 
Paulina Wojcieszak;
w kategorii klas IV- VI będą reprezentować naszą szkołę:
solistka Kinga Szulta
oraz zespół w składzie: Klaudia Szreder, Marianna Drywa, Maja 
Chmurzyńska.

Wszystkim uczestnikom ogromnie gratulujemy mając 
nadzieję, że również za rok zechcą nam zaprezentować swe niezwykłe 
talenty. Laureatom życzymy powodzenia i trzymamy za nich kciuki 
podczas etapu gminnego.

M. Cyperska

„Kaszëbsczé spiéwë” w Jelonku

22 kwietnia w Szkole Podstawowej w Jelonku odbył się 
gminny etap XI Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej 
„Kaszëbsczé Spiéwë” pod patronatem Wójta Gminy Sierakowice – 
Tadeusza Kobieli. Celem konkursu jest popularyzacja pieśni 
kaszubskich wśród dzieci i młodzieży, wymiana doświadczeń 
artystycznych oraz integracja środowiska regionalnego. Wśród 
zaproszonych gości byli: dyrektor ZEAS-u Jacek Mazur, dyrektor 
GOK-u Irena Kulwikowska, przedstawiciele Zrzeczenia Kaszubsko-
Pomorskiego oraz przewodnicząca Rady Rodziców – Ewa Rulis.

W konkursie wzięło udział piętnastu uczestników (9 
wokalistów i 6 zespołów). Młodzi artyści zaprezentowali swoje 
umiejętności wokalne w grupach wiekowych: przedszkola, klasy I-III i 
klasy IV-VI.

Jury w składzie: Teresa i Henryk Klasowie oraz Danuta 
Pioch przyznało następujące miejsca:
Przedszkola:
W kategorii solistów:
I miejsce – Wiktoria Walkusz z Samorządowego Przedszkola w 
Sierakowicach
Kategoria klas I-III
Soliści:
I miejsce – Klaudia Wenta ze Szkoły Podstawowej w Jelonku
II miejsce – Aleksandra Grzenkowicz ze Szkoły Podstawowej w 
Sierakowicach
III miejsce – Zuzanna Reclaf ze Szkoły Podstawowej w Puzdrowie
Zespoły:
I miejsce – Zespół ze Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach
II miejsce – Zespół ze Szkoły Podstawowej w Sierakowicach
III miejsce – Zespół ze Szkoły Podstawowej w Puzdrowie

Kategoria klas IV-VI
Soliści:
I miejsce – Kinga Szulta ze Szkoły Podstawowej w Sierakowicach
II miejsce – Paulina Górlikowska ze Szkoły Podstawowej w Lisich 
Jamach
III miejsce – Magdalena Lempkowska  ze Szkoły Podstawowej w 
Jelonku
Zespoły:
I miejsce – Zespół ze Szkoły Podstawowej w Jelonku
II miejsce – Zespół ze Szkoły Podstawowej w Sierakowicach.

Wykonawcy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsca, będą 
reprezentowali naszą gminę w eliminacjach powiatowych 
Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë”, 
zaplanowanego na 11 kwietnia w Kamienicy Szlacheckiej.

Alicja Chmurzyńska

Nagrodzeni w kategorii klas I-III

Dnia 14 marca odbył się finał XII Wojewódzkiego Konkursu Kiedy emocje związane z konkursem troszkę opadły, 
Twórczości Regionalnej Dzieci i Młodzieży pt. ,,Mój Region”, którego przyszedł czas na małe co nieco. Z chęcią skorzystaliśmy z poczęstunku 
organizatorem był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w przygotowanego przez organizatorów. Atmosfera w tamtejszym 
Kwidzynie. Spośród 11 prac, które nadesłaliśmy aż 5 zostało ośrodku była tak przyjazna, że czuliśmy się jak u siebie. W przyszłym 
nagrodzonych przez jury. Ala, Marek Sz., Marek W., Dominik i roku ponownie spróbujemy swoich sił w tym konkursie.
Ksawery dumnie reprezentowali nasz ośrodek w Kwidzynie. Z wielką 
radością wkraczali na scenę po odbiór przyznanych im nagród i 
dyplomów.

Rozdanie nagród uświetniły występy lokalnych zespołów. 
Wszystkim podobały się przygody Calineczki, taneczne popisy 
młodzieży oraz gra na instrumentach.

Po części artystycznej nadszedł czas na zwiedzanie wystawy 
pokonkursowej. Poziom prezentowanych prac był bardzo wysoki, więc 
tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że starania naszych dzieci zostały 
tak wysoko ocenione.

Katarzyna Leszczyńska, Foto: nadesłane

Wychowankowie ORW w Szklanej nagrodzeni

Eliminacje do gminnego Konkursu Literatury Kaszubskiej „Rodnô 
mowa” w Przedszkolu Samorządowym w Sierakowicach zorganizowano 27 
marca. W recytatorskich zmaganiach wzięło udział trzydzieścioro troje 
przedszkolaków. Dzieci deklamowały wiersze znanych kaszubskich poetów: Ewy 
Warmowskiej, Alojzego Nagla czy Antoniego Peplińskiego. 

Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali pamiątkowy dyplom i 
porcelanowy dzwoneczek z kaszubskim motywem. Dodatkowym upominkiem 
od sierakowickiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego była książka 
Janusza Mamelskiego „Legendy Kaszubskie”. Przedszkole podczas eliminacji 
gminnych konkursu będą reprezentować: Ewa Kotłowska (3 lata) i Wojtek Klejna 
(4 lata).

– Cieszę się, że rośnie liczba dzieci recytujących w języku kaszubskim. 
Widzę duże zaangażowanie zarówno rodziców, jak i nauczycielek z przedszkola – 
powiedziała Lucyna Fularczyk, dyrektor przedszkola.

