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Z sesji Rady Gminy
Majową sesję Rady Gminy zdominowało omówienie 

ubiegłorocznego budżetu i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. 
Zanim to jednak  nastąpiło, radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy 
finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zaakceptowali 
realizację przez szkoły podstawowe i gimnazja projektów edukacyjnych 
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytor-
ialnego

Ze środków tegorocznego budżetu gminy zostanie udzielona 
dotacja celowa w wysokości 65 tys. zł dla Starostwa Powiatowego
w Kartuzach. Pieniądze zostaną przeznaczone na przygotowanie 
dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczącej zadania inwes-
tycyjnego „Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidlino
i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej” realizowanego przez 
powiat wspólnie z Gminą Sierakowice. 

Radni wyrazili zgodę na przekazanie Gminie Kartuzy 
pomocy finansowej w wysokości 1 tys. zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie działalności statutowej dla Muzeum Kaszubskiego przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Dochody 
im. Franciszka Tredera w Kartuzach. udało się zrealizować na poziomie 99% (71.831.489 zł), natomiast 

Radni przegłosowali także uchwałę dotyczącą przekazania wydatki w 97% (71.229.682 zł). 
kwoty w wysokości 8.400 zł samorządowi Gminy Choczewo (powiat Wójt Tadeusz Kobiela szczegółowo omówił realizację 
wejherowski) z przeznaczeniem na budowę wielorodzinnego budynku ubiegłorocznych inwestycji, które opiewały na ponad 16,1 mln zł. – To 
socjalnego dla mieszkańców Ciekocinka, którzy ucierpieli w wyniku był trudny i pracowity rok, ale warto było – podsumował Wójt i dodał, że 
pożaru. Podobna uchwała została podjęta w ubiegłym roku, jednakże jedyną inwestycją, jakiej nie dało się zrealizować był zakup kriokomory 
w styczniu br. nasza gmina otrzymała rozliczenie środków finansowych dla Kaszubskiego Centrum Medycznego. Środki na ten cel są 
z Gminy Choczewo, w którym tamtejszy wójt informuje, iż nie zarezerwowane, ale niestety jest problem z uzyskaniem finansowania 
wykorzystał tych środków, ponieważ nie uzyskali pozwolenia na bu- zabiegów przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mimo że zapotrzebo-
dowę wspomnianego budynku. Budynek wielorodzinny, po uzyskaniu wanie na tego typu leczenie jest spore. Jeżeli zabiegi miałyby być 
pozwolenia na budowę, w 2013 roku będzie budowany w miejscowości w pełni płatne przez pacjentów, to koszt takiej serii (10-11 zabiegów) 
Zwartowo. Zwrot dotacji wraz z odsetkami nastąpił 18 lutego 2013 roku. szacuje się na około 600 zł. 
W tym samym piśmie Wójt Gminy Choczewo prosi o ponowne Stanowisko komisji rewizyjnej przedstawił jej przewod-
przyznanie dotacji na ten sam cel, gdyż przygotowanie inwestycji niczący Janusz Wenta. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem 
do budowy jest na ukończeniu. finansowym za 2012 rok, sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania 

budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, 3,6 mln zł z Unii na projekty edukacyjne
a także z informacją o stanie mienia komunalnego oraz dokumentacją Gminie Sierakowice udało się pozyskać ok. 3,6 mln zł 
finansową kilku inwestycji. Nie stwierdzono żadnych uchybień, więc z Europejskiego Funduszu Społecznego na dodatkowe zajęcia 
komisja wnioskowała o udzielenie wójtowi absolutorium za wykonanie w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Zajęcia będą skierowane 
budżetu w roku 2012. zarówno do uczniów wybitnie uzdolnionych jak i tych, którzy mają 

Odczytana została także uchwała Regionalnej Izby problemy z nauką. Zajęcia dodatkowe zostaną zorganizowane w formie 
Obrachunkowej, pozytywnie opiniująca wniosek komisji rewizyjnej kółek zainteresowań i zajęć wyrównawczych z m.in. takich przed-
o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Sierakowice. Radni nie miotów jak: matematyka, język polski i angielski, przyroda. Uczniowie 
podjęli dyskusji nad zeszłorocznym budżetem i jednomyślnie będą mogli korzystać także z zajęć logopedycznych oraz z poradnictwa 
przegłosowali wniosek komisji. psychologiczno-pedagogicznego. Na potrzeby szkół zostanie zakupiony 

– Dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście – nowoczesny sprzęt edukacyjny, aby wspomóc nauczycieli w kształceniu 
powiedział do radnych wójt Tadeusz Kobiela. – Dzięki zgodzie uczniów. Dodatkowo w Zespole Szkół w Gowidlinie i Gimnazjum 
i zrozumieniu, a także determinacji z waszej strony jest możliwe w Sierakowicach powstaną szkolne ośrodki kariery, które będą służyły 
osiąganie wielu sukcesów i wielu zadań, których realizację sobie pomocą uczniom w zaplanowaniu kariery zawodowej. Ośrodki te będą 
postawiliśmy. Myślę, że jeszcze niejednego dobra wspólnie dla tej dostępne także dla uczniów pozostałych szkół. 
gminy dokonamy. Na przykładzie Sierakowic widać, że zgoda buduje, Projekt jest w całości finansowany ze środków unijnych, bez 
a w naszym przypadku mocno buduje, czego efekty widać na co dzień. wkładu finansowego Gminy Sierakowice, i będzie realizowany w latach 
Jestem w dobrej sytuacji, bo nasza administracja jest bardzo dobrze 2013/14 i 2014/15.  
przygotowana do pisania trudnych wniosków – dodał na zakończenie 

Absolutorium dla Wójta sierakowicki włodarz.  
Podczas sesji radni jednogłośnie opowiedzieli się za 

udzieleniem absolutorium wójtowi Tadeuszowi Kobieli. Jest to już Tekst i foto: AK
22. absolutorium udzielone sierakowickiemu włodarzowi. 

Przed głosowaniem skarbnik Gminy, Mariola Klinkosz, 

„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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Hity Pomorza 2013 rozdane
Dziesiąta, jubileuszowa edycja plebiscytu Hit Pomorza 

przyniosła kolejne nagrody samorządowi Gminy Sierakowice i firmom 
z naszej gminy. Ogłoszenie wyników, połączone z koncertem Anny 
Wyszkoni, miało miejsce 6 czerwca na zamku w Krokowej. 

Tytuł RUBINOWY HIT 2013 Z GWIAZDĄ w kategorii 
organizacja i zarządzanie trafił do Banku Spółdzielczego 
w Sierakowicach za działania tej instytucji na rzecz rozwoju kultury, 
w szczególności za finansowe wspieranie regionalnych inicjatyw 
kulturalnych. Tytuł RUBINOWY HIT 2013 Z TRZEMA GWIAZDAMI 
w kategorii organizacja i zarządzanie odebrali państwo Teresa 
i Kazimierz Woźniakowie Elwoz Spółka z o.o. w Szklanej za stworzenie, 
wspieranie i rozwój Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 
„Uśmiech Dziecka”. Tytuł RUBINOWY HIT 2013 Z TRZEMA 
GWIAZDAMI w kategorii edukacja, kultura i sport otrzymała Gmina 
Sierakowice za działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu 
poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej na  terenie gminy.

Konkurs Gospodarczo-Samorządowy Hit Regionu jest 
przedsięwzięciem promującym firmy, samorządy terytorialne, zespoły 
twórców lub osoby. Organizacja konkursu polega na wyłonieniu ich 
szczególnych osiągnięć, poddaniu tych dokonań szczegółowemu 
oglądowi i ocenie oraz nagrodzeniu przez kapitułę. Ocenie podlega 
przede wszystkim nowatorstwo i jakość zgłoszonych produktów, usług, 
koncepcji i działań oraz zakres i rodzaj osiągniętych korzyści. Kapitułę 
tworzą m.in.. starostowie, przedstawiciele samorządów terytorialnych, 
stowarzyszeń zawodowych, reprezentanci izb gospodarczych oraz 
dziennikarze i przedstawiciele organizatorów. Nagrodami są przyznane 
przez kapitułę certyfikaty, nominacje i tytuły HIT oraz akty nominowania 
i nadania tytułów, medale i statuetki, które mogą być wykorzystywane 
w obiegu gospodarczym i życiu publicznym jako prestiżowe świadectwa 
wysokiej jakości i skuteczności działania. 

AK

rok gm. urodzenia M K zgony

pobyt stały pobyt razem

1990 13.431 13.431 361 177 184 95

1991 13.745 13.745 337 178 159 90

1992 13.873 13.873 344 182 162 102

1993 14.487 14.487 351 160 191 100

1994 14.95 14.954 332 147 175 103

1995 15.00 15.070 322 150 172 111

1996 15.86 15.186 325 171 154 90

1997 15.393 142 15.535 282 136 146 100

1998 15.595 168 15.763 288 139 149 92

1999 15.769 159 15.928 270 122 148 109

2000 15.915 193 16.108 260 121 139 94

2001 16.100 206 16.306 274 150 124 101

2002 16.210 212 16.422 280 143 137 92

2003 16.369 216 16.585 240 140 100 101

2004 16.577 223 16.800 249 141 108 93

2005 16.717 240 16.957 271 135 136 96

2006 16.883 203 17.086 277 150 127 107

2007 17.154 206 17.360 306 163 143 91

2008 17.333 187 17.520 307 166 141 111 

2009 17.586 228 17.814 316 164 152 97  

2010 17.835 261 18.096 364 188 176 108

2011 18.004 242 18.246 313 159 154 92

2012 18.266 238 18.504 341 193 148 115

Umowa na wywóz i zagospodarowanie 
odpadów podpisana

Czwartego czerwca w Urzędzie Gminy została podpisana 
umowa na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 
gminy Sierakowice oraz na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów. Umowę parafowali wójt Gminy Tadeusz Kobiela oraz 
Mirosław Myszk, wiceprezes firmy Elwoz. Przypomnijmy, że termin 

składania ofert na odbieranie odpadów minął 16 kwietnia. Na 
postępowanie przetargowe wpłynęły oferty dwóch firm: Elwoz na kwotę 
4.752.069,12 zł oraz firmy Remondis sp. z o.o. oddział w Lęborku na 
kwotę 5.074.998,89 zł. Korzystniejszą ofertę złożyła firma Elwoz, która 
przez najbliższe dwa lata (do 30 czerwca 2015 r.) będzie odbierać śmieci 
od mieszkańców gminy.  

Senatorowie dyskutowali o stanie dróg
17 czerwca w Urzędzie Gminy 

w Sierakowicach z wójtem Tadeuszem 
Kobielą spotkali się pomorscy senato-
rowie. W spotkaniu uczestniczyli senato-
rowie: Leszek Czarnobaj, Roman 
Zaborowski, Andrzej Grzyb i Kazimierz 
Kleina oraz wicemarszałek Woje-
wództwa Pomorskiego Ryszard Świlski. 
Rozmowy dotyczyły tragicznego stanu 
dróg wojewódzkich i dyskusji o spo-
sobach zaradzenia temu. Wójt Tadeusz 
Kobiela naciskał na parlamentarzystów, 
aby wspólnie szukać rozwiązań pro-
blemu, gdyż niedługo zostaniemy 
pozbawieni możliwości komunikowania 
się z Kartuzami i Trójmiastem. 

AK

UWAGA ROLNICY !!!
URZĄD GMINY W SIERAKOWICACH INFORMUJE

O ZALECENIU ZBIERANIA FAKTUR DOKUMENTUJĄCYCH ZAKUPIONE PALIWO
DO CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Przy zakupie oleju napędowego należy odebrać fakturę wystawioną na nazwisko właściciela
lub użytkownika – dzierżawcy prawnego gruntu.

Powyższe dokumenty należy gromadzić jako załączniki do aktualnych dofinansowań
lub zwrotu kosztów paliwa rolniczego.

Następny termin składania wniosków :
od 1 sierpnia 2013r. do 31 sierpnia 2013r.

(wniosek + faktury za okres od 1 lutego 2013r. do 31 lipca 2013r.)
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Rozpoczęła się śmieciowa rewolucja
Od 1 lipca zaczyna obowiązywać nowy system gospodarki segregacji śmieci podajemy poniżej) oraz harmonogram wywozu 

odpadami. Obowiązki wynikające ze znowelizowanej tzw. ustawy odpadów (który jest także dostępny na stronie ). 
śmieciowej zostały przerzucone na samorządy. Gminy w drodze Pojemniki na śmieci dzierżawione od firmy Elwoz można 
przetargu wyłoniły firmy, które zajmą się odbiorem i zagospodaro- wykupić, w przeciwnym razie zostaną przez firmę zabrane. Jeżeli 
waniem odpadów komunalnych zarówno z posesji zamieszkałych, jak nieruchomość nie jest zaopatrzona w pojemnik na odpady zmieszane, to 
i niezamieszkałych, na których powstają odpady. obowiązkiem właściciela jest taki pojemnik zakupić. Odpady 

Mieszkańcy gminy Sierakowice otrzymali bądź wkrótce segregowane (szkło, papier, plastik, metal) będą zbierane do worków 
otrzymają pismo z indywidualnym numerem konta bankowego (na które dostarczonych przez firmę wywozową. 
będą wpłacać „podatek śmieciowy”) i blankietami wpłat. Nie wolno Przypominamy, że w przypadku zmiany danych będących 
przekazywać tego numeru innym osobom ani też wnosić opłat za inne podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
osoby lub nieruchomości. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do komunalnymi (np.: ilości osób zamieszkujących – w związku 
uregulowania należności za gospodarowanie odpadami raz na kwartał, do z narodzinami dziecka, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania) 
15 dnia trzeciego miesiąca kwartału, czyli do 15 marca, 15 czerwca, 15 właściciel nieruchomości ma obowiązek w ciągu 14 dni od zaistnienia 
września i 15 grudnia. Wpłat można dokonywać częściej, np. co miesiąc. zmiany złożyć nową deklarację. 
Ważne by cała kwota została wpłacona w wyznaczonym terminie, Gmina Sierakowice planuje w najbliższym czasie utworzyć 
w przeciwnym razie naliczone zostaną odsetki. Opłaty należy regulować Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie będzie można 
bez wezwania. dostarczyć odpady problemowe (elektrośmieci, baterie, opakowania po 

Ponadto właściciele nieruchomości otrzymają naklejki środkach chemicznych i środkach ochrony roślin, opakowania po 
z kodami kreskowymi (żółte na pojemnik i białe na worki) oraz pierwszą lekarstwach, żarówki, świetlówki, odpady wielkogabarytowe, budow-
część worków do odpadów segregowanych. Do mieszkańców trafi także lane i z remontów, odpady zielone).
ulotka z informacją jak segregować odpady komunalne (szczegóły 

www.sierakowice.pl

ODPADY ZMIESZANE SZKŁO PLASTIK, PAPIER I METAL
- wszelkiego rodzaju odpady higieniczne; - słoiki; - wszelkiego rodzaju woreczki foliowe 
- pojemniki z resztkami jedzenia; - opakowania szklane po artykułach i reklamówki;
- fajans, porcelana; spożywczych; - butelki po napojach (tzw. butelki PET);
- popiół; - szklane butelki po sokach i innych - pojemniki po płynach, szamponach 
- pampersy; napojach. i innych środkach czystości;
- mokry, zabrudzony papier; Nie wrzucaj: - folię aluminiową i puszki po napojach;
- worki z odkurzacza; - ceramiki porcelanowej - opakowania po aerozolach 
- lustra; - luster (dezodorantach);
- szkło zbrojone; - szyb okiennych i samochodowych - puszki z blachy stalowej po jarzynach 
- niedopałki papierosów; - szkła żaroodpornego i konserwach;
- zmiotki (śmieci). - opakowań po lekarstwach - kartoniki po mleku i sokach;
Nie wrzucaj: - żarówek - kartki papieru, książki, zeszyty, gazety, 
- odpadów segregowanych, jeśli zadekla- - świetlówek kolorowe czasopisma;
rowałeś, że będziesz segregować odpady; - termometrów - torby, pudła i kartony papierowe.
- odpadów zielonych (skoszonej trawy, liści, Pamiętaj! Nie wrzucaj:
itp.), możesz je złożyć w domowym Przed wyrzuceniem butelki czy słoika - tapet, kalki, celofanu;
kompostowniku lub dostarczyć do PSZOK; opróżnij go z zawartości, nie musisz zrywać - zatłuszczonego i mokrego papieru;
- odpadów niebezpiecznych, przetermino- naklejek i myć słoika czy butelki! Zakrętkę - artykułów higienicznych;
wanych leków, elektrośmieci – należy je plastikową, kapsle, zakrętki po słoikach - styropianu;
dostarczyć do PSZOK; wrzuć do worka na plastik. - baterii i innych elektrośmieci;
- odpadów budowlanych i z remontów. Częstotliwość odbioru – 1 raz na kwartał. - opakowań po środkach chemicznych 
Częstotliwość odbioru – 1 raz na dwa Odpady zbieramy w zielonych workach i środkach ochrony roślin.
tygodnie. (dostarczonych przez firmę wywozową) lub Częstotliwość odbioru – 1 raz w miesiącu.
Odpady zbieramy w pojemnikach własnych we własnych pojemnikach. Worki dostarczy Odpady zbieramy w żółtych workach lub we 
lub dzierżawionych od firmy wywozowej. firma wywozowa lub będzie je można własnych pojemnikach. Na workach należy 
Pojemniki muszą być oznakowane żółtą odebrać w PSZOK. Na workach należy umieścić białe naklejki z kodem kreskowym. 
naklejką z kodem kreskowym. Pojemniki umieścić białe naklejki z kodem kreskowym. Worki nieoznakowane nie będą odbierane! 
nieoznakowane nie będą opróżniane! Worki nieoznakowane nie będą odbierane! Worki dostarczy firma wywozowa lub będzie 
Sporadycznie większą ilość odpadów można Jeśli zbierzesz większą ilość szkła i będziesz można je odebrać w PSZOK. Jeżeli zbierzesz 
oddać w czarnym worku na odpady, na korzystać z kolejnych worków, to nie większą ilość papieru, plastiku lub metalu 
którym należy umieścić białą naklejkę poniesiesz z tego tytułu żadnych dodat- i będziesz korzystać z kolejnych worków, to 
z kodem kreskowym. kowych opłat. nie poniesiesz z tego tytułu żadnych 
W ramach opłaty z nieruchomości, na której W ramach opłaty z nieruchomości, na której dodatkowych opłat. 
zamieszkujesz zostaną odebrane wszystkie zamieszkujesz zostaną odebrane wszystkie W ramach opłaty z nieruchomości, na której 
odpady zmieszane. wysegregowane odpady. zamieszkujesz zostaną odebrane wszystkie 

wysegregowane odpady.

