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Informacje z sesji rady gminy
Podczas październikowej sesji radni okresowo w celach wypoczynkowych, - gospodarstwo 4-osobowe 58,50 zł

uchwalili wysokość przyszłorocznych stawek szkoleniowych lub turystycznych w miej- - gospodarstwo 5-osobowe 64,50 zł
podatków od nieruchomości i od środków scowościach posiadających korzystne walory - gospodarstwo 6-osobowe i większe 70,50 zł
transportowych. Poza tym zadecydowali m.in. krajobrazowe, właściwości klimatyczne oraz odpady segregowane:
o niższych opłatach za odbiór odpadów warunki umożliwiające pobyt. Dotyczy to - gospodarstwo 1-osobowe 14 zł miesięcznie
komunalnych. miejscowości: Kamienica Królewska, Gowi- - gospodarstwo 2-osobowe 25 zł 

dlino, Lemany i Załakowo. - gospodarstwo 3-osobowe 35 złPodatki w górę 
W przyszłym roku wzrośnie także - gospodarstwo 4-osobowe 39 złOto jak w 2014 r. będą się 

wysokość podatku od posiadania psa. - gospodarstwo 5-osobowe 43 złkształtować wysokości stawek podatku od 
Właściciele czworonogów za jednego psa - gospodarstwo 6-osobowe i większe 47 złnieruchomości (w nawiasie podano stawki 
zapłacą 50 zł. Opłatę należy wpłacić na konto obowiązujące w tym roku).
Urzędu Gminy, bez wezwania, do dnia 31 Stawki opłat dla nieruchomości - Od budynków mieszkalnych lub ich części – 

2 marca 2014 roku. W przypadku, gdy podatnik niezamieszkałych, na których powstają odpady 0,73 zł za 1m  powierzchni użytkowej (0,70 
nabył psa po tym terminie wpłaca podatek komunalne są uzależnione od wielkości zł); z podatku zwalnia się strychy i piwnice.
w ciągu 1 miesiąca od daty nabycia zwierzęcia, pojemnika i wyniosą odpowiednio:- Od budynków lub ich części związanych
ale tylko wtedy, gdy zobowiązania nie Opłata za pojemnik z odpadami niesegre-z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz 
uregulował poprzedni właściciel. Właściciele gowanymi:od budynków mieszkalnych lub ich części 
gospodarstw rolnych nie płacą podatku za - pojemnik 110 l – 30 złzajętych na prowadzenie działalności 

2 pierwszego i drugiego psa, ale za każdego - pojemnik 120 l – 30 złgospodarczej – 21,10 zł za 1 m  p.u. (20,60 zł); 
kolejnego są zobowiązani uregulować opłatę. - pojemnik 240 l – 54 złz podatku zwalnia się budynki, grunty

Radni zadecydowali także utrzymać - pojemnik 1100 l – 210 złi budowle przeznaczone na prowadzenie 
na tym samym poziomie jak w roku obecnym Opłata za pojemnik z odpadami segrego-działalności gospodarczej w zakresie: 
wysokość podatku od środków trans- wanymi:szewstwo, kowalstwo i bednarstwo. 
portowych. - pojemnik 110 l – 20 zł- Od budynków pozostałych na działkach 

- pojemnik 120 l – 20 złOpłaty za śmieci mniejsze o 10-15%budowlanych związanych z budownictwem 
2 - pojemnik 240 l – 36 złDobra wiadomość dla mieszkańców mieszkalnym – 4,00 zł za 1m  (3,95 zł) oraz 

- pojemnik 1100 l – 140 zł naszej gminy. Od stycznia mniej zapłacimy za pozostałych – 7,73 zł (7,66 zł).
2 wywóz śmieci. Jedyną niedogodnością będzie - Od budynków letniskowych – 7,73 zł za 1 m  

ponowne złożenie deklaracji.p.u. (7,66 zł).
– Po przetargu, i po trzech mie-- Od powierzchni użytkowej budynków 

siącach funkcjonowania nowego systemu zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarowania odpadami, można nieco gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
obniżyć stawki za odbiór śmieci ko-kowanym materiałem siewnym – 10,75 zł za 