Tekst i foto: nadesłane

„Rodnô mowa” w Przedszkolu Samorządowym
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Zespół z Sierakowic wyśpiewał I miejsce wśród grup IV-VI

Dziesiątego kwietnia w siedzibie Gminnego Ośrodka Szkołę ponadgimnazjalną reprezentowały dwie uczennice. 
Kultury w Sierakowicach miały miejsce gminne eliminacje konkursu Pierwsze miejsce komisja przyznała Lucynie Driwa, a drugie – 
recytatorskiego literatury kaszubskiej „Rodnô 
mowa”. Konkurs od wielu lat cieszy się dużą 
popularnością, zwłaszcza wśród młodszych dzieci.
W tym roku w eliminacjach wzięło udział 63 uczest-
ników – uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Recytacje oceniała komisja w składzie: 
Aleksandra Maciborska-Pytka z Centrum Kultury 
„Kaszubski Dwór” w Kartuzach, Joanna Walkusz
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowinie
i Witold Kotlenga z Zespołu Szkół Ponadgimnaz-
jalnych w Sierakowicach. Po wysłuchaniu liczącej
13 osób grupie przedszkolaków komisja zadecydo-
wała przyznać pierwsze miejsce Jakubowi Boja-
nowskiemu ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu, 
drugie – Julii Piotrowskiej z Zespołu Szkół w Go-
widlinie i trzecie – Ewie Kotłowskiej z Przedszkola 
Samorządowego w Sierakowicach. 

W kategorii klas I- III szkół podstawowych 
pierwsze miejsce zajęły dwie uczennice: Anna 
Cyperska ze Szkoły Podstawowej w Sierakowicach
i Karolina Miotk ze Szkoły w Mojuszu. Drugiego 
miejsca nie przyznano, natomiast równorzędne 

Michalinie Gawin.trzecie zajęły: Aleksandra Grzenkowicz z Sierakowic i Marta Krefta
Uczestnicy eliminacji otrzymali nagrody książkowe z Tuchlina.

ufundowane przez Wójta Gminy Sierakowice, Zrzeszenie Kaszubsko-Zwyciężczynią kolejnej kategorii klas IV–VI została Lidia 
Pomorskie oddział Sierakowice oraz Gminny Ośrodek Kultury. Szczypior ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu. Kolejne miejsca zajęły: 

Na eliminacjach powiatowych naszą gminę będą Zuzanna Młyńska z Mojusza i Lucyna Damaszk z Tuchlina.  
reprezentować uczniowie, którzy zajęli pierwsze i drugie lokaty. Najlepszą recytatorką wśród gimnazjalistów okazała się 

Helena Bigus (ZS Gowidlino). Drugie miejsce w tej kategorii zajęła 
AK, Foto: GOK Sierakowice

Marta Reclaf (Gimnazjum w Sierakowicach), a trzecie miejsce – 
Magdalena Cichosz (ZS Gowidlino).

Kaszubskie recytacje w Gminnym Ośrodku Kultury

Dnia 26 marca 2013 r. odbyły się szkolne eliminacje Konkursu Prozy i Poezji Kaszubskiej „Rodnô Mowa” wśród uczniów klas I-III. 
Recytatorzy prezentowali dwa utwory w języku kaszubskim. Komisja przyznała:

I miejsce: Aleksandra Grzenkowicz (kl. II c) i Anna Cyperska (kl. III c);
II miejsce: Patryk Bednarek (kl. II c) i Zuzanna Myszk (kl. III c);
III miejsce: Kornelia Domaszk (kl. I e);
IV miejsce: Magdalena Myszk (kl. III c);

Gratulujemy wszystkim uczestnikom! W kolejnym etapie naszą szkołę będzie reprezentować Aleksandra i Anna. 

Konkurs Prozy i Poezji Kaszubskiej „Rodnô Mowa”
w Szkole Podstawowej w Sierakowicach
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Strażacki konkurs plastyczny
Dzieci i młodzież czadowi mówią NIE 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wraz
z Szefem Obrony Cywilnej Kraju, we współpracy z Wydziałami Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, już 
po raz 15. organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. W tym 
roku temat prac nawiązuje do ogólnopolskiej akcji PSP „NIE dla 
czadu”, czyli zagrożeń związanych z występowaniem tlenku węgla. 
Hasło konkursu brzmi: „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek 
węgla nic złego nie zrobi nikomu!”. 

Konkurs plastyczny jest wspaniałą okazją do zainteresowa-
nia tematem dzieci i młodzieży, gdyż ich właściwa postawa oraz 
świadomość zagrożenia, jakie niesie tlenek węgla, może uratować 
życie i zdrowie najbliższych. Czad jest gazem silnie trującym, bez-
barwnym i bezwonnym, bardzo niebezpiecznym, zwanym „cichym 
zabójcą”. To pokazuje, jak ważne jest uczenie właściwego zachowania 
i prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku
5-16 lat oraz do wychowanków świetlic terapeutycznych, ośrodków 
terapii zajęciowej i szkół specjalnych (bez ograniczeń wiekowych). 
Wyszczególniono 4 kategorie uczestników: I grupa – uczniowie klas
I-III szkoły podstawowej, II grupa – uczniowie klas IV-VI szkoły 
podstawowej, III grupa – uczniowie gimnazjum, IV grupa – uczniowie 
i wychowankowie świetlic terapeutycznych, ośrodków terapii zajęcio-
wej oraz ośrodków szkolno-wychowawczych.

Na każdym szczeblu eliminacji prace konkursowe wybiera 
specjalnie powołana komisja. W tym roku zmieniono nieco regulamin 
konkursu i pominięto etap gminny. Szkoły wysłały najlepsze prace 
uczniów bezpośrednio na etap powiatowy konkursu. Z naszej gminy 
do Starostwa Powiatowego w Kartuzach zostało przesłanych 65 prac 
plastycznych, a ich autorzy otrzymali nagrody ufundowane przez 
Wójta Gminy. Po eliminacjach wojewódzkich po pięć prac finałowych 
z każdej z czterech grup zostanie przesłanych do Komendy Głównej 
PSP. Posiedzenie Centralnej Komisji Konkursowej odbędzie się dnia 
14 czerwca 2013 r. 