Jak segregować odpady komunalne?

W zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) obowiązywać będą następujące częstotliwości odbioru odpadów:
- zmieszane – 1 raz na tydzień;
- szkło – 1 raz na dwa tygodnie;
- plastik, papier, metal – 1 raz na 2 tygodnie.
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Od dnia 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2014 r. na terenie Gminy Sierakowice będą obowiązywać następujące stawki za wodę i odprowadzanie 
ścieków: 

1. Wysokość cen i opłat za dostarczoną wodę

2. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków

* Dopłata Gminy Sierakowice dla Przedsiębiorstwa Wodociągówi Kanalizacji 
do pierwszej i czwartej grupy taryfowej w zakresie odprowadzania ścieków.

L.p.
.

Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Cena Jednostka 
miary

netto brutto

1. Gospodarstwa domowe 
i pozostali odbiorcy 
usług

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

Podgrupa 1.1 Wodomierz główny 
o średnicy 15-20 mm

2,20 2,38 zł/odbiorcę/m-c

Podgrupa 1.2 Wodomierz główny 
o średnicy 25-32 mm

5,06 5,46 zł/odbiorcę/m-c

Podgrupa 1.3 Wodomierz główny 
o średnicy 40-50 mm

29,48 31,84 zł/odbiorcę/m-c

Podgrupa 1.4 Wodomierz główny 
o średnicy 65-80 mm

70,83 76,50 zł/odbiorcę/m-c

Podgrupa 1.5 Odbiorca rozliczany według 
przepisów dotyczących przeciętnych 
norm zużycia wody

2,20 2,38 zł/odbiorcę/m-c

L.p.
.

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka 
miary

netto brutto

1. Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy usług

3 Cena za 1 m odprowadzanych ścieków 6,07

5,27
-0,80*

6,56

5,70
-0,86*

3zł/m

2. Przemysł - ścieki nieczyszczone 3 Cena za 1 m odprowadzanych ścieków 8,11 8,76 3zł/m

3. Przemysł - ścieki podczyszczone 3 Cena za 1 m odprowadzanych ścieków 6,07 6,56 3zł/m

4. Przydomowe lokalne
przepompownie ścieków

3 Cena za 1 m odprowadzanych ścieków 6,00
-0,80*

6,48
-0,86*

3zł/m

Ogłoszenie

Jednostki OSP zwiększają zasoby sprzętowe 
Strażacy z dwóch jednostek OSP wzbogacą się niebawem o nowe 

urządzenia. Jednostka w Gowidlinie, będąca od stycznia br. w Krajowym 
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, otrzymała środki z budżetu gminy i KSRG 
na dosprzętowienie. Zostanie za nie zakupione narzędzie hydrauliczne do 
ratownictwa technicznego, pompa szlamowa oraz dwa aparaty powietrzne. 
Dwa aparaty dostanie także jednostka OSP w Kamienicy Królewskiej, która 
dodatkowo pod koniec maja otrzymała sprzęt do ratownictwa technicznego. 
Jest to zestaw firmy Holmatro, składający się z nożyc i rozpieracza. 
Urządzenie zostało przekazane za darmo przez Ochotniczą Straż Pożarną 
z Żukowa. 

AK
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Ponad 50 tys. osób odwiedziło tegoroczne 22. Pomorskie 
Targi Rolno-Przemysłowe w Lubaniu, które odbyły się w dniach 8 i 9 
czerwca. Były to, jak do tej pory, największe targi w województwie 
pomorskim. Około 200 firm prezentowało maszyny i urządzenia 
rolnicze, środki ochrony roślin, nawozy i pasze dla zwierząt. Nie 
zabrakło stoisk z nowoczesnymi systemami grzewczymi budynków 
i pomieszczeń oraz materiałami budowlanymi. Targom towarzyszyła 
bogata oferta ogrodnicza. 

Ale targi to przede wszystkim duży sukces, jaki osiągnęli 
ludzie z naszej gminy, którzy brali udział w konkursowych 
zmaganiach firm i Kół Gospodyń Wiejskich. Mowa o Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z Sierakowic oraz KGW 
„Marzëbiónczi” z Długiego Krza. Co roku w konkursie Hit Targów 
wyróżnia się firmy z branży rolniczej i spożywczej województwa 
pomorskiego. Główną nagrodę w kategorii produkt spożywczy 
przyznano Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska” za chleb 
żytni wieloziarnisty, będący bogatym źródłem błonnika pokar-
mowego. Natomiast w konkursie na tradycyjna zupę pomorską 
rywalizowały pomiędzy sobą Koła Gospodyń Wiejskich. Najsmacz-
niejszą zupę przygotowały „Marzëbiónczi”, które zostały nagrodzone 
pierwszym miejscem. Ich „przegotówka”, czyli prosta i tradycyjna 
zupa z ziemniaków, odniosła wielki sukces i bardzo wszystkim 
smakowała. 

AK, foto: Ania Lehmann

Zwycięskie Sierakowice na Targach
Rolno-Przemysłowych w Lubaniu

Kolejny etap inwestycji w kościele
św. Marcina 

Parafia św. Marcina kontynuuje rozbudowę i modernizację 
kościoła. Przechodnie dostrzegają trwające wokół kościoła prace ziemne 
i rozstawiony sprzęt. Podeszłam do panów obsługujących maszynę 
wiertniczą i zapytałam na czym polega ich praca. Pan Waldemar 

Woźniak, właściciel firmy CALDA z Przodkowa i pan Łukasz z Poznania 
opowiedzieli w kilku słowach o zakresie robót. Specjalizują się 
w odwiertach głębinowych dla pomp ciepła, w wierceniu studni 
głębinowych i instalują przydomowe oczyszczalnie ścieków. Firma 
dysponuje nowoczesną wiertnicą o małych gabarytach, co umożliwia 
pracę na każdej działce, na której można wjechać samochodem 
osobowym. Wiertnica posiada system zamkniętego obiegu płuczki, co 
pozwala na wykonanie odwiertów na zagospodarowanej już działce nie 
niszcząc istniejących drzew i roślin. Urządzeniem można dokonywać 
odwiertów na głębokość 120 m. Więcej informacji o firmie 
i urządzeniach można uzyskać na stronie internetowej .

W dniu rozmowy firma dokonuje odwiertu drugiej studni na 
głębokość 100 m. Takich odwiertów będzie dziewięć. Posłużą one do 
pozyskania ciepła z ziemi i ogrzewania geotermalnego w kościele. Prace 
potrwają jeszcze kilka tygodni. W podpiwniczeniu kościoła zostanie 
zamontowana pompa ciepła, która będzie rozprowadzać ciepło pobrane 
z ziemi.

W posadzce kościoła ułożono już przewody, którymi 
rozprowadzany będzie płyn – nośnik ciepła. Ogrzewanie w kościele 
wykonuje firma hydrauliczna Wiesława Kuczkowskiego.

M.Karolak

 www.odwierty.net
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Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach
ZAPRASZA

na

Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Gminy Sierakowice 

„Miłość cierpliwa jest”

z okazji XIV rocznicy pobytu  
Jana Pawła II w Pelplinie

30 maja 2013r. (czwartek) godz.19.00
Ołtarz Papieski w Sierakowicach

Koło  Gospodyń  Wiejskich w Paczewie 
zaprasza na Niedzielę „z biegiem natury”

w dniu 9 czerwca 2013 r. 
Plac przy Świetlicy Wiejskiej w Paczewie

00Start godz. 14

W programie:
- Gry i zabawy sprawnościowe

- Zawody sportowe
- Konkursy

- Tańce, hulanki, swawole
- Kuchnia kaszubska

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Sierakowice.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Należy w miarę precyzyjnie, zebrać dane niezbędne do 
charakterystyki sytuacji społecznej gminy, obrazujące stan 
i tendencje zjawisk społecznych w naszym środowisku.

Dlaczego wspominam o tworzeniu tej Strategii? 
Ponieważ jest to niezmiernie ważny dokument w Gminie. 
Cieszę się, że do pracy nad Strategią powołany jest tak 
szeroki krąg osób, przedstawicieli różnych instytucji 
i organizacji. Pozwoli to na dogłębne ujęcie potrzeb 
społecznych w naszym środowisku. 

Poprawnie zbudowana strategia stawia sobie za 
cel zmniejszenie skali lub usuwanie problemów nur-
tujących mieszkańców gminy. By znaleźć skuteczne 
rozwiązania, najpierw trzeba dobrze rozpoznać problemy 
i potrzeby społeczne, a potem zaplanować skuteczne 
działania. Z tego widać, że Strategia ma być narzędziem do 
zmieniania rzeczywistości, w której żyjemy. Aby plano-
wane działania miały społeczne poparcie, konieczne jest 
włączenie mieszkańców do procesu tworzenia strategii na 
wszystkich etapach pracy nad dokumentem, czyli potrzeb-
na jest społeczna partycypacja.

Pracy jest dużo a czasu niewiele, bo tylko do 
końca 2013 roku. Pracami Zespołu Zadaniowego kieruje Dnia 4 czerwca 2013 r. w Urzędzie Gminy w Sierakowicach 

Ryszard Klajn (kierownik GOPS-u) i jego zastępca Cecylia Tuźnik. odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne rozpoczynające pracę 
Wszelkie propozycje, uwagi i potrzeby proszę składać na piśmie nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
w siedzibie GOPS-u. Kolejne spotkanie Zespołu Zadaniowego Sierakowice na lata 2014-2020. Wójt powołał Zespół Zadaniowy
zaplanowano na wrzesień br. ds. opracowania ww. Strategii. 

M.KarolakPierwszym etapem opracowania Strategii jest bardzo 
wnikliwa i wyczerpująca diagnoza problemów i potrzeb społecznych. 

Przytulanka na zamówienie

Uczniowie klas drugiej i trzeciej otrzymaniu listów musieli ruszyć wyobraźnię 
Gimnazjum im Józefa Piłsudskiego w Siera- i zaprojektować pożądane przytulanki. Kolejne 
kowicach chętnie wzięli udział w akcji dwa spotkania zajęły realizację projektów przy 
„Przytulanka na zamówienie” zorganizowanej wsparciu nauczyciela techniki. Należy 
dzięki współpracy Wolontariatu działającego podkreślić, że efekty pracy były przepiękne, 
przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przeszły wszelkie oczekiwania. Poduszki, 
oraz nauczyciela techniki w Gimnazjum – misie, torebki były kolorowe i starannie 
p. Anny Piaseckiej. Głównym założeniem wykonane.
podjętych działań było z jednej strony W czerwcu wykonane przytulanki 
zmotywowanie młodzieży do podjęcia pracy zostały przekazane dzieciom, które były 
na rzecz drugiego człowieka, a z drugiej pozytywnie zaskoczone prezentami. W ramach 
zachęcenie dzieci do ujawnienia swoich wdzięczności dzieci obdarowane przytulan-
pragnień. kami napisały listy lub wykonały laurki dla 

Pracownicy Socjalni tutejszego swoich starszych kolegów. 
Ośrodka Pomocy Społecznej wytypowali Jeszcze raz pragniemy skierować 
dwanaścioro dzieci w wieku szkolnym i przed- gorące podziękowania gimnazjalistom za 
szkolnym, które miały za zadanie napisać list wkład i zaangażowanie w tworzenie 
do gimnazjalistów dopiero co rozpoczynają- Przytulanek, a najmłodszym dzieciom i im 
cych swoją przygodę z krawiectwem. Naj- rodzicom za miłą współpracę oraz odkrycie 
młodsi  opisywali w listach przedmioty, swoich pragnień.
o których marzą; zwracali uwagę na detale, 
wskazywali  ulubione kolory oraz postaci Koordynator wolontariatu
z bajek. W większości przypadków najbardziej Karolina Radowska,
pożądane były poduszki, do których można się Nauczyciel techniki Anna Piasecka,

ich do zaangażowania na rzecz spełniania przytulić w ciągu dnia i podczas snu w nocy. Foto: nadesłane
pragnień najmłodszych. Uczniowie zostali Kolejnym etapem było przekazanie 
podzieleni na mniejsze grupy ćwiczeniowe. Po listów uczniom i krótkie spotkanie zachęcające 
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Z wizytą w Podbrzeziu na Wileńszczyźnie
W dniach 12-16 czerwca 2013 roku grupa reprezentująca wszelkie zabytki Wilna i okolic. Niektórzy z uczestników byli po raz 

samorząd i sierakowicki oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego pierwszy na Wileńszczyźnie, zatem wszystko oglądali i chłonęli 
przebywała z wizytą w Okręgu Wileńskim i we  współpracującym informacje z wielkim zainteresowaniem. W Wilnie zachwyciła 
z Sierakowicami Podbrzeziu. monumentalna katedra, zamki książąt i królów (w dużej mierze przecież 

wspólnych z Polską), wieża Gedymina (księcia 
litewskiego), starówka, Góra Trzech Krzyży 
Wiwulskiego, perełka białego baroku – Kosciół św. 
Piotra i Pawła, Uniwersytet Wileński (na którym 
studiowali i wykładali słynni Polacy), przepiękny 
widok z obracającej się platformy widokowej na 
wieży telewizyjnej. Szczególnie jednak wszyscy 
oczekiwali spotkania z Matką Boską w Ostrej 
Bramie, gdzie nie udało się opanować cisnących się 
do oczu łez wzruszenia. Kolejnym miejscem 
wzruszeń był Cmentarz na Rossie, a szczególnie 
trwająca od lat przy grobie Marszałka Piłsudskiego 
wileńska poetka Irena Bołęc, która zaprezentowała 
swoje liryki, nie tylko poświęcone Marszałkowi, ale 
także losowi mieszkańców Wileńszczyzny i Pola-
kom pomordowanym w Ponarach. Ważnym momen-
tem była też wizyta w miejscach związanych z siostrą 
Faustyną Kowalską, której życiorys łączy się 
z Wilnem. W miejscach ulokowania obrazu „Jezu 
ufam Tobie”, malowanego na podstawie wizji 
Siostry właśnie tu, w Wilnie,  byli już raczej wszyscy 
odwiedzający miasto po raz kolejny, ale w domku 
zamieszkiwanym przez Faustynę Kowalską byliśmy 
po raz pierwszy (tu pochylono głowy przed 
relikwiami Siostry i ks. Michała Sopoćko – Jej 
spowiednika, założyciela Zgromadzenia Sióstr 

Współpraca Gminy Sierakowice z Podbrzeziem na Litwie Jezusowego Miłosierdzia). Celem wyprawy był również zamek książąt na 
została nawiązana na mocy uchwały RG Sierakowice z dnia 5 XII 1995 jeziorze w Trokach. Ta miejscowość szczególnie zainteresowała 
roku, zatem trwa już nieprzerwanie od osiemnastu lat. W tym czasie wiele zwiedzających nagromadzeniem elementów kultury materialnej 
we wzajemnych kontaktach się wydarzyło: regularnie odbywały się 
kontakty na linii samorządowców (sierakowicki samorząd wielokrotnie 
wspierał materialnie – szczególnie polską szkołę w Podbrzeziu), 
kilkakrotnie odbyły się turnusy w ramach wymiany młodzieżowej 
(podbrzescy uczniowie gościli w Sierakowicach, nasi – przede wszystkim 
uczniowie sierakowickiego gimnazjum, które nawiązało ścisłą 
współpracę z Podbrzeziem – odwiedzali wielokrotnie Wileńszczyznę 
podczas organizowanych tam kolonii, obozów, rajdów, międzyna-
rodowych spotkań harcerskich [tu z zaprzyjaźnionym Hufcem ze 
Szwecji]). 

Uczestnicy tegorocznego spotkania zamieszkali w hotelu 
Bajoru Użeiga w podwileńskiej miejscowości Aviżenia, oddalonej od 
Wilna zaledwie 5 kilometrów. Przewodnikiem była nauczycielka historii 

Karaimów, grupy etnicznej i religijnej, którą w średniowieczu sprowadził 
i osiedlił w tym miejscu Wielki Książę Witold.

Szczególnie wyczekiwanym było spotkanie z podbrzeską 
społecznością. Zaczęło się mszą świętą w miejscowym kościele p.w. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa (neogotycka świątynia z 1932 roku). 
Sierakowicka grupa przygotowała kaszubską oprawę liturgii (zapewne 
w osiemnastoletniej historii współpracy była to pierwsza liturgia 
z elementami j. kaszubskiego w tym kościele). Po eucharystii wszyscy 
przeszli do miejscowej polskiej szkoły, by spotkać się z podbrzeskimi 
przyjaciółmi. W Podbrzeziu funkcjonują dwie szkoły: polska im. św. 
Stanisława Kostki (z polskim językiem nauczania) i sąsiadująca z nią 
przez ścianę litewska szkoła „Verdenes” (z litewskim językiem 
nauczania). Dyrektor polskiej szkoły – Jolanta Driukiene – zorganizowała 

aviżeńskiej polskiej szkoły – Lucyna Łapszewicz, która wspaniale w swojej placówce pobyt grupy z Kaszub, pokazała placówkę, 
wprowadziła grupę w klimat wileńskich realiów, stosunków panujących opowiedziała o blaskach i cieniach (których znacznie więcej) egzystencji 
pomiędzy Litwinami a Polakami, a szczególnie cudownie pokazała 

Wilno – starówka

Na uliczce poetów – jedna ze ścian prezentuje tablice im poświęcone
(m. in. upamiętnieni są tu A. Mickiewicz i Cz. Miłosz)
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Wieżę Gedymina obserwowaliśmy z dołu
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rzadko. Majątek z XIX-wiecznym dworkiem ulokowanym w cieniu 
starego parku, nad jeziorem Żałosa, otrzymał Piłsudski w zamian za 
folwark w Świątnikach (przydział ziemi należny kawalerom Orderu 
Virtuti Militari). Tak oto w 1930 roku, u schyłku swego życia, wrócił 
w ojczyste strony, by odpocząć po intensywnym politycznym życiu.

Całość wyjazdu zorganizowała Joanna Lejk – prezes 
sierakowickiego o. ZKP, przy wsparciu Anny i Krzysztofa Andrys-
kowskich reprezentujących Gimnazjum w Sierakowicach, a także 
zastępcy wójta Zbigniewa Fularczyka. Uczestnicy wrócili do swoich 
domów pełni wrażeń, zachwyceni pięknem Wileńszczyzny, jej natu-
ralnością, a szczególnie patriotycznym nasyceniem, o które w wolnej polskiej edukacji w litewskich realiach. W spotkaniu uczestniczył także 
ojczyźnie Polakom już nie trzeba walczyć, a zatem mniej się je docenia na starosta Henryk Gierulski, zawiadujący od wielu lat położoną 30 km na 
co dzień. północ od Wilna podbrzeską gminą. Podbrzeskie starostwo (na Litwie 

Tekst i foto: Danuta Piochnasze polskie gminy są odpowiednikami ich starostw) ma w swoim 
obrębie największą w rejonie wileńskim liczbę wsi, bo aż 132 (wśród nich 
znane dobrze ze współpracy: Pod-
brzezie, Glinciszki, Anowil, Wesołów-
ka). Gminę zamieszkuje ok. 4700 
mieszkańców, z czego ok. 66 proc. 
stanowią Polacy, 15,3 proc. - Litwini, 
14,5 proc. - Rosjanie, 4,2 proc. - 
ludność innych narodowości. Niestety 
wg przekazanych podczas spotkania 
widomości wynika, że mimo znacznej 
przewagi Polaków w tym rejonie  
systematycznie rośnie liczba uczniów 
posyłanych do szkół litewskich, co 
w konsekwencji będzie mogło pro-
wadzić do wynarodowienia Polaków. 
Zatem naszym rodakom nad Wilią 
winniśmy my, rodacy z Macierzy, za 
wszelką cenę pomoc w prowadzeniu 
propolskich działań zachęcających 
Polaków do trwania w polskości, bo 
działania prolitewskie są realizowane 
przez państwo wzorowo i przynoszą 
coraz bardziej okazałe żniwo. 

Oczywiście, będąc w Pod-
brzeziu, nie można pominąć tak 
patriotycznych miejsc jak związane 
z Marszałkiem Piłsudskim Pikieliszki 
(oddalone od Wilna 20 km, gdzie 3  
mieszkańców to Polacy), dla których 
władze litewskie dały oficjalne przyz-
wolenie na kultywowanie pamięci 
o Marszałku, co zdarza się niestety 

W podziemiach katedry zwiedziliśmy krypty grobowe królów
(tu Barbary Radziwiłłówny)

84-letnia Irena Bołęc „trwa” od lat przy grobie Marszałka i recytuje patriotyczne utwory

W domku zamieszkiwanym przez siostrę Faustynę zostały pamiątki po Niej
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VII Festyn Rodzinny w Mojuszu
Dzień przed obchodami tradycyjnej Sobótki społeczność 

Mojusza spotkała się na Festynie organizowanym już po raz siódmy przez 
pracowników szkoły (tym razem przy szerokim wsparciu Rady 
Rodziców) i, jak zawsze, licznych sponsorów.

Wybrano celowo dzień wolny od pracy (sobotę), aby jak 
największej liczbie rodzin dać możliwość wspólnej zabawy, bo takie jest 
ogólne założenie organizatorów. Cel od początku organizacji imprezy był 

Wspólna zabawa dała nam przedsmak zbliżających się wakacji 
i pokazała, że może być wiele sposobów na nudę. Będziemy mile ten 
dzień wspominać i już myśleć o przyszłorocznym festynie.

Za możliwość wspanialej zabawy dziękujemy wszystkim 
sponsorom i pracującym przy organizacji imprezy. Wśród sponsorów 
byli:Wójt Gminy Sierakowice – Tadeusz Kobiela, Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach, Przetwórstwo Mięsne „Lis”, Zakład Produkcyjny „Algida”, 

taki, żeby „oderwać” dorosłych od telewizorów, dzieci od komputerów Nadleśnictwo Kartuzy, Kaszubski Park Krajobrazowy, Firma 
i zachęcić do wspólnej zabawy na świeżym powietrzu. Trzeba stwierdzić, Przewozowa „Albatros”, Sklep u Brzeskich, Sklep Spożywczy 
że w dobie zniewolenia człowieka przez środki masowego przekazu nie „U Wacka”, Zakład Fryzjerski Państwa Krefft, Sklep Chemiczny – 
jest to wcale łatwe zadanie. Aleksander Grzenkowicz, Galanteria Skórzana „Janskór”, Pan Tadeusz 

Całość imprezy obsługiwała Firma zajmująca się tego rodzaju Grad, Przetwórstwo Mięsne Brygidy i Andrzeja Kąkol, Sklep spożywczy 
działalnością zawodowo, która zaproponowała wspólny rejs Państwa Bojanowskich, Sklep spożywczy Iwony i Jana Sikora, Firma 
z „Kapitanem Zabawą”, zabierającym uczestników w coraz to inne handlowa „Bat”, Sklep Chemiczny Danuty Labuda, Drogeria „Dafne” 
zakątki globu na pokładzie wirtualnego statku. Były więc taneczne rytmy Jarosława Grzenkowicza, Sklep „Libra” Karoliny Kotłowskiej-
w wykonaniu muzyka, konkursy sprawnościowe, pokazy. Dużo emocji Grzenkowicz, Agnieszka Stencel, Zenon Pepliński, Market Spożywczy 
dostarczyli jak zwykle miejscowi strażacy fundując dzieciom przejażdżki 
wozem bojowym. Nauczyciele i rodzice prowadzili kawiarenkę 
i konkursy. Starsze dzieci wystąpiły z widowiskiem obrzędowym 
„Ścinanie kani”, bo bez tego nie może się przecież odbyć Sobótka na 
Kaszubach. Gościliśmy także zespół taneczny „Koraliki” prowadzony 
przez p. Wiolettę Kuczkowską. Sporo emocji dostarczyły licytacje: 
wspaniałego tortu Haliny Młyńskiej, pięknej akwareli Tadeusza Grada, 

„U Grzesia”, trójki klasowe, Rada Rodziców, Anna Bojanowska, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Mojuszu, Emilia i Krzysztof Gruchała-
Węsierscy, Państwo Bulczak, Wiesława Młyńska, Ewa Cyman, Honorata 
Złoch, Halina Młyńska, Lucyna Sikora, Wiesława Szmuda, Iwona Korda, 
Teresa Miotk, Renata Ortyl, Teresa Tryba.

„kota w worku”, diabelskich skrzypiec Zenona Peplińskiego. Hitem Tekst i foto Danuta Pioch
wieczoru był występ Duo Schubert – pary iluzjonistów, która zachwyciła 
nie tylko najmłodszą widownię.

Goście zasiadali w specjalnie przygotowanym dla nich namiocie

Halinka Młyńska i jej wspaniałe „jeże” do licytacji

Chodzenie na „zbiorowych nartach” wcale nie jest takie łatwe

Sztandarowy punkt programu – przeciąganie liny – przyciągnął
wielu uczestników
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Od kilku lat w naszej gminie rodzi się przy „zamykaniu się w czterech ścianach” sposób na miłe spędzenie niedzielnego 
niezwykle pozytywna tradycja organizowania swojej rodziny i znika poczucie osamotnienia. popołudnia dla całej rodziny i na zagos-
imprez plenerowych w środowiskach so- Zacieśniają się więzi sąsiedzkie i ludzkie, bo podarowanie czasu wolnego. 
łeckich. Różnie się je nazywa, ale najczęściej jest okazja się spotkać, zabawić, zapytać W niedzielę 2 czerwca br. Koło 
określa się je piknikami rodzinnymi. o zdrowie i samopoczucie. Wreszcie, jest to Gospodyń Wiejskich zorganizowało Piknik 

Rodzinny dla mieszkańców Paczewa. Od 
godz. 14. organizatorzy zaprosili gości, 
czekając na nich z wieloma atrakcjami. 
Ponieważ to najstosowniejsza pora na spacer 
i niedzielną kawę w gronie znajomych – 
mieszkańcy schodzili się całymi rodzinami. 
Panie z KGW oferowały frytki, gofry, chrusty, 
kawę, herbatę, soki i kiełbasę z grilla. Na placu 
rozstawiono duży namiot ze stołami 
i miejscami do siedzenia. Klimat spotkania 
umilała trafnie dobrana, taneczna muzyka.
Od godz. 15.00 rozpoczęły się gry i zabawy 
dla dzieci, potem dla dorosłych i dla całych 
rodzin. Wachlarz gier i zabaw był bogaty. 
Wymagał od uczestników zręczności, spraw-
ności, koordynacji, chęci walki, siły i rywali-
zacji. Najwięcej radości wywołało przecią-
ganie liny między mężczyznami i kobietami. 
O zgrozo, słaba płeć okazała się silniejsza 
i pokonała panów (cóż za czasy!). Atrakcją 
spotkania były liczne nagrody, które otrzy-
mywali uczestnicy konkursów. Oprócz nagród 
za zajęte miejsca, każdy otrzymał jakiś 

W organizowaniu takiej imprezy, najdłuższą 
tradycję ma Gowidlino, Szkoła Załakowo, 
potem Lisie Jamy i ich „święto ziemniaka”, 
prawie równolegle Kamienica Królewska 
organizująca z dużym rozmachem piknik 
trwający nawet dwa dni. W tym roku 
dowiedziałam się o pikniku rodzinnym w Mo-
juszu, w Tuchlinie i w Paczewie. 

Z pełną aprobatą podchodzą władze 
gminy do tych imprez, ponieważ jest to 
niezmiernie pozytywne zjawisko kulturowe w 
naszej społeczności. Między innymi akty-
wizuje środowisko i mieszkańców danej 
miejscowości, wyzwala w ludziach krea-
tywność i twórcze myślenie. Uczestnicy tych 
pikników podnoszą swoje poczucie wartości 
poprzez to, że coś przygotowują, sprzedają, 
proponują gry, zabawy, konkursy lub w nich 
uczestniczą. Tworzy się integracja śro-
dowiska, przełamują się bariery nieśmiałości 
i pewnej izolacji społecznej, które powstają 

drobiazg za uczestnictwo. Najpiękniejszymi 
nagrodami i najbardziej pożądanymi okazały 
się cztery szczeniaki, które ofiarował 
gospodarz. Takie urocze przytulanki były 
największą nagrodą i radością. Znalazły 
oczywiście odpowiedzialnych i troskliwych 
opiekunów. Koło Gospodyń Wiejskich 
napisało projekt na piknik i otrzymało 
dofinansowanie z samorządu. 

Impreza trwała do 23.00, i była tak 
udana, i tak spodobała się mieszkańcom, że 
domagają się częstszej organizacji pikników 
rodzinnych, pragną częściej spotykać się 
w plenerze i w takiej atmosferze. 

Maria Karolak, foto: M.Karolak

Pikniki rodzinne
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Zdążyliśmy  przyzwyczaić się do uroczystości, które odbywają 
się w naszym Ośrodku w Szklanej. To czas, kiedy razem 
z wychowankami, rodzicami oraz zaprzyjaźnionymi osobami 
świętujemy sukcesy naszej placówki.

Taką okazją było otwarcie nowego budynku ORW w Szklanej, 
które odbyło się 06.05.2013 roku. Nowe lokum, w którym swoje pasje 
będzie realizować najstarsza grupa naszych podopiecznych, daje szanse 
na wprowadzenie nowatorskich sposobów przygotowywania się do 
samodzielnego dorosłego życia, między innymi poprzez ogród 
polisensoryczny czy zajęcia warsztatowe. Wszystkie te działania 
możliwe  są dzięki zrozumieniu i zatrzymaniu się nad potrzebami 
drugiego człowieka przez ludzi dobrego serca, na których zawsze 

wprowadziło przedstawienie „Tolerancja”, przez które chcieliśmy 
zwrócić uwagę na fakt, że nie należy oceniać ludzi po wyglądzie, lecz 
„po uczynkach ich poznacie…”.

Niezmiernie ucieszyła nas opinia zaproszonych gości, którzy 
wyrazili słowa uznania dla naszych małych artystów. Każdy z Nich jest 
jak szlifowany diament, im dłużej i dokładniej się z nim pracuje, tym 
staje się piękniejszy, że aż błyszczy i swym pięknem zachwyca innych.

Na zakończenie pani dyrektor Julita Krzebietke podziękowała 
wszystkim przybyłym gościom i rodzicom za to, że w tym ważnym dniu 
byli razem z nami.

możemy liczyć. W tym miejscu składamy podziękowanie Państwu Najpiękniejszy element tego spotkania to fakt, że nasi 
Teresie i Kazimierzowi Woźniak za ich wielkie zaangażowanie w wychowankowie „odnaleźli swój kawałek szczęścia”, gdzie nauczą się 
uruchomienie nowej bazy. samodzielności, odpowiedzialności, z radością i uśmiechem na 

Na uroczyste otwarcie budynku, jak zawsze, nasze dzieci twarzach wejdą w dorosłe życie.
przygotowywały się wiele wcześniej. W klimat spotkania zebranych Maria Klajn, foto: nadesłane

Otwarcie nowego budynku ORW w Szklanej

06 (275) czerwiec-lipiec 2013

Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich naszego powiatu 
skorzystały z zaproszenia starosty powiatu łowickiego - Krzysztofa 
Figata - do uczestnictwa w uroczystości Bożego Ciała. Delegacja, 
z panią starostą Janiną Kwiecień na czele, podczas kilkudniowego 
pobytu (29 maja – 1 czerwca) miała okazję nie tylko promować kulturę 
i tradycje kaszubskie, ale także poznać okolice Łowicza, jego historię 
i kulturę.

Uroczystości Bożego Ciała w Łowiczu należą do jednych 
z najbardziej malowniczych w Polsce. W tym roku kolorytu łowickiej 
procesji dodały panie w kaszubskich strojach ludowych. Po procesji na 
tamtejszym rynku odbywały się występy artystyczne zespołów 
folklorystycznych. Następnego dnia delegacja powiatu kartuskiego 
zwiedziła Żelazową Wolę – miejsce narodzin Fryderyka Chopina, Pałac 
Radziwiłłów w Nieborowie i Arkadię księżny Heleny Radziwiłłowej. 
Panie zwiedziły także skansen wsi łowickiej w Murzycach, gdzie 
spotkały się z koleżankami z KGW powiatu łowickiego, z którymi 

wymieniły się regionalnymi piosenkami oraz przepisami na różne 
przysmaki.