Oprac. AK

Jak oni śpiewają!
Sierakowiczanie na XI Powiatowym Pomorskim Festiwalu Piosenki Kaszubskiej

W praktyce kościelnej istnieje powiedzenie, że kto śpiewa, tak czysto, pewnie i pięknie zaśpiewalo Kukułkę na dwa głosy, że 
dwa razy Boga chwali. Podobnie można rzec o śpiewie w ogóle, a jeśli jurorzy i widownia po prostu oniemieli z zachwytu.
ten śpiew brzmi w mowie ojczystej Kaszubów, to jest niezaprzeczal- Gmina Sierakowice godnie zaprezentowała się podczas 
nym jej sławieniem. Konkursu. Laureaci wyłonieni w trakcie gminnych eliminacji w Je-

 Aleksander Majkowski w swym pomnikowym dziele Żëcé lonku stawili się w komplecie. Solistów z przedszkola reprezentowała 
i przigodë Remusa pisał Czemuż bë nasza zaklatô mowa kaszëbskô ni Wiktoria Walkusz (Przedszkole w Sierakowicach), która w pięknym 
mia wstac jak królewiónka i sadnąc na złotim trónie? Dobrze, że stylu wyśpiewała I miejsce.  Wśród solistów klas I-III bezkonkuren-
nastały takie czasy, o których dawniejszym Kaszubom nawet się nie cyjna była Aleksandra Grzenkowicz (z SP w Sierakowicach), na 
śniło, iż mowa ojców i dziadów wchodzi do pałaców, zasiada na drugim miejscu uplasowała się Klaudia Wenta  (z SP w Jelonku). 
złotym tronie i jest traktowana z odpowiednią estymą. Wśród zespołów w tej kategorii wiekowej na drugim miejscu uloko-

wali się śpiewacy z SP w Lisich Jamach, a na trzecim – zespół 
reprezentujący SP w Sierakowicach. Laury wśród solistów klas IV-VI 
wywalczyła Kinga Szulta z SP w Sierakowicach, zajmując II miejsce, 
a tuż za nią (III miejsce) ulokowała się Paulina Górlikowska z SP
w Lisich Jamach. I miejsce w śpiewie grupowym tej kategorii zdobył 
zespół Szkoły Podstawowej w Sierakowicach, na drugim uplasowali 
się reprezentanci SP w Jelonku. Kategorię gimnazjalistów 
reprezentował zespół  z Tuchlina, który wyśpiewał II miejsce. Można 
zaryzykować stwierdzenie, że we wszystkich kategoriach sierakowi-
czanie dobitnie zaakcentowali swoją obecność zajmując czołowe 
lokaty, jednocześnie przysparzyli  niezwykłego splendoru swoim 
opiekunom, szkołom i całej gminie.

 11 kwietnia ojczysta mowa zasiadła na tronie 
zorganizowanym dla niej w Kamienicy Szlacheckiej, gdzie odbywał 
się XI Powiatowy Pomorski Festiwal Piosenki Kaszubskiej. 
Zabrzmiały pięknie młode głosy, które wyśpiewały nuty sławiące 
ojczystą ziemię, piękno przyrody, tęsknotę za utraconą ojcowizną. 
Śpiewali tak ślicznie, że chciałoby się rzec – Jak oni śpiewają! 
Przygotowanie młodych artystów było imponujące, wprost odwrotnie 
do sloganu ukutego przez niesprzyjające Kaszubom osoby Cassubia 
non cantat. W głosach młodych artystów dało się wysłuchać godziny 
pracy z instruktorami, którzy tak przygotowali swoich 
podopiecznych, że komisja konkursowa miała ogromny problem 
kogo wyróżnić. A już dosłownym hitem było wystąpienie rodzeństwa 
Gawin (brat – klasa I, siostra – klasa III szkoły podstawowej), które Konkurs z roku na rok jest coraz trudniejszym wyzwaniem 

dla jurorów, gdyż prezentujący swoje talenty soliści i zespoły są pro-
fesjonalnie przygotowani i zachwycają słuchaczy mistrzowskimi 
wykonaniami. Jeśli do tego towarzyszy im żywa muzyka (coraz 
częściej też w wykonaniu rówieśników bądź starszych kolegów), to 
wrażenia estetyczne są dodatkowo potęgowane, a słuchacze, pełni 
artystycznych doznań, nie zauważają upływu czasu.

Dobrze, że mamy utalentowaną młodzież, że są instruk-
torzy, którym nie szkoda często własnego czasu na rozwijanie 
młodych talentów. 

Tekst i foto Danuta Pioch

Wiktoria Walkusz z Samorządowego Przedszkola w Sierakowicach – I miejsce

Aleksandra Grzenkowicz – I nagroda w kategorii solistów klas I-III

Zespół z Sierakowic wyśpiewał I miejsce wśród grup IV-VI

pracownia-k.pl
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Nasza szkoła w okresie od 1 października 2012 r. do 26 lutego relacjach z rówieśnikami i osobami dorosłymi;
2013 r. wykonywała zadania, które zaowocowały uzyskaniem •szukali sposobów poprawy bezpieczeństwa; 
certyfikatu programu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” •poznali podstawowe prawa związane z ochroną dóbr 
podpisanego m. in. przez Ministra Sprawiedliwości. osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej; 

Zrealizowano 10 zadań przewidzianych regulaminem •zdobyli podstawowe informacje związane z profilaktyką 
konkursu. Sporządzono sprawozdania do których dołączono uzależnień; 
różnorodną dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań. Pani •kształtowali twórcze postawy, rozwijali odpowiedzialność, 
Alicja Baran koordynator projektu uczestniczyła w seminarium wyobraźnię i wrażliwość;
Bezpieczna Szkoła 2012 (w formule e-learning). W konkursie wzięli •wiedzą, gdzie szukać pomocy w przypadku zaistniałego 
udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Duże znaczenie dla sprawnego zagrożenia; 
przeprowadzenia konkursu miało zaangażowanie nauczycieli w jego •przybliżyli sobie informacje czym jest niepełnosprawność i 
realizację. Powstały zespoły dla każdego z poziomów nauczania, które gdzie szukać pomocy i jak okazywać pomoc osobom samotnym czy w 
przedstawiały propozycje działań, dbały o ich prawidłową realizację trudnej sytuacji życiowej; 
oraz angażowały się w zadania dodatkowe z nimi związane. Efekty tej •zapoznali się z  regułami prawa cywilnego i karnego. 
pracy podobały się uczniom, co uwidoczniało się podczas prelekcji, 
spotkań, czy wspólnej działalności. Młodzież bardzo angażowała się w Po raz kolejny przekonaliśmy się na jak duże wsparcie 
różnorodne działania, z chęcią podejmując się zadań przez nas możemy liczyć ze strony instytucji takich jak Policja, Urząd Gminy w 
przygotowanych oraz proponując swoje własne, np. pisząc scenariusze Sierakowicach, Straż Pożarna czy Gminny Ośrodek Pomocy 
do przedstawień teatralnych. Dzięki różnorodności podejmowanych Społecznej. Dzięki ludziom tam pracującym, udało nam się 
działań każdy z uczniów mógł włączyć się w jego realizację. przygotować i przeprowadzić szereg ciekawych spotkań, podczas 
Zagadnienia podejmowane w ramach konkursu powiązane były ze których uczniowie mogli korzystać z ich doświadczenia i spojrzeć na 
Szkolnym Programem Profilaktyki i Wychowania, którego realizacja problemy z innego punktu widzenia.  
jest ważnym aspektem naszej pracy. Organizacja konkursu przyczyniła Dziękujemy wychowawcom i nauczycielom, którzy z 
się do spopularyzowania wśród uczniów naszej szkoły podstawowych wielkim zaangażowaniem podejmowali się kolejnych zadań 
zasad funkcjonowania państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. realizowanych w ramach konkursu. Działania podniosły jakość pracy 
Przypomniano uczniom o zasadach współżycia społecznego, szkoły, zwiększyły poziom wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie 
poszanowaniu praw jednostek i tolerancji wobec ludzi. Podjęto szereg szeroko pojętego bezpieczeństwa.  Pozwalały zaangażować się oraz 
działań, które miały na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa poznać ciekawych ludzi, którzy na co dzień pomagają osobom z 
uczniów. różnorodnymi problemami. 