Oprócz delegacji powiatu kartuskiego na uroczystość Bożego 
Ciała w Łowiczu przyjechały także delegacje powiatu tatrzańskiego, 
świdnickiego i ukraińskiego Śniatynia oraz Państwowy Zespół Ludowy 
Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Oprac. AK

KGW z powiatu kartuskiego na Bożym Ciele w Łowiczu
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Jakże często dzisiaj słyszymy o nadużyciach, różnych się nasze doczesne szczątki. Modne ubrania, ładne meble, ,,wypasione” 
zwyrodnieniach mających swoje korzenie w korupcji (łac. corruptio – samochody - cóż z ich posiadania, z chwilą śmierci już ich właścicielem 
zepsucie). Poziom tego zepsucia może być różnorodny, od błahych będzie kto inny. Ten, który za bardzo przywiązał się do dóbr tego świata 
przypadków wykorzystywania swojego stanowiska, oddania przysługi, z wielką boleścią będzie spoglądał na swój majątek. Dla niego ucho 
do tzw. kleptokracji – rządów złodziei, gdzie nie ma nawet pozornych igielne stanie się jeszcze mniejszych wymiarów, ciężko wtedy będzie je 
zasad uczciwości. przejść.

Od czego się zaczyna? Od małej chciwości, a może skończyć się Przy świetle gromnicy znika wszystko co światowe: zabawy, 
na wielkiej zbrodni. Kiedyś jeden z księży na lekcji religii nakreślił na bogactwo i władza. Ta niezwykła świeca otwiera oczy na to, czego nie 
tablicy dwa rysunki, pierwszy przedstawiał nóż – koziczek, a drugi widzą miłośnicy tego padołu. Śmierć ukazuje nam dobra tej ziemi 
stryczek (rzemyczek). Jakże łatwo zacząć od drobnych wykroczeń, w innej rzeczywistości. Jaka jest wartość bogactwa w obliczu śmierci,  
a później dopuścić się poważnych przestępstw. okazuje się że niczym, nic materialnego nie pomoże naszej duszy. 

Korupcja podkopuje wiele dziedzin życia, w polityce podważa Jedynie możemy sobie zapewnić lepszą oprawę pogrzebową, elegancką 
demokrację, między innymi skutkuje nierównym podziałem dóbr trumnę, może specjalny grobowiec. Jakie to jednak ma znaczenie dla 
i usług poprzez naruszanie procesów formalnych, czego późniejszym naszej duszy, wszak i tak pozostanie po nas kilka kości i proch?
efektem jest brak zaufania i zrozumienia dla osób pełniących funkcje Trzeba się uwolnić od nadmiernego przywiązania do 
publiczne. Dosyć znacząco dotyka ekonomii, często promuje firmy, doczesnych trosk i pieniędzy. Należy więcej być, niż mieć, nie można 
których jakość produktów i usług jest mierna. być niewolnikiem mamony. W tym miejscu można przytoczyć jeden 

Człowiek zniewolony żądzą chciwości jest gotów poniżyć z cytatów Luciusa Seneki, a mianowicie: ,,rozkazywać pieniądzom, 
siebie i innych, a także utracić swoją godność. Niektórzy podążający a nie służyć im!”. Ostatecznie wszelka żądza posiadania, pogoń za 
drogą nieuczciwości dobierają do towarzystwa osoby z podobnego zaszczytami czyni z człowieka obcego dla innych. Zostaje wtedy 
grona pod względem majątkowym, kariery, czy władzy. pustynia duchowa, niekiedy rozbite małżeństwo i inne nieszczęścia, 

Za bilety (pieniądze) Banku Narodowego można wiele nabyć, a wielka ,,mądrość” pyszałka obraca się w głupotę. 
jednak są wartości, których nie da się kupić. Cenniejsza od złota jest Problem dotyczy stosunku człowieka do wartości, niektóre 
dobroć, przyjaźń i inne duchowe dobra. z nich są pozorne, inne zaś właściwe i autentyczne. To człowiek 

Czym jest życie? Czy tylko danym nam czasem na ,,robienie” w swojej wolności wybiera, a sztuka dokonywania właściwych decyzji 
pieniędzy? Życie jest małą mgiełką, która pod wpływem słabego wymaga pracy nad sobą. W niekończących się wyborach zaczynajmy od 
podmuchu wiatru znika i już jej nie widać. Wielu ludzi łudzi się, że nowa. Pamiętajmy o wiecznej godności ludzkiej natury, nie tylko tej 
będzie żyć długo, jakby wiecznie na Ziemi. Jednak w naszym kierunku ziemskiej, gdyż w tej perspektywie dokonamy dobrych wyborów.
pędzi siostra śmierć, która niekiedy w tym biegu bije rekordy. 

br. Michał Przemijają przepych, sława, władza i wiele innych dóbr tego 
świata, a co po nas pozostanie? Wrzucą nas do dołu, w którym rozłożą 

Szlakiem sentencji - cz. 5.
Argument do kieszeni – Argumentum ad crumenam

Urlopy i wakacje sprzyjają wzmocnieniu więzi rodzinnych, 16.Zacięcie unikać trudnych tematów (sprawy ułożą się same!).
zacieśnieniu wzajemnych relacji. Wszędzie znajdziemy mnóstwo porad 17.W drugiej osobie widzieć tylko wady.
i poradników na każdy temat: jak ratować rodzinę, jak zdobyć 18.Starać się jak najmniej o niej wiedzieć.
przyjaciół, jak stać się kimś innym, jak nie zbrzydnąć, jak być wiecznie 19.Zawsze mieć rację.
młodym i sprawnym, jak osiągnąć satysfakcję w łóżku i poza łóżkiem, 20.Nie godzić się na żadne kompromisy.
jak dogadać się z psem, jak jeść aby nie utyć... itp. Aż w głowie się kręci Zastosowanie się do tych porad daje sukces murowany! Twoje 
od tych porad. Tylko dlaczego efekty są takie marne? Urlop może małżeństwo na pewno szybko się rozpadnie. Tylko ja nie życzę takiego 
okazać się dobrym czasem na gruntowny remanent w relacjach  sukcesu! Niech nadchodzący sezon urlopowy będzie bardzo pracowity 
małżeńskich. Proponuję arkusz zagadnień, których analiza może pomóc i owocny w odbudowywaniu tego co się zepsuło!
w zdiagnozowaniu kondycji uczuciowej swojego małżeństwa. Czy nie Z książki Katarzyny Bosowskiej pt. „Zakuci w kajdany” 
poszedłem na całość, aby zniszczyć swoje małżeństwo? Oto 20 wybrała Maria Karolak.
sposobów, które są niezawodne w niszczeniu każdego małżeństwa.
1.Bywać w domu przynajmniej 8 godzin (na czas snu oczywiście).
2.Narzekać na co się da (jedzenie, bałagan, źle wychowane dzieci, 
niewyprowadzonego psa itp.).
3.Jak ognia unikać podejmowania decyzji.
4.Kłamać, kłamać i jeszcze raz kłamać.
5.Zupełnie nie podejmować rozmów i nie słuchać. Najlepiej wtedy 
czytać gazetę lub oglądać TV, wyjść do garażu.
6.Za żadne skarby świata nie mówić o swoich problemach i nie 
okazywać słabości.
7.Nie wzruszać się, nie przytulać i nie mówić, że mi na kimś zależy!
8.Nie chodzić na rodzinne spotkania i unikać teściowej przy każdej 
okazji.
9.Przy lada okazji wyciągnąć stare brudy – konieczne do kłótni.
10.Przy każdej sposobności wracać do domu na „ciężkiej bani”.
11.Zapraszać do domu kumpli w każdej ilości.
12.Prowadzić ożywione życie towarzyskie (niekoniecznie wspólne).
13.Nigdy nie mówić o swoich uczuciach.
14.Zapominać o rocznicy ślubu, urodzinach, wizycie mamusi, prezencie 
na Gwiazdkę.
15.Nigdy nie przepraszać i o nic nie prosić.

20 sposobów na zniszczenie małżeństwa
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15-lecie filii Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
W kwietniu minęło 15 lat od powstania sierakowickiej filii niepełnosprawne znały i umiały dostrzec potrzeby niepełnosprawnych 

Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Osoby należące do w naszym środowisku. Spotkanie zaowocowało powstaniem stowarzy-
stowarzyszenia i zaproszeni goście spotkali się na rocznicowej uroczystości szenia dla niepełnosprawnych i przez nich prowadzonego. Jest to jedyna 
29 maja w siedzibie filii przy ul. ks. Łosińskiego. 

Wspólne świętowanie jubileuszu rozpoczęło się powitaniem 
przybyłych przez szefową stowarzyszenia, Marzenę Korzeniewską, która 
przypomniała okoliczności utworzenia placówki. – Dzięki pani Marii 
Dyczewskiej, ówczesnej zastępczyni wójta, zawiązało się stowarzyszenie – 
mówiła Marzena Korzeniewska. – To był odpowiedni czas, miejsce i ludzie, 
którzy widzieli potrzebę utworzenia takiego stowarzyszenia. Przetrwa-
liśmy dzięki licznej grupie, która nas wspierała. Cieszę się, że jest nas tak 
dużo. 

Szefowa SPON-u podkreśliła ogromne wsparcie, które przez 
wszystkie lata swej działalności instytucja otrzymywała ze strony Gminy 
Sierakowice, Gminnego Ośrodka Kultury i parafii św. Marcina. Ale przede 
wszystkim dziękowała członkom stowarzyszenia, którzy od wielu lat 
systematycznie biorą udział w cotygodniowych środowych spotkaniach. – 
Tak naprawdę dzięki wam stowarzyszenie istnieje. Dzięki wam jest 
potrzeba tworzenia takiego wsparcia. Dziękuję tym wszystkim, którzy są 
z nami przez te 15 lat.

Ze strony zaproszonych gości padło wiele słów uznania pod 
adresem sierakowickiej placówki. – Chciałbym pogratulować obecnemu 
zarządowi i pani Marzenie za konsekwentne działanie i stworzenie tak 
potężnej i dużej filii – powiedział Janusz Serkowski ze SPON w Sopocie.  

tego typu organizacja w powiecie. Podpisanie porozumienia o współpracy – Dziękuję wam za to, że potraficie pokazać drugiemu 
z Urzędem Gminy nastąpiło 23 kwietnia 1998 r. Stowarzyszenie Pomocy człowiekowi, iż mimo swoich małych niesprawności można żyć pełnią 
Osobom Niepełnosprawnym rozpoczęło działalność jako filia utwo-życia, radować się i iść do przodu – dodała Irena Kulwikowska, dyrektor 
rzonego w 1991 r. stowarzyszenia w Sopocie. Gminnego Ośrodka Kultury.

Jako główny cel swej działalności stowarzyszenie postawiło 
sobie wspomaganie osób niepełnosprawnych, wyrwanie ich z poczucia 
izolacji i osamotnienia oraz integrację z pełnosprawnymi, przełamywanie 
barier społecznych i psychicznych, a także uwrażliwienie innych na 
potrzeby niepełnosprawnych. Dzięki działaniom Marzeny Korzeniewskiej 
i Mieczysława Weredy wiele osób niepełnosprawnych dosłownie wyszło 
z domu i pokazało się światu.    

Pierwsza siedziba SPON znajdowała się w budynku SKR przy 
ul. Kartuskiej, później w GOPS na ul. Brzozowej, a od 2004 r. w dawnych 
salkach katechetycznych przy ul. ks. Łosińskiego 1. Znajduje się tu sala 
rehabilitacyjna i duża sala integracyjna z zapleczem, gdzie co środę 
odbywają się spotkania. Podczas remontu budynku w 2008 r. zbudowano 
pochylnię dla wózków osób niepełnosprawnych, co wielu osobom znacznie 
ułatwiło dostęp do budynku.

Do Marzeny Korzeniewskiej, która jest jednocześnie pełno-
mocnikiem wójta gminy ds. osób niepełnosprawnych, można zgłosić się 
w celu uzyskania informacji nt. pomocy osobom niepełnosprawnym oraz 
możliwości skorzystania z programów PFRON.  Biuro pełnomocnika jest 
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.30 w siedzibie SPON , 
tel. 58 684 77 57.Natomiast Krzysztof Andryskowski, dyrektor sierakowickiego 

gimnazjum, podkreślił wielkie zasługi członków stowarzyszenia wniesione 
w realizację programu profilaktyki wypadkowej skierowanego do 
uczniów: – Chciałbym serdecznie podziękować wolontariuszom, którzy 
odwiedzają nasze gimnazjum w ramach programu „Bezpieczna młodość, 
bezpieczne wakacje”. Wrażenia jakie wywoływały wasze spotkania 
z gimnazjalistami są dla nich piorunujące. Myślę, że te spotkania 
niejednemu z młodych uratowały zdrowie i życie. Dziękuję wam za to 
bardzo. 

Głos zabrała także pomysłodawczyni utworzenia filii SPON-u 
w gminie Sierakowice - Maria Dyczewska: – Dla mnie budujące 
i wzruszające jest to, że od samego początku była Marzena, i był Mietek, i są 
do tej pory. Dzięki nim wszyscy inni mogą się spotykać, a spotkania dla 
ludzi w każdym wieku i każdej kondycji są bardzo ważne. Życzę wam, 
abyście kontynuowali spotkania, żebyście nadal „straszyli” młodych ludzi, 
tak jak to mówił Krzysztof Andryskowski. Obyśmy się spotkali za pięć lat, 
czyli na 20-leciu. 

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości był czas na 
poczęstunek i rozmowy.

W 2000 r. stowarzyszenie – pozyskując odpowiedni sprzęt – 
Historia sierakowickiej filii SPON  utworzyło na własne potrzeby gabinet rehabilitacyjny. Obecnie za 

Wiosną 1998 r. ówczesna zastępczyni wójta gminy, Maria odpłatnością mogą z niego korzystać wszyscy chętni, jednakże osoby 
Dyczewska, umówiła na spotkanie trzy osoby: Marzenę Korzeniewską, należące do SPON korzystają ze zniżek. Pierwszą rehabilitantką była 
Mieczysława Weredę i Ryszarda Klajn – pracownika socjalnego, a obecnie Joanna Bayer, a od stycznia 2008 r. jest nią Barbara Szulta, która proponuje 
kierownika GOPS. Pani Marzena i pan Mieczysław jako osoby ćwiczenia korekcyjne, usprawniające, rehabilitację ruchową (np. po 
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złamaniach kości), masaż relaksacyjny i leczniczy oraz zabiegi Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 
fizykalne (laser, lampa sollux, prądy diadynamiczne, galwanizacja, Dzięki uprzejmości Marka Puzdrowskiego, właściciela 
jonoforeza). Przy SPON działa także wypożyczalnia sprzętu Ośrodka Szkolenia Kierowców z Sierakowic, który zakupił samochód
rehabilitacyjnego – wózków inwalidzkich, kul, chodzików.   i dostosował go do wszystkich możliwych niepełnosprawności, kilka 

Oferta dla osób należących do stowarzyszenia jest bardzo osób uzyskało prawo jazdy. Dla nich był to wielki skok w samodziel-
bogata. Co roku odbywają się dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne ność.  
w ośrodkach wypoczynkowych odpowiednio dostosowanych do Obecnie zarząd filii SPON w Sierakowicach stanowią: 
potrzeb niepełnosprawnych, np. w Cetniewie, Ustce, czy w Jastrzębiej Marzena Korzeniewska – przewodnicząca, Mieczysław Wereda, Janina 
Górze. SPON-owcy uczestniczą w wycieczkach i pielgrzymkach. Byli Teclaf, Małgorzata Gojtowska i Zofia Lis. Członkami wspierającymi, 
m.in.. w Sianowie, Częstochowie, Licheniu, na Litwie i w Sopocie bardzo mocno zaangażowanymi w działalność stowarzyszenia, są 
podczas wizyty Jana Pawła II w 1999 r. Zwiedzają także nasze Teresa Okrój i Ryszard Blok. 
kaszubskie okolice podczas jednodniowych wypadów. Latem Piętnaście lat temu liczba osób skupionych w stowarzyszeniu 
organizują biesiady przy grillu. wynosiła zaledwie kilka, dziś jest to ok. 170, co dobitnie świadczy, że 

W stowarzyszeniu jest wiele uzdolnionych artystycznie instytucja ta jest potrzebna i doskonale spełnia swe zadania. Są to osoby 
kobiet, które zajmują się rękodziełem. Panie dziergają, szydełkują, nie tylko z terenu gminy Sierakowice, ale także spoza powiatu 
haftują i wykonują różnego rodzaju ozdoby, dekoracje czy stroiki kartuskiego. 
świąteczne itp. Swoje prace prezentują podczas kiermaszy, jarmarków Stowarzyszenie to nie tylko organizacja, ale przede 
i festynów. Ponadto na stoisku SPON można zawsze skosztować wszystkim ludzie. Wspólne spotkania zaowocowały nawiązywaniem 
pysznych ciast.   przyjaźni, a dwójka młodych ludzi spotkała tu miłość swojego życia. 