W czasie prowadzonych zajęć, konwersatoriów i spotkań z 
Wioletta Szulc zaproszonymi gośćmi nasi uczniowie:

nauczyciel świetlicy•definiowali pojęcia z zakresu edukacji obywatelskiej, takie 
jak: państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel; 

•kształtowali uczucia i postawy patriotyczne; 
•kształtowali umiejętności dostrzegania problemów w 

Szkoła Podstawowa im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach zdobyła tytuł
„Bezpiecznej Szkoły” oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznej Szkoły

SP Szopa i Gimnazjum w Siera- Wyniki w kategorii szkół podstawowych: Najlepszym zawodnikiem w kate-
kowicach okazały się najlepsze podczas 1.Mała Szkoła w Szopie, gorii szkół gimnazjalnych został Daniel Pa-
powiatowych eliminacji Turnieju Bezpie- 2.SP Żukowo, welczyk z Gimnazjum w Sierakowicach i jako 
czeństwa w Ruchu Drogowym jaki odbył się 3.SP Prokowo, nagrodę otrzymał w pełni wyposażony rower.
w piątek 19 kwietnia w Kartuzach i to one 4.SP Miechucino,
będą reprezentować Powiat Kartuski w elimi- 5.SP Kamienica Szlachecka,
nacjach wojewódzkich, które odbędą się 6.SP Somonino,
11 maja w PORD w Gdańsku. Uczestnicy 7.SP Podjazy,
zawodów musieli pokonać rowerowy tor 8.SP Wilanowo.
przeszkód, miasteczko ruchu drogowego, jak Najlepszym zawodnikiem w kate-
też wykazać się znajomością przepisów ruchu gorii szkół podstawowych został Grzegorz 
drogowego w teście składającym się z 25 py- Bulczak z Małej Szkoły w Szopie i jako nagro-
tań. Jednym z zadań było udzielanie pierwszej dę otrzymał w pełni wyposażony rower. Dru-
pomocy przedmedycznej. żyna Małej Szkoły w Szopie wystąpiła w skła-

Zawody zostały przeprowadzone dzie: Grzegorz Bulczak, Robert Peta i Jo-
pod czujnym okiem naczelnika wydziału achim Lorbiecki.
ruchu drogowego KPP w Kartuzach pana Wyniki w kategorii szkół gimnazjalnych:
podkom. Dawida Knopa oraz wizytator z De- 1.Gimnazjum w Sierakowicach, 
legatury Kuratorium Oświaty Kościerzynie 2.Gimnazjum w Przyjaźni,
pani Haliny Knapińskiej. Tu należy dodać, że 3.Gimnazjum w Pomieczynie,
organizatory eliminacji powiatowych stanęli 4.Gimnazjum w Szymbarku,
na wysokości zadania i każdy z zawodników 5.Gimnazjum w Chmielnie,
otrzymał nagrodę, od bidonów, kasków aż po 6.Gimnazjum w Somoninie,
deskorolki i książki. 7.Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach,

8.Gimnazjum w Sulęczynie. 

Uczniowie z Szopy i Sierakowic zwycięzcami Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym

Tekst i foto: nadesłane

Dzień otwarty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

Niemal pół tysiąca gimnazja-
listów z ośmiu szkół skorzystało z zapro-
szenia na dzień otwarty, który został 
zorganizowany 21 marca w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.
W czasie tego niezwykłego dnia nasza 
szkoła realizowała projekt „Pomorskie – 
dobry kurs na edukację. Szkolnictwo 
zawodowe w regionie a wyzwania rynku 
pracy”.

Młodzież gimnazjalną przywitali 
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego 
oraz hasło „Dobra szkoła blisko ciebie”. 
Nikt się nie nudził, gdyż program dnia 
otwartego zakładał wiele atrakcji: zwie-
dzanie nowoczesnego budynku oraz pokaz 

Młodzież gimnazjalna mogła się konieczności podjęcia trafnej decyzji filmu o szkole i prezentacji multimedialnej 
przekonać, że w ZSP w Sierakowicach wyboru szkoły i zawodu. Dla ambitnych nt. kierunków kształcenia. Uczniowie zada-
można atrakcyjnie spędzić wolny czas na szkoła organizuje staże zagraniczne, co wali wiele pytań dotyczących funkcjono-
zajęciach licznych kół zainteresowań. Na umożliwia zwiedzanie innych krajów, wania pracowni sporządzania potraw i na-
sali gimnastycznej przygotowano trzy doskonalenie języka, poznawanie nowych pojów, pracowni komputerowej oraz 
stoiska prezentacyjne. Na pierwszym ludzi oraz zdobywanie nowych umie-świetlicy i biblioteki szkolnej. Byli pod 
gimnazjaliści podziwiali wystawę zdjęć jętności.wrażeniem ogromnej sali gimnastycznej 
członków szkolnego koła fotograficznego. Uśmiechy na twarzach uczniów oraz jej wyposażenia. Z zainteresowaniem 
Na drugim uczniowie Technikum w za- świadczyły o tym, że Zespół Szkół brali udział w przykładowych lekcjach 
wodzie technik żywienia i usług gastrono- Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach to języka polskiego, chemii oraz zdrowego 
micznych przygotowali w pełni profesjo- szkoła przyjazna i nowoczesna – „Dobra odżywiania.
nalny pokaz nakrycia stołu wielkanocnego. szkoła blisko ciebie”. Zapraszamy od W nowym roku szkoła proponuje 
Trzecie stanowisko zainteresowało przysz- września do naszej szkolnej rodziny. następujące kierunki kształcenia: Liceum 
łych uczniów Technikum w zawodzie Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili Ogólnokształcące o profilu multimedialno-
technik ekonomista. naszą placówkę. europejskim oraz dziennikarsko-samorzą-