Członkowie SPON aktywnie działają nie tylko na rzecz osób Każdy jest serdecznie witany, nic więc dziwnego, że wciąż zapisują się 
niepełnosprawnych. Od 2003 r. grupa wolontariuszy realizuje program nowe osoby. Ludzie przychodzą, ale też niestety odchodzą. Kilkoro 
profilaktyki wypadkowej „Bezpieczna młodość, bezpieczne wakacje” osób należących do stowarzyszenia pożegnano na zawsze.  
przeznaczony dla uczniów wszystkich typów szkół. Program na Przynależność do SPON daje osobom niepełnosprawnym 
początku był realizowany wyłącznie na terenie naszej gminy, ale ze poczucie wspólnoty, wsparcie i zrozumienie, o jakie niekiedy trudno ze 
względu na duże zainteresowanie warsztaty odbywają się także strony osób sprawnych. To także możliwość wspólnych spotkań, 
w innych placówkach powiatu, m.in.. w Kartuzach, Kamienicy rozmów i wyjazdów, a przede wszystkim możliwość spędzenia czasu 
Szlacheckiej, Strzepczu. Ponadto SPON współpracuje ze szkołami w miłej atmosferze wśród przyjaznych, sympatycznych i wrażliwych 
w realizacji innych akcji profilaktycznych, np. „Mam haka na raka”. ludzi. 
Członkowie uczestniczą w szkoleniach, np. z psychologiem w zakresie Wszystkich zainteresowanych działalnością filii SPON 
komunikacji.    w S i e r a k o w i c a c h  o d s y ł a m y  n a  s t r o n ę  i n t e r n e t o w ą  

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami , gdzie można zapoznać się z relacjami 
działającymi na terenie naszej gminy i poza nią. Są to: Koło z wyjazdów i okolicznościowych spotkań, a także obejrzeć bogatą 
Stwardnienia Rozsianego, szkoły, Związek Kombatantów RP galerię zdjęć. 
w Sierakowicach, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Szklanej, 

Tekst i foto: AKOśrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Sierakowi-
cach, GOPS, Fundacja „Bezpieczni w Ruchu Drogowym”, Polskie 

www.sponsierak.webd.pl

Rowerowa pielgrzymka do Wejherowa
26 maja 2013 r. młodzież 

z Szopy wraz z grupą dorosłych 
utworzyła 23-osobową grupę, która 
o godz. 6.40 wyruszyła sprzed szkoły 
na odpust Trójcy Świętej na Kalwarii 
Wejherowskiej.  Trasa liczy zaledwie 
40 km w jedną stronę, ale z uwagi na 
bardzo duże różnice wzniesień jest 
odcinkiem trudnym do pokonania, 
szczególnie w drodze powrotnej. 

Kilka kilometrów przed 
Wejherowem spotkaliśmy grupę 12 
rowerzystów,  pielgrzymów z Siera-
kowic, prowadzonych tradycyjnie już 
przez pana Czesława Głodowskiego. 
Na dobry początek, z koszem pełnym 
słodkości, przywitała nas pani Janina 
Mielewczyk. O tym koszyku obfitości 
słyszeliśmy już wcześniej i każdy z nas 
czekał na spotkanie z sympatyczną 
Janką. Grupa z Sierakowic wyruszyła 
troszkę wcześniej, już o godz. 5.00. Do 
pokonania mieli nieco więcej kilo-
metrów. 

Podróż przebiegała wyjątko-
wo spokojnie, pomimo bardzo dużego 
ruchu na drodze. Około godz. 9.30 byliśmy już na miejscu. O 9.40 rozpoczęły się uroczystości odpustowe i trwały do godziny 12.00. Po zakończeniu 
mszy św., tak jak każdą inną przybyłą pielgrzymkę, uroczyście nas pożegnano. 

Troszkę zmęczeni postanowiliśmy udać się na zasłużony posiłek do miejscowej pizzerii. Następnie nie pozostało nam nic innego jak tylko 
udać się w drogę powrotną do domu.

Tekst i foto: Przemysław Łagosz



16 06 (275) czerwiec-lipiec 2013

Karczma w Paczewie, fotografia z 1927 roku, własność Ruszkowskich, później Wojciecha 
Formeli (do około 1957 roku), dziś na tym miejscu stoi dom St. Wejera

Paczewo na fotografii
Wieś Paczewo jest wzmiankowana w dokumentach po raz (miara powierzchni pola, które po zaoraniu lub zasiewie trzeba było 

pierwszy w połowie XVII wieku. W przeprowadzonej w 1664 roku lustracji włóczyć, tj. bronować przez cały dzień w parę wołów) odprowadzali oni do 
starostwa mirachowskiego napisano, że wcześniej była tu huta szkła. domeny mirachowskiej czynsz (po zajęciu w roku 1772 Pomorza i powiatu 
W tymże roku notowano we wsi sześciu gburów czynszowych, a trzech mirachowskiego przez króla pruskiego Fryderyka II powołano w Mira-
z nich, zamieszkujących wieś od niedawna, korzystało jeszcze chowie Domanenamt, tj. urząd domen, w skład którego zaliczono dawne 
z dwuletniego okresu wolnizny, tj. przywileju stosowanego w stosunku do królewszczyzny), korzec owsa, gęś, dwie kury i mendel jaj. Obowiązywał 
nowych osadników, których zwalniano ze stosownych opłat, aby mogli się ich także szarwark w wymiarze pięciu dni ze sprzężajem (praca na rzecz 
na ziemi zagospodarować i pobudować budynki. dworu lub gromady wiejskiej przy użyciu własnego wozu) i dziewięciu dni 

J. Schwengel – przeor kartuzów – wymienia Paczewo pieszo. W 1772 roku wieś liczyła łącznie 44 mieszkańców - Kaszubów 
w dokumentach z roku 1749. Szesnaście lat później kolejna lustracja podaje wyznania katolickiego.
już nazwiska zamieszkujących w Paczewie gburów. Są nimi: Jan Czaia, Paczewo wymienia się w starych dokumentach jako część 
Grzegorz Kosztuch, Wojciech Milewski, Wojciech Kostuch, Tomasz Starostwa Mirachowskiego.  Uwłaszczenie (czyli zyskanie prawa 
Pawelczyk, Piotr Milewczyk, i Jan Milewczyk. Za zagrodę i włókę gruntu własności do ziemi) nastąpiło tu  w 1820 roku.

Paczewscy mężczyźni przy karczmie

Onufry Miotk (12.05.1870 – 
12.12.1956) ok. 1890 r. w 

wojsku, w mundurze 
kawalerzysty

Onufry Miotk, początek XX wieku Bernard Miotk (syn Onufrego, 
26.10.1903 – 1978), 

kawalerzysta 3. Pułku 
w Grudziądzu

Kapliczka z 1927 roku, ufundowana przez Augustynę Pawelczyk jako 
podziękowanie za szczęśliwy powrót męża Jana z I wojny światowej

Obecna kapliczka jest posado-
wiona w nowym miejscu, ale za-
chowano w niej oryginalną figurkę 
Matki Bożej z Dzieciątkiem (po-
święcona 20.11.2011 roku)

Augustyna 
Pawelczyk 
(fundatorka 
kapliczki
z 1927 roku)
z synem Florianem

Około 1920 roku 
przed szkołą 
w Paczewie, 

nauczyciele: Plata 
Jan (z lewej), Pociot 

Józef (z prawej) 
i uczniowie klasy II
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Uczniowie czteroklasowej szkoły w Paczewie około 1965 roku, u góry 
nauczycielka Cecylia Hoppa, z prawej nauczycielka Bobkowska i uczniowie 

czterech klas (ze wsi  Paczewo, Bukowo, Kokwino)

Florian Pawelczyk (syn 
Augustyny),

żołnierz 3. Pułku Kawalerii 
w Grudziądzu

Lata 30-te XX wieku, żołnierze 3. Pułku Kawalerii, wśród 
nich mieszkańcy Paczewa: Florian Pawelczyk – 1 z prawej, 

u dołu; Leon Miotk – 2 z lewej, u góry

Florian Pawelczyk i Monika 
Miotk, przy budynku Miotków 
w Paczewie, 10.02.1942 roku, 

w dniu ślubu

Najstarsza mieszkanka Paczewa (wsp.) – Stefania Marcińska – lat 94 Zabudowania Gabrieli i Tadeusza Labudów, dom z 1953 roku

Najstarszy dom 
w Paczewie liczący 
około 160 lat, 
zamieszkiwany przez 
Brygidę Markowską 
(lat 77)

Dom Pani 
Markowskiej od strony 

drogi na Kokwino, 
z piękną szachulcową 

konstrukcją

Dom z czerwonej 
cegły, własność Jana 
i Ireny Mielewczyk, 
z 1952 roku

Ciekawy przykład 
kapliczki z rzadkim 
w centrum Kaszub 
wizerunkiem Matki 

Boskiej  Swarzewskiej 

Zdjęcia historyczne ze zbiorów rodzin: Miotk i Labuda; zdjęcia współczesne – D. Pioch, zebr. i oprac. Danuta Pioch
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Sadowska wygłosiła referat nt. jakości życia uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną. Beata Wolak
z Kuratorium Oświaty w Gdańsku zaprezentowała 
nowe rozporządzenie dotyczące pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej, redaktor Małgorzata Mrozow-
ska-Krawczyk z TVP Gdańsk mówiła o roli mediów
w integracji niepełnosprawnych z resztą społeczeń-
stwa.

Kulminacyjnym momentem spotkania było 
uroczyste otwarcie galerii fotografii poświęconych
i wykonanych w czasie pobytu w Afryce. Przecięcia 
wstęgi dokonali: ks. prałat Stanisław Łada – dusz-
pasterz osób chorych i niepełnosprawnych diecezji 
gdańskiej, Renata Ropela – dyrektor Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Gdańsku, Beata Wolak – Kuratorium 
Oświaty w Gdańsku i Ewa Przepiórska – dyrektor 
OREW Sierakowice i OREW Trzebuń.

Wśród zaproszonych gości znalazły się 
osoby zasłużone dla środowiska osób niepełno-
sprawnych: Halina Szymańska – założycielka
i pierwszy dyrektor OREW w Gdańsku, współtwórca 

Nie milkną echa lutowej eskapady dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie z OREW w Sie-
rakowicach i Trzebuniu do Maroka. W piątek,
21 czerwca, w gdańskim Centrum Edukacji 
Nauczycieli zorganizowaliśmy konferencję poświę-
coną w głównej mierze temu wyjazdowi. Znów 
zebraliśmy się pod szyldem „Nasz Wspólny Świat”, 
który przyświecał podróżnikom w czasie wyprawy,
a współorganizatorami byli: wyżej wymieniony CEN
w Gdańsku oraz Unia Europejskich Federalistów
z Łodzi.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji 
artystycznego dorobku obu ośrodków. Dzieci przy 
wsparciu terapeutów zaprezentowały własne wi-
dowisko teatralne, będące kolażem poetyckiej wizji 
świata Petera Gabriela oraz multimedialnej aranżacji 
jego utworów. Spektakl spotkał się z entuzjastycznym 
przyjęciem, a uczestnictwo widzów w spektaklu tylko 
wzmogło poczucie wyjątkowości tej chwili. Integralną 
częścią przedstawienia była prezentacja krótkiego 
filmu będącego wspomnieniem wyprawy do Maroka.

Kolejną częścią kilkugodzinnego spotkania 
była seria prelekcji znamienitych gości konferencji. 
Lidia Klaro-Celej, doradca metodyczny, mówiła
o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełno-
sprawnych intelektualnie, natomiast prof. Sławomira 

większości pierwszych placówek tego typu w woje-
wództwie  pomorskim,  „matka wszystkich
OREW-ów”; Dariusz Majorek – dyrektor pomorskiego 
oddziału PFRON; dyrektorzy i przedstawiciele
OREW-ów w Gdańsku i Pruszczu Gdańskim oraz 
innych placówek szkolnictwa specjalnego woj.
pomorskiego.

Konferencję zakończył poczęstunek złożony 
z dań kaszubskiej kuchni regionalnej, ciast i innych 
wypieków, akcentów marokańskich (przyprawy, 
herbata) oraz okazałego tortu w barwach Maroka. Cały 
poczęstunek był dziełem rodziców naszych uczniów,
za co serdecznie dziękujemy!

Patronem medialnym konferencji było Radio 
Gdańsk.

Rafał Myszka
Foto: nadesłane

Konferencja „Nasz wspólny świat”
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Pracoholizm
Pracoholizm jest terminem używanym w potocznym języku Pracoholizm powoduje wiele szkód zdrowotnych – począwszy 

i nie zawsze łączy się jednoznacznie z czymś negatywnym. W kulturze, od chorób układu krążenia, choroby wrzodowej przewodu pokarmowego, 
w której praca zajmuje wysokie miejsce w systemie wartości nawet poprzez zaburzenia snu i poczucie ciągłego zmęczenia, nerwice, 
nadmiernego w nią zaangażowania nie traktuje się jak zagrożenia dla drętwienia kończyn. Występują także tzw. nerwice niedzielne spowo-
zdrowia, a tym bardziej dla życia człowieka. W przeciwieństwie do dowane brakiem pracy. Pracoholik narażony jest na uzależnienie od 
innych uzależnień, np. alkoholizmu, który kojarzony jest z brakiem leków, narkotyków, czy alkoholu, depresje i samobójstwa. 
odpowiedzialności oraz patologią, pracoholizm kojarzy się z wysokim Wpływ pracoholizmu na rodzinę. W rodzinie, w której 
statusem społecznym, siłą, władzą i dobrobytem. Zatem niektóre osoby występuje dysfunkcja, zmiana dotyczy wszystkich osób. Dzięki 
poczucie własnej wartości budują, zamiast na osobistym rozwoju pracowitości jednego z rodziców cała rodzina w początkowej fazie może 
i wewnętrznej wolności, na osiągnięciu sukcesów w pracy. Wszystko co dostrzegać głównie korzyści materialne czy społeczne. Kiedy pojawiają 
dla takiej osoby jest ważne – aspiracje, ambicje, poczucie władzy, się pierwsze niepokojące sygnały, np. pracoholik coraz mniej czasu 
kontroli, rywalizacji, sukcesu i prestiżu – zaspakaja w miejscu pracy. poświęca bliskim, współmałżonek dokonuje bilansu zysków i strat takiej 
W świecie tym nie ma miejsca na bliskość, więzi, słabości swoje i innych, sytuacji. Może się okazać, że trudno jednoznacznie wybrać – mieć więcej 
rezygnację z własnych potrzeb, kompromisy czy współpracę. Oznacza to, czy być razem. Dlatego pracoholik nie zawsze dostaje otwarty komunikat, 
że nie wystarcza, gdy pracoholik ogranicza czas poświęcony na pracę, że rodzina woli jego towarzystwo niż wakacje w egzotycznym miejscu 
zmienia warunki pracy, czyli  łagodzi skutki uzależnienia. Problem jest bez niego (bo on właśnie w tym czasie na to ciężko pracuje). Na 
głębszy i trzeba sięgnąć do pierwotnych przyczyn. nieobecności zapracowanego rodzica tracą przede wszystkim dzieci. Nie 

Po raz pierwszy terminu pracoholik (poprzez analogię do ma go w chwili, kiedy jest potrzebny. Gdy wraca do domu, jest tak 
alkoholizmu) użyto w 1968 roku i scharakteryzowano go jako negatywne zmęczony, że pragnie tylko jednego – świętego spokoju. Jest zniecier-
zjawisko. Stwierdzono, że pracoholikiem jest człowiek, który ma obsesję pliwiony, nie może skoncentrować się na tym co mówi dziecko, które 
na punkcie pracy, a jednocześnie jest przepracowany i zestresowany. chce mu o wszystkim opowiedzieć. Dziecko, gdy słyszy krzyk, jest 
Początkowo pracoholika kojarzono z długim czasem pracy i przyj- przestraszone, bo nie rozumie tego nagłego ataku złości. Szybko się 
mowano, że jest to osoba, która pracuje więcej niż 50 godzin tygodniowo. jednak uczy, że gdy tata lub mama wracają zmęczeni wieczorem z pracy, 
Potem rozszerzono pojęcie pracoholizmu o konsekwencje z nim trzeba być cicho, schodzić im z drogi i nie przeszkadzać. Zrywa się 
związane. Charakterystyczne dla tego uzależnienia jest odczuwanie kontakt dzieci z rodzicem pracoholikiem.
stresu i poczucie winy w chwilach wolnych od pracy. Pracoholizm może Opuszczone emocjonalnie, pozbawione miłości dziecko cierpi 
dotyczyć wszelkiej działalności o charakterze pracy, także pozaza- na chorobę sierocą. Początkowo krzykiem i płaczem upomina się 
wodowej. o uczucia, gdy jest starsze, reaguje w takiej sytuacji agresją słowną czy 

Od kilku lat jest coraz głośniej w mediach o nagłej śmierci fizyczną. Potem pojawia się rozpacz, gdy przerażone orientuje się, że jego 
z przepracowania, zjawisku zbierającym w Japonii ogromne żniwo, bo protest jest daremny. Żeby poradzić sobie z zalewającym smutkiem, po 
ok. 10 tysięcy osób rocznie. W kraju „kwitnącej wiśni” pracuje się ok. 70 jakimś czasie obojętnieje.
godzin tygodniowo i dla wielu jest to powód do dumy, a nazywanie siebie Dziecko, które doświadczyło porzucenia emocjonalnego ma 
„pracoholikiem” podnosi samoocenę. Przyjmuje się, że co dwudziesty poczucie wyobcowania, bycia gorszym, samotnym, ma huśtawkę 
mieszkaniec Ziemi jest uzależniony od pracy (5% populacji). uczuciową, nie rozwija uczuć wyższych, kontakty z ludźmi są dla niego 

Pracoholizm jest uzależnieniem. Objawia się m.in. tym, że często źródłem lęku, łatwiej niż jego rówieśnicy uzależnia się od 
osoba uzależniona, gdy pozostaje bez pracy, odczuwa napięcie, substancji, hazardu czy (jako dorosły) od pracy.
rozdrażnienie lub apatię i zniechęcenie. Przymus angażowania się Zbliża się pora wakacji i urlopów. Zapracowani rodzice – 
w pracę oznacza, że nawet gdy pracoholik nie pracuje, rozmyśla czy znajdźcie czas dla swoich dzieci - na wspólny wypoczynek, zabawę czy 
fantazjuje o niej. Objawy pracoholizmu przypominają objawy rozmowę. Wspólnie spędzone chwile będą najlepszą lokatą rodzinnego 
uzależnienia od alkoholu. kapitału, który w niedalekiej przyszłości zaowocuje wysoką stopą zysku. 

Profil pracoholika. Zaczyna się niegroźnie, podobnie jak 
z innymi uzależnieniami. Ciężka, długotrwała praca wiąże się 
z osiąganiem życiowych celów – mieszkania, samochodu, wyjazdów na 
wczasy, urlopów, edukacji dzieci. Często nadmierną pracę wspiera 
partner/partnerka i nagradza przywilejami, np. przyjmując różne 
obowiązki potencjalnego pracoholika. On natomiast wzmacnia finan-
sową i społeczną pozycję swojej rodziny, oczekując w zamian za to 
szacunku i miłości od najbliższych. Coraz więcej czasu poświęca na 
sprawy zawodowe, mniej na wypoczynek, relaks czy hobby. Jeśli udziela 
się społecznie, np. w szkole dzieci, to przesadnie. Ma tendencję do 
konfliktów, ponieważ trudno mu współpracować, natomiast chętnie 
rywalizuje. Chce dominować zarówno w pracy, jak i w domu, oczekuje 
podziwu i społecznego uznania. Coraz trudniej rozpoznawać mu 
i wyrażać uczucia, bo albo je tłumi (np. lęk, poczucie winy), albo 
nieoczekiwanie wybucha (np. złością). Taka „huśtawka” uczuciowa 
powoduje różne problemy zdrowotne. Pracoholik skoncentrowany na 
pracy traci więź z bliskimi. Ma naprzemiennie poczucie winy i poczucie 
krzywdy, czuje się osamotniony. Uważa, że nikt go nie rozumie, nie 
docenia, nie szanuje.

Typy pracoholików. Pracoholików łączy przymus pracy, ale 
różnią się między sobą stylem zaangażowania. Jedni są bezustannie 
zapracowani, inni naprzemiennie przepracowują się i unikają pracy. Są 
też tacy, którzy potrzebują ciągłych zmian i nie wystarcza im realizacja 
jednego projektu, ponieważ trudno im przez cały czas koncentrować 
uwagę na jednym. Przeciwieństwem ich są nadmiernie angażujący się 
w detale. Tak zwani „troskliwi pracoholicy” mają przymus pomagania 
innym i gdy są pozbawieni takiej możliwości, czują się niepotrzebni i „do 
niczego”. Ta ostatnia kategoria pokazuje, jak można się uzależnić nie 
tylko od pracy zawodowej, ale również każdej czynności ukierunkowanej 
na osiągnięcie celu.

Test 

Za każdą odpowiedź „tak” – 1 punkt, za odpowiedź „nie” – 0 punktów

1. Czy jesteś bardziej podekscytowany myśląc o swojej pracy niż na 
przykład o rodzinie czy czymkolwiek innym?
2. Czy przeżywasz momenty, kiedy potrafisz wykonywać swoją 
pracę błyskawicznie – inne, kiedy nie możesz nic robić?
3. Czy bierzesz ze sobą pracę do łóżka? Na weekendy? Na wakacje?
4. Czy praca jest tym rodzajem aktywności, który lubisz najbardziej 
i najbardziej lubisz o niej mówić?
5. Czy bywasz zniecierpliwiony w stosunku do ludzi, którzy mają 
inne priorytety niż praca?
6. Czy traktujesz wszystko – także zabawę – jako okazję do 
rywalizacji?
7. Czy irytujesz się, kiedy inni proszą Cię byś przestał pracować 
i zajął się czymś innym?
8. Czy twój długi czas pracy odbija się niekorzystnie na Twojej 
rodzinie lub przyjaźniach?
9. Czy myślisz o swojej pracy, gdy zasypiasz, prowadzisz samochód 
i gdy inni do Ciebie mówią?
10. Czy pracujesz lub czytasz w czasie jedzenia?

Wyniki: 
0-3 punkty – masz zdrowe podejście do pracy
3-5 punktów -  jesteś na dobrej drodze, żeby zostać pracoholikiem
Powyżej 5 punktów – masz problem, zgłoś się do psychologa.

Maria Karolak
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Terapia behawioralna dzieci
i młodzieży z autyzmem

Jako psycholog–psychoterapeuta w Ośrodku Rewalida-
cyjno-Wychowawczym w Szklanej, pracuję głównie metodą 
behawioralną. To właśnie ta metoda jest jedną z głównych metod 
terapii dzieci i młodzieży z autyzmem. Jej celem jest nauczenie 
dziecka samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym poprzez 
rozwijanie zachowań pożądanych, zakłada się także redukcję zacho-
wań niepożądanych. U dzieci z autyzmem układ nerwowy nie 
pozwala na przyswojenie wszystkich bodźców z otoczenia, dlatego 
też należy stworzyć im specjalne warunki pracy. Terapia 
behawioralna musi opierać się na indukcji, oznacza to, że nie można 
snuć domysłów, dlaczego dziecko zachowuje się tak czy inaczej. 
W podejściu tym należy zebrać dane, a następnie przeanalizować je, 
aby dowiedzieć się, co wpływa na takie zachowanie dziecka. Terapia 
behawioralna zajmuje się tym, co jest widoczne w zachowaniu. 
W komunikacji z dzieckiem z autyzmem używa się jasnych, krótkich 
i precyzyjnych komunikatów. Ważnym elementem tej metody jest 
system wzmocnień, tzw. nagród, który stosuje się w ściśle określony 
sposób. Dziecko za każde pożądane zachowanie zostaje nagradzane, 
przez co szybko i skutecznie uczy się, jakie zachowanie jest od niego 
wymagane. Kluczową część metody stanowi analiza behawioralna. 
Jej celem jest analiza rezultatów terapii. Ważne jest to, abyśmy 
pamiętali, że w terapii dzieci z autyzmem ważna jest tzw. metoda 
małych kroków, tzn. nauka każdej czynności powinna przebiegać po 
kolei – dziecko powinno nauczyć się jednej czynności i dopiero gdy ją 
opanuje możemy przejść do następnej. 

W naszej placówce dostosowaliśmy specjalne warunki 
pracy dla dzieci z autyzmem, aby powyższa terapia przynosiła jak 
najlepsze rezultaty. Dzięki pracy terapeutów oraz zaangażowaniu 
rodziców i przy zastosowaniu metody behawioralnej uzyskaliśmy 
zadawalające wyniki. Podopieczni wykazują się większą samodziel-
nością w czynnościach życia codziennego, potrafią częściej 
w miejscach publicznych zachować się w sposób akceptowany spo-
łecznie. Rezultaty, które do tej pory uzyskały nasze dzieci dają dobre 
rokowania dla dalszej terapii tą metodą.

Psycholog Michał Grzenkowicz

Zajęcia dodatkowe:
 - logopedia
 - język angielski
 - rytmika

Zajęcia dodatkowe:
 - logopedia
 - język angielski
 - rytmika

Oferujemy opiekę na godziny

                    - łagodny start przedszkolaka
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                    - łagodny start przedszkolaka

Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne
w Sierakowicach informuje
o przyjmowaniu słuchaczy

do klasy I na rok szkolny 2013/14. 
Ofertę kierujemy do pełnoletnich 

absolwentów szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół zawodowych. 

Nauka jest bezpłatna
i odbywa się przez internet.
Naszą siedzibą jest Szkoła 

Podstawowa w Sierakowicach.
Więcej informacji na stronie

oraz pod numerem tel. 58 681 62 34.
www.zlp-sierakowice.pl

Chorosc i wiedno nieczasnô smierc
zabrała 25 maja z régów naszégo partu 

Kaszëbsko-Pomorsczégo Zrzeszeniô

s. p. BOLESŁAWA THEUSA

w 80-tim roku Jego żëcégo.Ostóniesz Drëchu
w naszi wdzaczny pamiacë!

Przédnictwo i nôleżnicë
partu KPZ w Serakojcach
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Najlepsze ekonomistki są w gimnazjum w Sierakowicach
Pięć uczennic Gimnaz-

jum im. Józefa Piłsudskiego w Się-
rakowicach wzięło udział w powia-
towym konkursie „ABC młodego 
ekonomisty”. Dziewczęta dowiod-
ły, że mają ogromną wiedzę i są 
znakomitymi ekonomistkami, cze-
go efektem było pierwsze miejsce 
w klasyfikacji zespołowej oraz 
pierwsze miejsce dla Anety Boja-
nowskiej w klasyfikacji indywi-
dualnej.  

Konkurs zorganizowany 
przez Stowarzyszenie dla Rozwoju 
Edukacji, działające przy ZSZiO 
w Kartuzach, jest adresowany do 
uczniów gimnazjów powiatu kar-
tuskiego. W finale czwartej edycji, 
który odbył się 24 maja w Zespole 
Szkół Zawodowych i Ogólnokształ-
cących w Kartuzach, wzięło udział 
81 uczniów z 15 szkół. Sierakowic-
kie gimnazjum reprezentowały 
uczennice: Aneta Bojanowska, 
Monika Kwidzińska, Weronika 
Hopa, Dominika Myszk i Beata 
Skierka. 

Etap szkolny konkursu 
polegał na napisaniu testu składa-
jącego się z trzydziestu pytań przy-
gotowanych przez nauczycieli 

nień: banki a parabanki; co to jest podatek; co przygotowaniu, znalazły się w gronie najlepszych. 
ZSZiO w Kartuzach. Na etapie 

wpływa na moją przedsiębiorczość; dlaczego nie W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsce 
powiatowym pytań było znacznie 

można dodrukować pieniędzy; czy warto inwes- zajęła wspomniana już Aneta Bojanowska, natomiast 
więcej, bo aż pięćdziesiąt. Konkurs 

tować; jak planować swoją karierę zawodową; od Monika Kwidzińska zajęła czwarte miejsce, Wero-
obejmował zagadnienia związane 

czego zależy czy będę bezrobotny. nika Hopa i Dominika Myszk uplasowały się na 
z ekonomią, finansami i przedsię-

Dziewczęta z sierakowickiego gimnaz- szóstym, a Beata Skierka – na siódmym. Gratulujemy 
biorczością. Uczniowie przygoto-

jum, dzięki swojej ogromnej wiedzy i znakomitemu sukcesu!
wywali się z następujących zagad-
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VI Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej w Sierakowicach

8 czerwca 2013 roku, przy sprzyjającej aurze i humorach, bransoletkami, które były owocem pracy uczniów klas IV, V i VI (pod 
odbył się VI festyn rodzinny zorganizowany przez Radę Szkoły opieką p. Lucyny Butowskiej), zjeżdżalnia, salon kosmetyczny firmy 
Podstawowej w Sierakowicach. Imprezę uroczyście otworzyła Oriflame, wata cukrowa, lodziarnia pana Piotra Stencla. W czasie 
przewodnicząca Rady Rodziców, p. Emilia Reclaf, życząc wszystkim festynu dostępna była bogato zaopatrzona kawiarenka oraz sklepik. 
udanej zabawy. 

Festyn rozpoczął się konkursem wiedzy ekologicznej 
przeznaczonym dla kl. 0-III, można było skorzystać z pomocy 
przyjaciela - trafne odpowiedzi były nagradzane słodkim 
upominkiem. Kolejnym punktem programu były występy uczniów 
naszej szkoły. Zaprezentowały się zespoły: Szkolny zespół wokalno-
gitarowy „Stokrotki” pod kierownictwem p. Danuty Fiedoruk, 
szkolna formacja taneczna „Koraliki” pod kierownictwem p. Wioletty 
Kuczkowskiej, formacja taneczna „Black Dance” pod przewod-
nictwem p. Edyty Gawin. Indywidualnie piosenki wykonały: Klaudia 
Szreder i Maja Chmurzyńska z kl. IV f. Uczniowie klas V, których 
przygotowała p. Barbara Chrzanowska-Krefta, zaprezentowali swoje 
umiejętności aktorskie w przedstawieniu pt. „Przygody Tomka 
Sawyera”. Równolegle odbywał się turniej sportowy na sali 
gimnastycznej (z podziałem na grupy wiekowe) przygotowany przez 
p. Michała Woźniaka.

Zmagania kl. 0-I nadzorowały panie: Hanna Leszczyńska 
i Dorota Gierszewska, kl. II-III p. Halina Treder i Natalia Labuda,

Pyszne ciasta, gofry z bitą śmietaną i dobrą kawę serwowali kl. IV p. Małgorzata Konkel i kl. V-VI p. Wioletta Szulc i Ewa Kas-
uczniowie naszej szkoły. Hitem okazał się chleb wypieku p. Marzeny perek. Zwycięzcy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. 
Cyperskiej, podany ze smalcem i ogórkiem przez rodziców z Rady Atrakcyjnym punktem programu był pokaz mody 
Szkoły. ekologicznej. Uczniowie zaprezentowali 30 innowacyjnych kreacji, 

Zainteresowaniem cieszył się także konkurs wiedzy które sami zaprojektowali i wykonali na lekcjach techniki pod okiem 
ekologicznej przygotowany i prowadzony przez p. Mariolę p. Sylwii Koszałka oraz indywidualnie, stając się pionierami nowego 
Mrozewską i Joannę Drywa, w którym każda poprawna odpowiedź trendu w modzie, którego mógłby im pozazdrościć niejeden kreator 
była nagradzana w niebanalny rzeczowy sposób, np. sadzonką mody. 
drzewka. Nagroda główna konkursu, a była nią profesjonalna 
aranżacja ogrodu, przypadła pani Małgorzacie Głodowskiej z Siera-
kowic. Odbyły się również mini-zawody szybowcowe z użyciem pro-
duktów firmy Playmobil. Zwycięzcy otrzymali kupon uprawniający 
do odbioru nagrody w postaci szybowca w sklepie „REMIK”. 

Pieniądze zebrane podczas festynu zostaną przeznaczone na 
nagrody i dofinansowanie wycieczek uczniom szkoły.