Łukasz ReiterCiekawość młodych gości wzbu-dowym, a także klasy Technikum kształcą-
dziło wyposażenie świetlicy szkolnej, gdzie cego w zawodzie technik żywienia i usług 
można skorzystać z Internetu oraz zagraćgastronomicznych oraz Technikum kształ-
z przyjaciółmi w darmowe piłkarzyki. cącego w zawodzie technik ekonomista. 
Zajmująca się doradztwem zawodowym Przyszli absolwenci naszej szkoły są dobrze 
pani Aleksandra Labuda uświadamiała przygotowani do egzaminu maturalnego 
gimnazjalistów w sprawach dotyczących oraz zawodowego.
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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 
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W niedzielne popołudnie 14 kwiet-
nia br. zawitała do Sierakowic III Pielgrzymka 
Maratońska z Bytowa. Ta niecodzienna 
pielgrzymka zrodziła się z inicjatywy bytow-
skich maratończyków, którzy postanowili 
przebiec zwartą grupą trasę 62 km w nastę-
pujących intencjach: jako dziękczynienie za 
dar beatyfikacji Ojca świętego Jana Pawła II, 
dla uczczenia pamięci ofiar katastrofy 
lotniczej pod Smoleńskiem i jako duchowe 
przygotowanie się do jubileuszu 50-lecia 
koronacji matki Boskiej Królowej Kaszub
w Sianowie. 

Pielgrzymka liczyła 30 osób. Kilka 
osób na tej trasie biegło po raz pierwszy,
w tym 5 pań. Pielgrzymka wyruszyła z Byto-
wa przez Parchowo, Sulęczyno, Gowidlino, 
Sierakowice i zakończyła się w Sianowie 
mszą świętą w Sanktuarium Królowej 
Kaszub. 

Organizatorami pielgrzymki był 
Klub Biegacza GOCH Bytów, Stowarzy-
szenie NAZARET z Bytowa i parafia św. 
Filipa Neri z Bytowa. Przewodnikiem ducho- w Sierakowicach uczestnicy pielgrzymki nej; relikwie drugiego stopnia - to części 
wym pielgrzymki był ks. proboszcz Krzysztof otrzymali płyty Scholi „STOKROTKI”, garderoby; a relikwie trzeciego stopnia – to 
Szary, który – jak podkreślił – Sierakowice ufundowane przez parafię św. Marcina w Sie- przedmioty, których ta osoba dotykała
darzy dużym sentymentem, ponieważ tu przed rakowicach. i używała. Niezwykłą chlubą dla Sierakowic 
kilku laty głosił rekolekcje. Pielgrzymi zatrzymali się przy jest posiadanie tej szczególnej relikwii, która 

W Sierakowicach pielgrzymów ołtarzu papieskim, przy którym 6 czerwca gromadzi tak wielu podróżnych i pielgrzy-
przywitał zastępca Wójta Zbigniew Fularczyk 1999 r. w Pelplinie odprawił mszę świętą mów. Bytowskim maratończykom życzymy 
i przedstawiciele sierakowickiego oddziału papież Jan Paweł II. Ołtarz ten jest relikwią sukcesów w realizacji równie pięknych idei.
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego – trzeciego stopnia. Jak wyjaśnił ks. K. Szary – 

Tekst i foto: M. KarolakTadeusz Bigus z małżonką, Joanna Lejk relikwiami pierwszego stopnia są części ciała
i Małgorzata Gosz. Na pamiątkę pobytu i kości osoby beatyfikowanej i kanonizowa-

Maratończycy z Bytowa
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Turniej Finałowy IX Edycji
Powiatowej Gimnazjalnej Ligi Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców

W IX edycji rozgrywek, które miały miejsce 
26 marca, udział wzięła rekordowa liczba zespołów 
dziewcząt: aż dwanaście ekip przystąpiło do ry-
walizacji w październiku 2012 r. Zespoły podzielone 
zostały na dwie grupy sześciozespołowe i przez pół 
roku rywalizowały o awans do wielkiego finału,
w którym udział wzięło sześć najlepszych drużyn 
tegorocznych rozgrywek. 

Liga organizowana jest przez Klub 
Sportowy „BAT” Sierakowice, a finały ligi finanso-
wane przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach. Tur-
niej finałowy odbywa się co roku w innej szkole –
w tym sezonie skorzystaliśmy z gościnności Gimnaz-
jum nr 2 w Żukowie. Po uroczystym otwarciu zawo-
dów przez dyrektora gimnazjum nr 2 w Żukowie, 
panią Mirosławę Żołna, zaczęła się zacięta rywalizacja 
o prymat najlepszej ekipy w powiecie kartuskim.

Zespoły podzielone zostały na dwie grupy. 
Zwycięzcy grup grali w finale o mistrza ligi, ekipy
z drugich miejsc – o miejsce trzecie, a drużyny z miejsc 
trzecich – o miejsce piąte.

Grupa „A” była bardziej wyrównana:
z trzech spotkań tylko jedno nie zakończyło się tie- 
break’iem. W grupie „B” natomiast wszystkie mecze 
udało się zwycięzcom rozstrzygnąć w dwóch setach.
Rezultaty spotkań:
Grupa „A”: Jeśli ktoś myślał, że mecz o miejsce trzecie, w którym 
•Żukowo I - Przodkowo  2-0 (25:12,25:22) bratobójczy pojedynek stoczyły zespoły z Żukowa, już nie może być 
•Przodkowo- Żukowo III  1-2 (22:25, 25:21,7:15) bardziej wyrównany, ten się pomylił: po zażartej walce w pierwszym 
•Żukowo I – Żukowo III  2-1 (25:21,20:25,15:9) secie ekipa z Żukowa II wygrała 25:23. Drugiego seta jednak pewnie 
Grupa „B”: wygrały ich młodsze rywalki (cały zespół Żukowa III to dziewczęta klas 
•Chmielno – Żukowo II  2-0  (25:6,25:15) pierwszych) i to one przystąpiły do rywalizacji w tie- break’u
•Kartuzy I- Żukowo II  0-2 (22:25,21:25) z psychologiczną przewagą. Jednak gimnazjalistki z Żukowa II 
•Chmielno – Kartuzy I  2-0 (25:13,25:9) pozbierały się po nieudanym dla nich secie, przeciwnik również nie 