Sponsorzy nagród:
1. Sklep Motoryzacyjny, Katarzyna Woźniak-Kotłowska
2. Sklep Ribena, Magdalena Neubauer
3. Sklep „Brzescy”, Sabina Brzeska
4. Jubiler „Boniche”, Aleksandra Kuchta
5. Pani Lucyna Butowska z uczennicami z klas VIe, Vd i Ivf
6. Lodziarnia „Poziomka”, Państwo Labuda
7. Piekarnia „Piotrowski”, Adam Piotrowski
8. Henryk Bir i Piotr Mrozewski Katuzy
9. Księgarnia „LIBRA”, Karolina Grzenkowicz -Kotłowska

W role modeli wcielili się młodzi artyści – uczniowie klas 
10. Sklep „Ala”

IV-VI. Wszyscy zaprezentowali się w kreacjach wykonanych 
11. Centrum Handlowe „Albik”

z surowców wtórnych. Pokaz to kolejny punkt w edukacyjnym 
12. Hurtownia spożywcza „Maroko”projekcie szkolnym realizowanym od kwietnia do czerwca
13. Hurtownia spożywcza „Skibiński”pt.: „Wiedzę mam i o środowisko dbam”. Zaangażowanie dzieci, 
14. Przetwórstwo Mięsne „LIS”niebanalne kreacje oceniało Jury, w którego skład zostali powołani 
15. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. rodzice uczniów: p. Jarosława Marcińska-Wróbel, p. Beata Śpica, 

Sierakowicep.Wojciech Andryskowski. Jurorzy wybrali najlepsze prace:
16. Sklep „ REMIK”I miejsce Oliwia Leyk kl. VI b, 
17. Apteka „Kosmy i Damiana”, Państwo NawroccyII miejsce Natalia Miotk kl. VI b, 
18. Apteka „Nova”, Państwo JanikIII miejce Natalia Bulczak VI d,  
19. FM GROUP POLSKA Bogdan GliszczyńskiWyróżnienie: Zofia Walkusz kl. VI b.
20. Sklep ogrodniczy „BIS” Na uczestników festynu czekały liczne atrakcje, m.in. 
21. Lody „Stencel”, Piotr Stencelmożna było skorzystać ze sklepiku angielskiego, w którym dzieci 

z klas IV d i IV f,  pod opieką p. Katarzyny Bulczak,  przygotowały 
Dziękujemy rodzicom, sponsorom, nauczycielom i pracow-angielską herbatkę, tradycyjne kruche ciasteczka i czekoladki. 

nikom Szkoły Podstawowej w Sierakowicach oraz wszystkim Produkty były ręcznie pakowane oraz podpisane według celu ich 
niewymienionym za wsparcie organizacji festynu i wspaniałą zabawę.zużycia, m.in. można było nabyć POWER CAKE (ciasteczka na 

Już teraz zapraszamy na przyszłoroczny festyn. Mamy moc), HEALTHY CAKES (ciasteczka na zdrowie), HAPPY CAKES 
nadzieję, że będzie równie udany!!!(ciasteczka na szczęście), ADWENTURE CAKES (ciasteczka 

przygodowe) itp. Sklepik cieszył się dużym zainteresowaniem, mimo 
Wioletta Szulc, foto: nadesłane

iż dzieci sprzedawały towar komunikując się z kupującymi w języku 
angielskim. Było też stoisko z własnoręcznie wykonanymi 
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9 czerwca br. w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej już 
kolejny raz odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. W tym roku 
organizatorem była klasa II gimnazjum z rodzicami i wychowawcą. 
Znakomita pogoda oraz moc atrakcji zgromadziły wielką ilość dzieci, 
rodziców, mieszkańców Kamienicy Królewskiej i okolicznych 
miejscowości. W programie festynu znalazł się pokaz sprzętu 
pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej z Sierakowic wraz z ciężkim 
samochodem ratowniczo gaśniczym SCANIA. Z bliska można było 
obejrzeć sprzęt i wyposażenie pojazdu, a także poznać jego możliwości 
taktyczno-techniczne. Kolejną atrakcją był występ Stróży Grodu 
Damroki, gdzie zarówno dzieci jaki i dorośli sprawdzali swoje 
umiejętności na stanowisku strzeleckim. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się imitacje walk rycerskich oraz wystawa historyczna. 
Amatorzy doznań sportowych mogli sprawdzić się między innymi 
podczas meczu piłki nożnej i siatkowej. Zainteresowaniem cieszyły się 
również konkurencje rodzinne: rzut kaloszem czy malowanie 
z zamkniętymi oczami. Kolejną atrakcją dla najmłodszych była - Apteka „Starowiejska” Sierakowice
dmuchana zjeżdżalnia. Na festynie nie zabrakło stoisk ze  smakołykami - Bank Spółdzielczy Sierakowice
przygotowanymi przez rodziców i Koło Gospodyń Wiejskich - Bank PKO Sierakowice
z Kamienicy Królewskiej. Teren szkoły przypominał wielki, radosny - Bank Zachodni WBK Sierakowice
plac zabaw, na którym wszyscy znakomicie się bawili. - Koło Gospodyń Wiejskich z Kamienicy Królewskiej

Serdeczne podziękowania kierujemy do pani dyrektor Hanny    na czele z Panią Sołtys Marią Marcińską
Subkowskiej-Wójcik, rodziców, nauczycieli oraz sponsorów za pomoc - Księgarnia ,,Libra” Sierakowice
w organizacji festynu. Pomocy udzielili także: - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Katarzyna Hebel

- Wójt Gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela - Usługi Transportowe i Handel Odpadami z Drewna Krzysztof Hebel
- Małgorzata i Kazimierz Krause - Państwo Pranczk – Pałubice
- Państwo Aleksandra i Janusz Wenta – Firma We-Met - Sklep Ogrodniczy – Państwo Labuda Poręby
- Pan Stanisław Miotk - Firma Autobusowa „Albatros”
- Sklep Sportowy „Konkret” - Firma Bujak „Części i Serwis” – Maszyny Budowlane
- Sklep Chemiczny „Dafne” - Kominy – Schreyer Systemy Kominowe
- Firma Dom-Wit Kamienica Królewska - Firma „In-Bul”
- Biuro Usług BHP Kamienica Królewska – Państwo Dobek - Stacja Kontroli Pojazdów „Mański”
- Sklep Ogrodniczy Emilia Ressa „Stolkar” - Fabryka Pomocy Naukowych Kartuzy
- Zakład Fryzjerski Bukowina - P. Jacek Subkowski Sierakowice
- Sklep ,,Alkor’’ - Sklep ,,Ekspert” Sierakowice
- Sklep Odzieżowy „Beata” - Firma „Ruben”
- Państwo Barbara i Ryszard Krause „Królewiczanka” - Centrum Stałej Wyprzedaży Sierakowice
- Pani Agnieszka Gosz - ,,Danmar” Domy Drewniane Daniel Czapiewski
- Pani Sabina Krefta Kamienica Królewska -,,Ośrodek Szkolenia Kierowców” Janusz Choszcz 
- Salon Fryzjerski ,,Monika” z Kamienicy Królewskiej - P. Walkusz Kamienica Królewska
- ,,Grzenkowicz” Sierakowice - Firma „Ecomp” Sierakowice
- Sklep Motoryzacyjny ,,Auto Darmar” - Hurtownia „Maroko” Sierakowice
- Sklep Motoryzacyjny – Maria Wróblewska - Sklep „Perełka” Sierakowice
- Firma Budowlana ,,Bat” - Firma „Lotos”
- Centrum Handlowe – „Brzescy” - Pizzeria „Italiana”
- P. Lejk - Studio Urody Kamienica Królewska - Operator Telefoniczny Play
- Państwo Bożena i Tadeusz Szyca

Tekst i foto: nadesłane- Państwo Zaborowscy Kamienica Królewska
- Sklep Spożywczy Gerard Miotk Sierakowice

Dzień Dziecka w Kamienicy Królewskiej

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

WYNAJEMWYNAJEM

SPRZEDAŻ ZRĘBKISPRZEDAŻ ZRĘBKI
RĘBAKÓWRĘBAKÓW
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XI Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Francji
Łucja Kuczkowska i Milena Wenta z sierakowickiego Gimnazjum najlepsze

9 maja 2013 r. odbył się
XI Wojewódzki Konkurs Wiedzy 
o Francji organizowany przez Urząd 
Miasta Gdańsk, Pałac Młodzieży, 
objęty honorowym patronatem konsul 
Francji, pani Moniki Tarnowskiej. 
Tegorocznym tematem była Val de 
Loire – Dolina Loary. Zagadnienia do-
tyczyły między innymi historii, geo-
grafii, architektury, sztuki oraz  gastro-
nomii tego regionu. Wymagana była 
także podstawowa znajomość j. fran-
cuskiego. Pierwszym etapem był test 
pisemny, w którym trzeba było odpo-
wiedzieć na 25 pytań dotyczących 
Doliny Loary. Do etapu drugiego 
przechodziło 5 najlepszych drużyn. Po 
części pisemnej do finału zakwalifi-
kowały się Łucja Kuczkowska i Milena 
Wenta z klasy IIId, które zdobyły 
najwięcej punktów. 

W drugim etapie trzeba było 
dopasować style architektoniczne do 
budowli, herby do królów Francji, 
obrazy do malarzy oraz nazwać 
specjały kulinarne pochodzące z regio-
nu Val de Loire. Oprócz pytań pomorskim. Ogromnie cieszy fakt, że wyprze- kulturą frankofońską wśród młodzieży oraz jest 
sprawdzających wiedzę uczestników dziły gimnazja z Gdańska oraz Gdyni. motywacją do nauki języka francuskiego 
były jeszcze zadania leksykalno- Na sukces gimnazjalistek składa się w Gimnazjum w Sierakowicach.
gramatyczne. Finałowy test był bardzo niewątpliwie ich ciężka praca, ale również duży 
trudny, ale nasze uczennice poradziły Zofia Laddachwpływ ma współpraca gminy Sierakowice i gmi-
sobie bardzo dobrze zajmując osta- Fotografie pobrano ze strony ny Saint-Ghislain, która rozwija zainteresowanie 
tecznie I miejsce w województwie http://www.palacmlo.internetdsl.pl
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Uczniowie klas trzecich Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego 
odwiedzili naszą szkołę

W Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Siera-
kowicach odbyło się spotkanie z uczniami klas trzecich Gimnazjum 
im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach. Głównym celem odwiedzin 
naszej placówki było zapoznanie gimnazjalistów z atrakcyjną ofertą 
edukacyjną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej. Goście wzięli aktywny udział w warsztatach 
prowadzonych przez naszych nauczycieli.

Odbyły się następujące zajęcia: warsztaty fotografii 
analogowej i cyfrowej – Dawid Chmielewski; siatkówka, tenis 
stołowy – Artur Hewelt; warsztaty obsługi konsumenta – Agnieszka 
Kazimierczak; doradztwo zawodowe – Aleksandra Labuda; warsztaty 
kulinarne – Iwona Tesmer; wakacyjny kurs udzielania pierwszej 

Uczniowie, którzy nas odwiedzili, obejrzeli także 
prezentację multimedialną informującą o zagrożeniach spowo-
dowanych ukąszeniami kleszczy, chorobach przez nie przenoszonych 
oraz możliwościach zapobiegania ukąszeniom i procedurom 
postępowania, gdy już do tego dojdzie. Materiały uzyskane od fundacji 
„Aby żyć” opracowała i przedstawiła uczennica klasy I LO Ewelina 
Sobisz.

Gimnazjaliści chętnie uczestniczyli w zajęciach, 
sprawdzając swoją pomysłowość i kreatywność. Kolejny raz mogli 
spotkać się z nauczycielami i uczniami ZSP w Sierakowicach w 
„naukowej” a zarazem przyjaznej atmosferze. W ocenie naszych 

pomocy – Łukasz Reiter; warsztaty fryzjerskie – Anna Polejowska; młodych gości wizyta była ciekawym i inspirującym doświadczeniem. 
nowoczesna matematyka w praktyce – Elżbieta Szczypior-Ros. Do zobaczenia w murach naszej szkoły 1 września 2013 r.

Zespół Promocji ZSP Sierakowice
Foto: nadesłaneCała społeczność Szkoły Podstawowej w Załakowie

serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji Pikniku Rodzinnego.
Na szczególne podziękowania zasłużyli:
- Państwo Joanna i Mirosław Lejk,
- Właściciele „Ubojni Drobiu GOSZ”,
- Państwo Danuta i Gerard Lejk – właściciele Zakładu Stolarskiego 
„GERLEJ”, 
- Państwo Irena i Józef Figura,
- Państwo Jadwiga i Jan Pranczke,
- Pan Paweł Stencel,
- Firma Stolarska „STENCEL”,
- Sieć sklepów „RIBENA”,
- Firma „DEKAR”,
- Właściciele Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „LIS”,
- Państwo Elżbieta i Tadeusz Paraccy – właściciele sklepu „EXPERT”,
- Państwo Irena i Bogdan Gliszczyńscy,
- Pan Dawid Grzenkowicz,
- Państwo Janina i Jacek Subkowscy, 
- Właściciele sklepów: „BRZESCY”, „LIBRA”, „REMIK”, „U 
GRZESIA”, „ROSA”, „DELIKATESY”, „GRZENKOWICZ”, „1001 
DROBIAZGÓW”,
- Państwo Weronika i Lech Stencel,
- Państwo Gabriela i Marek Bojanowscy,
- Pan Adam Kobiela – właściciel firmy „ADKO”,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska,
- Pan Lech Borkowski,
- Państwo Dorota i Henryk Sychta,
- Pani Anna Zatyka – właścicielka firmy „CAVARICCI”,
- Pan Ryszard Andraka – Dyrektor Banku PKO BP o. Sierakowice

Dyrektor, Nauczyciele i Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Załakowie pragną serdecznie podziękować 
Państwu Danucie i Gerardowi Lejk, właścicielom 
Zakładu Stolarskiego „GERLEJ”, za ufundowanie 
mebli szkolnych do kilku sal lekcyjnych oraz Panu 
Marianowi Koteckiemu, właścicielowi firmy „Prze-
wozy Autobusowe GRYF”, za wsparcie finansowe dla 
naszej szkoły.

Składam serdeczne podziękowania Panu Radnemu 
Henrykowi Labuda oraz Państwu z Rady Sołeckiej: Pani 
Marii Woźniak, Panu Kazimierzowi Labuda, Panu 
Edwinowi Płotka i Panu Jerzemu Leik za udzieloną 
pomoc i sponsorowanie Dnia Dziecka.

Grażyna Warmowska,
sołtys sołectwa Szklana
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28 maja 2013 roku w Kartuzach odbyły się XII Targi 
Nauki i Kultury. Jest to coroczna impreza, która skupia twórczo 
działających uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu 
kartuskiego. W tym roku hasłem przewodnim TARGÓW  był film 
i szeroko rozumiana historia kinematografii. 

Przygotowaliśmy, jak każda z ośmiu szkół ponad-
gimnazjalnych naszego powiatu,  swoje stoisko. Rozłożyliśmy 
namiot, w którym wyświetlaliśmy pokaz slajdów z filmu 
nakręconego specjalnie z okazji targów. W sali widowiskowej 
kartuskiego Centrum Kultury odbyła się wielka gala filmowa, 
podczas której wyemitowano filmy każdej ze szkół. Projekcje 
oceniało profesjonalne jury, które wyróżniło każdy film w danej 
kategorii. Film naszej szkoły pt. ,,Buenos Aires”, nakręcony pod 
opieką pana Grzegorza Jacewicza przez uczniów klasy II LO, 
zyskał miano najlepszego filmu sensacyjnego. 

Kartuskiej imprezie towarzyszyło wiele innych atrakcji 
kulturalnych: odbył się koncert w wykonaniu uczniów 
i nauczycieli Szkoły Muzycznej z Kartuz, można było wziąć 
udział w grach i konkursach związanych tematycznie z historią 
kina oraz porozmawiać z Marlin Monroe, Obelixem czy Charlie 
Chaplinem.

Ciekawie i twórczo spędziliśmy czas podczas 
przygotowań do targów i podczas samego wydarzenia. Opiekę nad 
młodzieżą sprawowały panie: Anna Wydrowska, Marta 
Hodorowicz, Kamila Gilmajster i Aleksandra Klaman-
Chmielewska.

XII Targi Nauki i Kultury w Kartuzach

Edyta Tandek, klasa II LO

Zmiana godzin 
otwarcia biblioteki
w okresie 
wakacyjnym

Informujemy wszystkich czytelników 
o zmianie godzin otwarcia Biblioteki 
Publicznej w Sierakowicach w okresie 
urlopowym od 1 czerwca do 14 
września. W tym czasie biblioteka 
będzie czynna w następujących 
godzinach:

WYPOŻYCZALNIA
poniedziałek od 12.00 do 19.00
wtorek od 12.00 do 19.00
środa od 9.00 do 16.00
czwartek od 9.00 do 16.00
piątek od 9.00 do 16.00
sobota nieczynna

CZYTELNIA
poniedziałek od 11.00 do 19.00
wtorek od 11.00 do 19.00
środa od 9.00 do 16.00
czwartek od 9.00 do 16.00
piątek od 9.00 do 16.00
sobota nieczynna

13 czerwca 2013 r. zmarł 

płk. poż. Bolesław Suchocki 

wieloletni członek honorowy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach

Bolesław Suchocki urodził się 3 lipca 1952 r. 
w Skwierzynie. Całe swoje życie poświęcił pożarnictwu. 
W maju 1975 r. ukończył Wyższą Szkołę Pożarniczą 
w Warszawie. Od lipca 1975 r. do 30 sierpnia 1991 r. był 
zatrudniony w Portowej Straży Pożarnej przy Morskim Porcie 
Handlowym w Gdańsku. Pełnił funkcje oficera ds. prewencji, 
oficera ds. technicznych, dowódcy oddziału i zastępcy 
komendanta. Od września 1991 r. do maja 1998 r., po 
przekształceniach prywatyzacyjnych w Porcie Gdańskim, był 
dyrektorem – komendantem Portowej Straży Pożarnej 
„Florian” sp. z o.o. Od 1997 r. zaprzysiężony ekspert Krajowej Izby Gospodarki 
Morskiej w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz przeładunku materiałów 
niebezpiecznych. Konsultant w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
w NAFTOPORCIE, DTC, GTK, PORCIE PÓŁNOCNYM, GASPOLU, PRCiP, 
Siark-Porcie. W 1989 r. założył firmę MARTIME FIRE SAFETY CONSULTING 
BOLESŁAW SUCHOCKI, specjalizującą się w doradztwie i nadzorze ochrony 
przeciwpożarowej gospodarki morskiej. Był autorem i konsultantem wielu 
opracowań i publikacji, a także filmów instruktażowych o zagadnieniach 
pożarniczych. W swojej karierze został odznaczony m.in.:
- Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” w 1978 roku,
- Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” w 1980 roku,
- Brązowym Krzyżem Zasługi w 1983 roku.