Meczu o miejsce piąte również żadna z rywalizujących ekip odpuszczał i był to bez wątpienia najbardziej emocjonujący pojedynek 
nie zamierzała odpuszczać: zarówno Przodkowo jak i Kartuzy I na ten tego dnia. Ostatecznie na swoją korzyść rozstrzygnęły go dziewczęta
ostatni mecz sezonu wykrzesały resztę sił, które im zostały po całym z Żukowa II wygrywając 16:14.
sezonie zmagań, dzięki temu byliśmy świadkami bardzo W meczu finałowym faworytki rozgrywek – zawodniczki
emocjonującego tie- break’a, w którym w najmniejszej z możliwych z Chmielna poradziły sobie z waleczną drużyną Żukowa I, która, choć 
różnic punktowych lepsza okazała się ekipa z Przodkowa i wygrała robiła co mogła, nie była w stanie pokonać najlepszej ekipy od kilku lat 
15:13. w powiecie kartuskim. Doświadczenie wyniesione z rywalizacji na 

szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz znakomita praca trenera 
Macieja Stefanowskiego procentuje doskonałymi rezultatami – 
Chmielno od kilku lat dominuje w naszym powiecie, dzięki czemu inne 
zawodniczki mają się od kogo uczyć. 
FINAŁ: Chmielno- Żukowo I  2-0 (25:14,25:12)

W rywalizacji chłopców uczestniczyły cztery drużyny, które 
stworzyły jedną ligę i grały w niej systemem „każdy z każdym”. Tu 
najlepsza okazała się debiutująca w lidze ekipa z Pomieczyna, która 
wygrała wszystkie mecze. Tytuł wicemistrzowski przypadł drużynie
z Sierakowic, a o miejsce trzecie mocno walczyły ekipy z Chwaszczyna 
i Przodkowa. Ostatecznie Przodkowo okazało się o dwa punkty lepsze.

Dekoracji drużyn dokonała pani Dyrektor Gimnazjum nr 2
w Żukowie, Mirosława Żołna. Jako współorganizator ligi chciałbym 
podziękować dyrekcji gimnazjum za możliwość gry na ich pięknej hali. 
Ogromne podziękowania składam także na ręce tych, bez których nie 
byłoby tych rozgrywek – trenerom poszczególnych ekip: wasz wkład
w pracę z młodzieżą jest dla mnie, ale przede wszystkim dla nich, 
naprawdę nieoceniony. Dziękuję: Joannie Swenda (Żukowo I), Sylwii 
Musiałowskiej (Żukowo II), Katarzynie Szumała (Żukowo III), Anecie 
Hewelt (Przodkowo), Mirelli Kaszuba (Kartuzy I), Izabeli Hohn 
(Stężyca), Joannie Bińkowskiej (Sierakowice), Annie Walendziak 
(Kartuzy II), Wioletcie Kuchta (Sierakowice) oraz Maciejowi 
Stefanowskiemu (Chmielno), Łukaszowi Jakubek (Gowidlino), 
Leszkowi Migda (Chwaszczyno), Stanisławowi Kus (Pomieczyno)
 i Krzysztofowi Królowi (Przodkowo).

Paweł Staszek, Foto: nadesłane
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W dniach 18 i 19 marca w Przodkowie odbyła się 
Powiatowa Licealiada w siatkówce dziewcząt i chłopców szkół 
ponadgimnazjalnych. W obu turniejach udział wzięły reprezentacje 7 
szkół powiatu kartuskiego: ZSZiO w Kartuzach, I LO w Kartuzach, 
ZSZiO w Żukowie, ZST w Kartuzach, ZSP w Somoninie, ZSP w 
Przodkowie i ZSP w Sierakowicach.

Przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Sierakowicach zaprezentowali się bardzo dobrze. Po rozegraniu 
wszystkich spotkań klasyfikacja wyglądała następująco:
Dziewczęta:
I miejsce – I LO Kartuzy
II miejsce – ZSP Sierakowice
III miejsce – ZSZiO Kartuzy
Chłopcy:
I miejsce – ZSZiO Kartuzy
II miejsce – ZSP Sierakowice
III miejsce – ZST Kartuzy

Poziom zawodów z roku na rok jest coraz wyższy, zatem 
cieszy fakt, że drużyny z Sierakowic zajęły tak wysokie miejsca.