Rodzina, przyjaciele i strażacy pożegnali Zmarłego
 20 czerwca na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

Cześć Jego pamięci!
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Pożegnanie absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sierakowicach
„Szczęśliwej drogi już czas” – tą pio-

senką rozpoczęła się uroczystość pożegnania 
absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
w Sierakowicach, która odbyła się 14 czerwca 
2013 r. Oprócz absolwentów i uczniów zaszczy-
cili nas swoją obecnością szanowni goście: 
w imieniu swoim i Wójta Gminy Sierakowice 
dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administra-
cyjnego Szkół Gminy Sierakowice – pan Jacek 
Mazur, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnaz-
jalnych pani Alicja Ludwikowska, przewodni-
cząca Rady Rodziców – pani Ewa Grzenkowicz, 
rodzice uczniów, którzy uzyskali najwyższe 
wyniki w nauce i pracodawcy. Gospodarzem 
uroczystości była pani dyrektor Krystyna 
Formela, która w okolicznościowym prze-
mówieniu podzieliła się z audytorium swymi 
refleksjami. Zwracając się do absolwentów pani 
dyrektor powiedziała między innymi: „Wybra-
liście szkołę wielozawodową, która ma swoją 
specyfikę, ponieważ dzielicie swój czas na 
szkołę i zakład pracy. Byliście nie tylko 
uczniami, ale i młodocianymi pracownikami. 
Musieliście dostosować się do regulaminu 
szkoły i regulaminu zakładu pracy. Nie było to 
łatwe, ale udało się Wam wszystkim pokonać 
trudności, dzięki czemu jesteście dobrze 
przygotowani do dalszego etapu, czyli egza-
minów zawodowych, podjęcia pracy, czy konty-
nuacji nauki w szkole dla dorosłych. 

Moi drodzy – europejski rynek pracy 
potrzebuje ludzi nie tylko z wyższym wykształ-
ceniem. Coraz częściej mówi się o dobrych 
fachowcach na poziomie robotniczym – bo na 
takich jest teraz zapotrzebowanie i to jest Wasza 
szansa na znalezienie pracy. Musicie być mobilni 
i otwarci na dokształcanie i zdobywanie nowych 
kwalifikacji na ciągle zmieniającym się rynku 
pracy. Pamiętajcie, że na drodze Waszej szkolnej 
wędrówki spotkaliście doświadczonych i mą-
drych przewodników, którzy wyznaczali Wam 
kierunek, ścigali tych, którzy próbowali zboczyć 
i wspierali, gdy komuś zabrakło sił. Życzę Wam, 
abyście krocząc przez życie byli zawsze 
mądrymi, dobrymi, uczciwymi ludźmi, pamię-
tającymi o szacunku dla drugiego człowieka.”       

Ważnym elementem uroczystości było 
wręczenie na forum całej społeczności szkolnej 
świadectw ukończenia szkoły. Dodatkowo 
wyróżniono tych absolwentów, którzy uzyskali 
najwyższe wyniki w nauce. Ich rodzice z rąk pani 
Dyrektor i wychowawców otrzymali listy 
gratulacyjne i kwiaty. Spośród uczniów klasy III 
ZSZ  wyróżnieni zostali: Barbara Krefta, 
Monika Naczk oraz Łukasz Browarczyk, zaś 

Zgodnie z tradycją absolwenci otrzymali od Samorządu Uczniowskiego pamiątki z klasy II b ZSZ: Aneta Jaskulska i Marta Lis, 
w postaci porcelanowych słoników, by ciepło wspominali i chętnie odwiedzali szkołę, gdy które otrzymały świadectwa z szarfą, a także 
podążą drogą dorosłego życia. Monika Naczk i Anna Zaworska. Łącznie mury 

Po części oficjalnej nastąpił krótki program artystyczny przygotowany przez szkoły na ul. Dworcowej 3 opuściło 47 
nauczycielki: Aleksandrę Labuda i Renatę Brzezińską. W wykonanie inscenizacji absolwentów szkoły wielozawodowej.
zaangażowały się uczennice klasy I b ZSZ: Klaudia Klejna oraz Wioleta Szymichowska, Wyrazem wdzięczności uczniów 
a także uczniowie klasy I Liceum Ogólnokształcącego: Paulina Lis oraz Mateusz wobec Dyrekcji i nauczycieli były piękne słowa 
Pawelczyk. Występ artystyczny obejmował piosenki oraz utwory poetów współczesnych. podziękowań, które w imieniu absolwentów 
Apel prowadzili uczniowie klasy I a ZSZ: Karolina Ziegert i Mateusz Lempkowski. wygłosili: Weronika Krefta, Adrian Cybula, 

Uroczystość zakończono życzeniami szczęścia, satysfakcji i udanych wyborów Barbara Krefta oraz Aneta Jaskulska i Mateusz 
w różnych sytuacjach życiowych oraz zdania egzaminów zawodowych z jak najlepszymi Labuda. Symbolicznym dowodem wdzięczności 
wynikami.były kwiaty wręczone nauczycielom, gościom 

Renata Brzezińska, foto: nadesłaneoraz pracownikom szkoły. 

III ZSZ z panią dyrektor Krystyną Formela i wychowawcą Alicją Ludwikowską

Klasa II b z panią dyrektor Krystyną Formela i wychowawcą Ewą Zawadzką
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„Europejczyk wie, co je!”
– nowy projekt realizowany w ZSP Sierakowice

„Europejczyk wie, co je!” jest projektem z programu umiejętności językowe uczniów i pozwoli na poznanie rynku 
Leonardo da Vinci Mobilność. Do udziału w nim zapraszamy uczniów niemieckiego, a w przyszłości również na skuteczniejsze dopasowanie 
technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług naszych ofert do potrzeb zagranicznych klientów. Zwiększy też 
gastronomicznych. Projekt będzie realizowany przez cały rok 2014, otwartość i pewność siebie w nawiązywaniu współpracy 
ale jego głównym celem jest zapewnienie praktyk zagranicznych 24 międzynarodowej i kontaktów osobistych młodzieży uczestniczącej w 
uczestnikom w terminie 25.05.2014 – 22.06.2014. Podczas tych projekcie.
praktyk, które będą miały miejsce w różnych zakładach Na uczniów, którzy zdecydują się na udział i przejdą wymogi 
gastronomicznych w okolicy Lipska, uczniowie zdobędą rekrutacji, czeka specjalna oferta edukacyjna. Osoby jadące do 
doświadczenie zawodowe w zakresie zastosowania zdrowej żywności Niemiec przejdą 30-godzinny kurs języka angielskiego, zostaną 
w gastronomii. przygotowane pedagogicznie oraz w zakresie znajomości kultury 

Naszym partnerem jest firma Vitalis ze Schkeuditz w krajów niemieckojęzycznych. 
Saksonii. Współpracujemy z nimi już po raz drugi, gdyż 
dotychczasowe doświadczenie wykazało ich ogromny ZAPRASZAMY!!! REKRUTACJA JUŻ W NOWYM ROKU 
profesjonalizm, a opinie uczestników poprzedniego projektu SZKOLNYM!!!
„Europejski stół” były wyjątkowo pozytywne. Nasz partner organizuje Kryteria rekrutacji:
praktyki zgodne z kierunkami kształcenia w naszej szkole, a ponadto 1) ocena z testu językowego – znajomość słownictwa, prawidłowe 
zapewnia bazę noclegową usytuowaną w przepięknym miejscu i posługiwanie się strukturami gramatycznymi, rozumienie tekstów 
organizuje czas wolny uczestników, m.in.. wyjazdy do Berlina i pisanych i mówionych
Drezna. 2) ocena z przedmiotów zawodowych 

Celem projektu jest podniesienie przez uczestników swoich 3) udział w konkursach i olimpiadach 
kwalifikacji i wiedzy na temat wykorzystania coraz łatwiej dostępnej 4) dodatkowe osiągnięcia – zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły 
na rynku zdrowej żywności w produkcji potraw i tym samym 5) rozmowa kwalifikacyjna – pytanie z tematyki przedmiotów 
przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym jak otyłość, cukrzyca, zawodowych, znajomość założeń projektu, wiedza o krajach UE
miażdżyca czy choroby nowotworowe, stanowiące ogromny problem 

Ewelina Telegaw naszym regionie. Uczestnictwo w praktykach podniesie 
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 W niedzielę 16 czerwca na stadionie w Sierakowicach Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał Edmund 
zorganizowano zawody sportowo-pożarnicze. O pierwsze miejsca, Kwidziński, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
puchary i nagrody walczyły łącznie 23 drużyny – strażacy czynni, w Kartuzach wraz ze swoim zastępcą i jednocześnie przewodniczącym 
młodzieżowe drużyny pożarnicze żeńskie i męskie oraz drużyny komisji Marianem Kwidzińskim. Po podsumowaniu zdobytych przez 
kobiece. W zawodach wzięła udział także drużyna małych strażaków poszczególne drużyny punktów komisja ogłosiła wyniki. 
z OSP Tuchlino. W tej drużynie średnia wieku wynosi 8 lat. Popis ich Członkowie czynni
umiejętności strażackich był rewelacyjny.   1. OSP Sierakowice

2. OSP Mojusz
3. OSP Kamienica Królewska
4. OSP Tuchlino
5. OSP Gowidlino
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) 15-18 lat 
chłopcy
1. OSP Sierakowice
2. OSP Tuchlino
3. OSP Gowidlino
4. OSP Mojusz
MDP 12-15 lat chłopcy
1. OSP Sierakowice
2. OSP Tuchlino
3. OSP Gowidlino
4. OSP Mojusz
5. OSP Kamienica Królewska
MDP 15-18 lat dziewczęta
1. OSP Gowidlino
2. OSP Sierakowice 

Zawody rozpoczęły się miłym akcentem, czyli 
wręczeniem zasłużonym strażakom medali Za Zasługi dla 
Pożarnictwa i odznak Wzorowy Strażak. Złoty Medal Za 
Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Jerzy Bronk z OSP 
Tuchlino i Czesław Wenta z OSP Gowidlino. Srebrne Medale 
Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Andrzej Walkusz 
z OSP Kamienica Królewska i Andrzej Wenta z OSP 
Gowidlino. Natomiast Brązowe Medale Za Zasługi dla 
Pożarnictwa odebrali: Jerzy Grota i Rafał Czaja z OSP 
w Kamienicy Królewskiej oraz  Andrzej Flis z OSP 
Gowidlino. Odznaki Wzorowego Strażaka otrzymali: Rafał 
Migowski i Marek Breza z OSP Tuchlino oraz Paweł Pioch 
i Krzysztof Gruchała z OSP Mojusz. 

Uczestnicy zawodów najpierw zaprezentowali 
musztrę, a następnie zmierzyli się w sztafecie pożarniczej 
oraz ćwiczeniach bojowych. Strażacy czynni i młodzieżowe 
drużyny chłopców w wieku 15-18 lat brali także udział 
w ćwiczeniach alarmowo–bojowych. Tu w obu grupach 
wiekowych najlepsi okazali się strażacy z Mojusza. 
W sztafecie pożarniczej indywidualnej 7x50 m wzięło udział 
pięciu strażaków reprezentujących każdą jednostkę. Pierwsze 
miejsce w tej konkurencji zajął Damian Lipkowski z OSP 
w Kamienicy Królewskiej. 

MDP 12-15 lat dziewczęta
1. OSP Tuchlino
2. OSP Sierakowice
3. OSP Gowidlino
4. OSP Mojusz
Drużyna żeńska powyżej 18 lat
1. OSP Tuchlino
2. OSP Mojusz
3. OSP Gowidlino

Dyplomy i puchary wręczył wójt Tadeusz Kobiela, 
który na zakończenie zawodów powiedział: – Pragnę wyrazić 
swoje uznanie dla waszej gotowości bojowej. Dzisiaj 
pokazaliście, że można na was liczyć. Wasze przygotowanie 
pozwala mieć nadzieję, że to gruntowne szkolenie na pewno 
się przyda w momentach kiedy to jest najbardziej potrzebne, 
czyli podczas akcji. Jeszcze raz serdecznie wam dziękuję. 

Strażacy otrzymali atrakcyjne nagrody (sprzęt 
sportowy, zestawy do majsterkowania, itp.) ufundowane 
przez Wójta Gminy Sierakowice. 

Tekst i foto: AK

Strażacy  walczyli o puchary
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W wielkim finale rozegranym 23 czerwca na stadionie Lechii było zauważyć wzruszenie. Koronacja najlepszego zespołu to 
na Traugutta (nie jak zakładano na PGE Arena) wystąpiło 10 niezapomniane chwile, biało-zielone konfetti, radość wszystkich 
najlepszych zespołów na Pomorzu. Wśród nich znalazła się ekipa ze uczestników, bo nikt nie wyjechał z Gdańska bez upominku. Ogromną 
Szkoły Podstawowej z Sierakowic pod nazwą ośrodka zamiejscowego frajdę zawodnikom sprawiły wspólne zdjęcia z piłkarzami Lechii 
Lechii Gdańsk Stężyca. Gdańsk oraz autografy, które ekstraklasowi zawodnicy składali na 

otrzymanych od organizatora zdjęciach.
Skład zespołu STĘŻYCY (SP Sierakowice): Radosław 

Wnuk-Lipiński, Patryk Wnuk-Lipiński, Arkadiusz Kolke, Damian 
Wojda, Wiktor Grzenkowicz, Jakub Lejk, Michał Koszałka i Tomasz 
Garski. Zespół został wzmocniony o czterech zawodników z półfinału 
w Stężycy, a byli to: Szymon Baska, Krystian Jank, Remigiusz 
Chmurzyński i Adam Cichosz. 

Zespół z Sierakowic radził sobie znakomicie, nawiązując 
równorzędną walkę z zespołami takimi jak Ustka czy Luzino (remisy 
1:1) oraz Pruszcz Gdański i Lechia Gdańsk II przegrane 1:2, 0:3. Zespół 
ostatecznie zajął 10. miejsce, lecz nie jest to ujmą dla młodego składu, 
ponieważ na 120 zespołów pomorskich uczestniczących w 
eliminacjach 10. lokata jest znakomita. Zawodnicy, jak i kibice z 
Sierakowic oraz Stężycy, mieli okazję pojechać na turniej specjalnie 

Trenerem zespołu jest Michał Woźniak, asystentem trenera – podstawionym autobusem, jakim na co dzień jeździ na mecze 
Marian Wnuk-Lipiński, koordynator ośrodka w Stężycy – Ireneusz ekstraklasowy zespół. Piękna oprawa turnieju zostawiła niezapomniane 
Stencel.wrażenia, zwłaszcza gdy na początku zabrzmiał hymn Polski, a po nim 

hymn Ligi Mistrzów, w oczach młodych adeptów piłki nożnej można 

Finał Lotos Junior Cup

Marian Wnuk-Lipiński, foto: nadesłane
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Zapraszamy na Festyn Rodzinny

Rada Szko³y Podstawowej
im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach 

zaprasza na Festyn Rodzinny
„Rodzinnie, ekologicznie, zdrowo

i na sportowo”.
Festyn odbêdzie siê 8 czerwca 2013r.,

od godz. 14.00 na placu przyszkolnym. 
W programie Festynu m.in.:

- wystêpy m³odzie¿owych zespo³ów wokalnych 
i tanecznych,

- blok sportowo-rekreacyjny,
- pokaz mody ekologicznej

- malowanie twarzy,
- zabawy i konkursy  z nagrodami,

- chleb ze smalcem,
- kawiarenka oraz wiele innych atrakcji!!!

B¹dŸcie z nami!

Ogłoszenia drobne

Bezpłatna zbiórka elektrośmieci 

Urząd Gminy w Sierakowicach, wspólnie z firmą Elwoz, organizuje 
bezpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego w dniach:
  
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: 
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.

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:
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

Wynajmę pomieszczenie na gabinet lekarski lub 
działalność gospodarczą, Sierakowice, tel. 785 972 199

Wynajmę mieszkanie w Cewicach, tel. 510 304 961

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

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

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

Sprzedam drewno opałowe mieszane, 100 zł m3, tel. 510 304 961

www.podlipa.gdan.pl