Artur Hewelt

Powiatowa Licealiada w siatkówce dziewcząt i chłopców w Przodkowie

O zasadach zdrowego żywienia pamiętać powinny nie tylko powinna wprowadzać i utrwalać prawidłowe nawyki żywieniowe, 
osoby z nadwagą i otyłością. Istnieje wiele chorób i dolegliwości pozwalające na długotrwałe utrzymanie uzyskanych rezultatów. Dla 
związanych z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi, są nimi: osób chcących zredukować masę ciała powinna być różnorodna
nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu II, wysoki poziom cholesterolu i opierać się na zasadach zdrowego żywienia z uwzględnieniem 
oraz zgaga czy zaparcia. Zdrowe nawyki żywieniowe są poniekąd wszystkich grup produktów żywieniowych (produkty zbożowe, 
metodą na długowieczność. Jeżeli nie radzimy sobie z tym problemem warzywa i owoce, mleko i jego przetwory, tłuszcze, mięso i ryby). Jest 
sami, możemy zwrócić się do dietetyka. Po pomoc do specjalisty to konieczne w celu dostarczenia organizmowi niezbędnych skład-
warto zgłosić się w wielu przypadkach: gdy chcemy zgubić ników pokarmowych. Istotne jest również zachowanie odpowiedniej 
nadprogramowe kilogramy w sposób mądry i zdrowy,  gdy błądzimy ilości posiłków oraz regularności (co ok. 3 godziny) w ich spoży-
w gąszczu informacji dotyczących odżywiania dostępnych w waniu. Codzienna dieta powinna składać się z 3 posiłków głównych – 
internecie czy prasie, także w sytuacjach gdy zmiana sposobu śniadania, obiadu i kolacji oraz 2 mniejszych posiłków – II śniadania
żywienia konieczna jest ze względów zdrowotnych lub gdy i podwieczorku. Posiłek poranny powinien być pełnowartościowy, 
podejrzewamy lub posiadamy alergię bądź nietolerancję pokarmową. natomiast kolacja powinna być lekka i spożywana nie później niż 2-3 
Dietetyk w tych, a także wielu innych sytuacjach udzieli pro- godziny przed snem. Nie wskazane jest podjadanie między posiłkami. 
fesjonalnej porady, ułoży indywidualny jadłospis dostosowany do Ważnym elementem diety odchudzającej jest utrzymanie prawid-
zapotrzebowania organizmu na składniki pokarmowe, stanu zdrowia, łowego tempa zrzucania nadprogramowych kilogramów. Najkorzyst-
preferencji smakowych oraz stylu życia. Specjalista ds. odżywiania niejszy i zarazem najbardziej pożądany jest ubytek masy ciała na 
pomoże w nauce zdrowych nawyków żywieniowych, spełni funkcję poziomie 0,5 - 1 kg tygodniowo, gdyż prowadzi do redukcji tkanki 
motywatora, będzie czuwał nad odpowiednim tempem zrzucania tłuszczowej oraz umożliwia długotrwałe utrzymanie uzyskanych 
zbędnych kilogramów oraz wykona i omówi test na nietolerancję rezultatów. Podczas odchudzania warto korzystać z analizatora składu 
pokarmową. Test wykrywający nietolerancje pokarmowe jest szcze- ciała, dzięki któremu jesteśmy w stanie ocenić, jak zmieniają się 
gólnie ważnym narzędziem diagnostycznym u osób borykających się proporcje pomiędzy tkanką tłuszczową a mięśniową w naszym orga-
z przewlekłymi dolegliwościami gastrycznymi, bólami głowy czy nizmie, a także obserwować zmiany w przemianie materii, zawartości 
problemami skórnymi. W ciągu 40 min możemy dowiedzieć się, które wody oraz wieku metabolicznym. Przy odpowiednio dobranej diecie 
pokarmy nie są dobrze tolerowane przez nasz organizm. Nurtującym nie musimy się martwić o powstanie w organizmie niedoborów 
tematem jest dla wielu, jak zdrowo i skutecznie pozbyć się skutkujących min. osłabieniem fizycznym i zmniejszoną koncentracją. 
niechcianych kilogramów. Najważniejsze jest, by proces odchudzania Jeżeli po zakończeniu odchudzania nawyki żywieniowe zostaną 
był zgodny z zasadami zdrowego żywienia. Zastosowanie alterna- utrwalone i nadal będziemy spożywać 5 posiłków o regularnych 
tywnej diety krótkoterminowej lub jednoskładnikowej np. kopenhas- porach, pić 1,5 l wody dziennie, jeść produkty razowe, z pełnego 
kiej, białkowej czy kapuścianej, mimo że może nieść za sobą efekty przemiału oraz duże ilości warzyw, pamiętając przy tym, że smakołyki 
w postaci redukcji masy ciała, nie jest odpowiednim sposobem walki należy jeść z umiarem i rozwagą, nie musimy obawiać się efektu 
z nadwagą. Rezultaty po stosowaniu takich diet są nietrwałe, często po odbicia „jo-jo”. Samodyscyplina pacjenta jest kluczowym elementem 
zakończeniu ich stosowania występuje efekt odbicia „jo-jo”, a nawyk w zachowaniu szczupłej sylwetki po zakończeniu odchudzania.
prawidłowego odżywiania nie zostaje utrwalany. Diety takie bardzo 

mgr dietetyk Natalia Mejerczęsto powodują niedobory i spustoszenie w naszym organizmie, 
DaySpa&Fryzjerstwo „Hebe” Katarzyna Rolbieckamogą obniżyć odporność, prowadzić do osłabienia, pogorszyć stan 

skóry i włosów. Najgroźniejsza jest możliwość pogorszenia stanu 
naszego zdrowia, czego dobrym  przykładem okazuje się być dieta 
wysokobiałkowa, która zakwasza organizm, powoduje odwapnienie 
kości, obciąża nerki i może spowodować odkładanie kamieni. 
Prawidłowo skonstruowana dieta, która pozwoli na trwałą i bez-
pieczną redukcję masy ciała powinna dostarczać nie mniej niż 1200 
kcal w przypadku kobiet i 1500 kcal w przypadku mężczyzn. Dieta 

Tajniki kosmetyki
Porady dietetyka
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    W dniach 12-14 kwietnia w różnych 
zakątkach Polski odbywały się turnieje 1/4 
Mistrzostw Polski Młodziczek U-14. 
Zawodniczkom KS „Bat” Sierakowice 
przyszło przejechać ok. 600 km, aby zmierzyć 
się ze swoimi rywalkami z Gorzowa, 
Lubartowa i Niepołomic.  

W pierwszym dniu turnieju w Lubar-
towie nasze zawodniczki zmierzyły się z dru-
żyną AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski i, jak 
się później okazało, był to bardzo wymagający 
przeciwnik. Wszystkie kwarty spotkania były 
bardzo wyrównane i jego losy ważyły się do 
ostatniego gwizdka. Jeszcze na 4 minuty przed 
końcem spotkania to koszykarki z Gorzowa 
prowadziły 53:51. Jednak niespełna minutę 
później nasz zespół wyszedł na prowadzenie
i nie oddał go do końca spotkania. Mecz, po 
bardzo emocjonującej końcówce, zakończył 
się wynikiem 61:55. 

– Kluczem do zwycięstwa była 
bardzo dobra, agresywna obrona. Na słowa 
uznania zasłużył cały zespół za wolę walki
i dobre realizowanie założeń trenerskich – Niepołomice. W tym meczu nasze koszykarki Kolejność końcowa turnieju 1/4 MP 
powiedziała Magdalena Makurat, trener „Bat” były klasą same dla siebie. Dały popis bardzo U-14 w Lubartowie:
Sierakowice. mądrej, zespołowej gry i to zdecydowanie 1. KS „Bat” Sierakowice

W drugim dniu turnieju koszykarkom przełożyło się na końcowy wynik spotkania. 2. AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski
„Bat” Sierakowice przyszło rywalizować Po 40 minutach gry na zegarze widniał rezultat 3. UKS „Rekord” Lubartów
z gospodyniami turnieju ćwierćfinałowego 114:22 dla drużyny Sierakowic. W przekroju 4. MTS „Ikar” Niepołomice
UKS „Rekord” Lubartów. W tym meczu całego turnieju rywalki z Niepołomic okazały Skład drużyny „Bat” Sierakowice: 
przewaga przyjezdnych nie podlegała żadnej się najsłabszą drużyną. Anna Makurat, Marta Dominik, Bibiana 
dyskusji. Koszykarki z Sierakowic wygrały Kolejnym etapem rozgrywek o Mis- Puzdrowska, Julia Brzezińska, Paulina 
wysoko wszystkie kwarty meczu i zakończyły trzostwo Polski U-14 będzie dla naszych Formela, Łucja Grzenkowicz, Paulina Kuchta, 
rywalizację wynikiem 84:24. koszykarek półfinał w Poznaniu w dniach Julia Smętoch, Maja Formela, Weronika Lejk, 

Trzeciego dnia ćwierćfinałów – 26-28 kwietnia. Nasze zawodniczki będą Weronika Muńko, Jagoda Czaja.
w niedzielę - zawodniczki KS „Bat” nadesłanerywalizować z drużynami: MUKS Poznań, 
Sierakowice grały ostatni mecz turnieju KKS Olsztyn oraz TS Wisła Kraków.
w Lubartowie z drużyną MTS „Ikar” 

Koszykówka. Ćwierćfinały MP U-14 w Lubartowie

Zanotowaliśmy udany występ drużyny w tur-
nieju półfinałowym o awans do drugiej ligi w piłce 
koszowej. W turnieju brały udział cztery zespoły, w tym 
zespół z Sierakowic. Pierwszym przeciwnikiem okazała 
się drużyna z Tarnowi Podgórnej. Mecz od samego 
początku aż do końca był bardzo wyrównany. W czwartej 
kwarcie wpadał kosz za kosz, jednak nasz zespół postarał 
się o pięciopunktową przewagę i nie oddał jej aż do końca 
spotkania. Drugim przeciwnikiem był zespół z Torunia, 
w którym grało dużo byłych zawodników pierwszej
i drugiej ligi. Mocno zmobilizowani i nastawieni na 
drugą wygraną koszykarze z Sierakowic od pierwszej 
minuty wypracowali sobie znaczną przewagę, która do 
przerwy wynosiła 25 punktów. W trzeciej kwarcie 
troszkę za bardzo dali przeciwnikowi zbliżyć się do 
zmniejszenia wyniku słabszą obroną. Jednak w czwartej 
kwarcie mobilizacja koszykarzy Batu zaowocowała
15-punktowym zwycięstwem. Ostatni mecz z gospo-
darzem turnieju zakończył się 7-punktową porażką, ale 
po dwóch wygranych koszykarze z Sierakowic zapewnili 
sobie awans do turnieju finałowego, który odbędzie się
w dniach 24-26 kwietnia. Z turnieju finałowego do 
drugiej ligi awansują dwa zespoły.

Nadesłane

Drużyna BAT w półfinałach drugiej ligi
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Data Miejscowości i sołectwa objęte zbiórką:

8 maja 2013

 

Środa

 
Sierakowice

 

9 maja 2013 
Czwartek 

Paczewo,
 
Bukowo,

  
Mojusz,

 
Bącka Huta,

Mrozy, Długi  Kierz,  Leszczyki,  Nowa
Ameryka, Szklana,  Sierakowska  Huta,
Karczewko,  Załakowo,  Kamienica
Królewska,

 
Pałubice.

 
10 maja  2013

 
piątek

Gowidlino,

 

Borowy

 

Las,

 

Kowale,
Łyśniewo,

 

Puzdrowo,

 

Smolniki,

 

Stara Huta,
Tuchlino,

WYSTAWKA w Gminie Sierakowice
 Urząd Gminy w Sierakowicach organizuje w dniach: 8, 9 i 10 maja 2013 r. zbiórkę zużytych sprzętów 

wielkogabarytowych i urządzeń elektrycznych z terenu naszej gminy według następującego harmonogramu: 

 Na terenie Sierakowic odpady będą odbierane bezpośrednio z posesji. 
OOOdpady należy wystawić przed posesję do godz. 7  w dniu zbiórki. 

W sołectwach osoby mające tego typu odpady powinny zgromadzić je w miejscu wyznaczonym przez sołtysa, na dzień 
przed zbiórką. 
Zbiórka dotyczy niepotrzebnych i zniszczonych rzeczy wielkogabarytowych np.: opony, telewizory, komputery, monitory, 
lodówki, drobny sprzęt elektryczny, wanny, pralki, kuchenki, zlewy, fotele, meble, wiadra, itp. 
Wystawka nie dotyczy bieżących śmieci domowych i gruzu. Wystawione przedmioty zostaną zabrane przez firmę 
wywozową, na koszt Gminy. 

Tel. 881 776 157Tel. 881 776 157.pl.pl

WYNAJEMWYNAJEM

SPRZEDAŻ ZRĘBKISPRZEDAŻ ZRĘBKI
RĘBAKÓWRĘBAKÓW
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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:
 
ź22 maja
ź17 czerwca 2013 
ź15 lipca 2013 
ź19 sierpnia 2013 
ź16 września 2013 
ź21 października 2013 
ź18 listopada 2013 
ź16 grudnia 2013 
 (zawsze w trzeci poniedziałek miesiąca)

Miejsce: 
źSierakowice, ul. Dworcowa (parking pomiędzy Urzędem Gminy

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

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

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:
źGminna 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)
źPunkt 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
źGrupa wsparcia dla współuzależnionych
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
tel. 
spotkania w czwartki w godz. 8.30 – 12.00
źGrupa 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).
źPorady 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:
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

Sprzedam jaja lęgowe kur zielononóżek; 1,30 zł/szt.; 
okolice Sierakowic; tel. 798 546 970

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 904 m2 w Jelonku, 2 
km od Sierakowic, w malowniczym kaszubskim 
krajobrazie. Działka jest uzbrojona, z aktualnym 
pozwoleniem na budowę. W sąsiedztwie działki: droga 
asfaltowa, sklep, szkoła. Atrakcyjna cena. Tel. 603 389 691

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

Wójt Gminy Sierakowice zaprasza na

ŚWIĘTO KWIATÓW
I KRZEWÓW

2 maja (czwartek) 
od godz. 8.00 

Targowisko Gminne 
w Sierakowicach