2 munalnych – powiedział Zbigniew Fularczyk, 1m  p.u. (10,65 zł).
zastępca wójta. – Po analizie deklaracji i ilości - Od powierzchni zajętych na prowadzenie 
gospodarstw domowych w naszej gminie działalności gospodarczej w zakresie 
wynika, że możemy pozwolić sobie na udzielania świadczeń zdrowotnych (gabinety 

2 obniżenie tych stawek w każdej grupie lekarskie i stomatologiczne) – 4,68 zł za 1m  
gospodarstw domowych. p.u. (4,63 zł).

Na 3979 gospodarstw domowych- Od budowli – 2% ich wartości (z podatku 
w gminie Sierakowice zdecydowana więk-zwalnia się budowle lub ich części związane ze 
szość, bo aż 3743, zadeklarowały segregację zbiorowym zaopatrzeniem w wodę
odpadów, a 236 gospodarstw ich nie segreguje. i zbiorowym odprowadzaniem ścieków).
Gospodarstw jednoosobowych jest 311, - Za 1 m2 powierzchni gruntów związanych
dwuosobowych – 480, trzyosobowych – 589, z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 
czteroosobowych – 748, pięcioosobowych – względu na sposób zakwalifikowania
570. Najwięcej jest nieruchomości (1055) w ewidencji gruntów i budynków – 0,86 zł 
zamieszkałych przez sześć i więcej osób. (0,84 zł).

2 Jak na razie mieszkańcy dobrze - Za 1 m  powierzchni gruntów letniskowych – 
wywiązują się z regulowania należności za 0,46 zł (0,45 zł).

2 odbiór odpadów. Do tej pory z terminowych - Za 1 m  powierzchni gruntów pozostałych – 
wpłat wywiązało się 87% właścicieli 0,34 zł (0,32 zł); bonifikata dla emerytów
nieruchomości. Do tych, którzy jeszcze tego i rencistów wynosi 50%.
nie zrobili wysyłane są monity. - Od gruntów pod jeziorami, zajętych na 
Stawki opłat  za odbiór odpadów zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie 
obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.:wodne – 4,56 zł za 1ha (4,51 zł).
odpady niesegregowane:Stawkę dzienną opłaty miejscowej 
- gospodarstwo 1-osobowe 21 zł miesięcznie ustalono na poziomie 2,10 zł (dotychczas 2,08 
- gospodarstwo 2-osobowe 37,50 zł zł) od osoby fizycznej przebywającej 
- gospodarstwo 3-osobowe 52,50 zł
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Już po raz piąty został rozstrzygnięty konkurs dla najlepszych 
absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum. Nagrody „Najlepsi
z najlepszych” oraz wyróżnienia wręczono uczniom podczas sesji Rady 
Gminy 24 września w obecności rodziców, dyrektorów szkół i władz 
samorządowych gminy. 

Pomysłodawcą konkursu „Najlepszy absolwent szkoły 
podstawowej i gimnazjum w gminie Sierakowice” jest radny Witold 
Sildatk. Konkurs jest dopełnieniem polityki oświatowej prowadzonej 
przez Gminę Sierakowice oraz Radę Gminy. Od wielu lat Wójt Gminy 
przyznaje wybitnym uczniom szkół średnich i studentom stypendia 
naukowe. Dlatego komisja oświaty i pomocy społecznej wystąpiła
z propozycją, aby zejść pułap niżej i nagrodzić w jakiś sposób zdolnych 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 

– Celem konkursu jest docenienie tych uczniów i zapre-
zentowanie ich lokalnemu środowisku – mówił Witold Sildatk. – Według 
mnie oprócz nagród materialnych, które uczniowie otrzymują, o wiele 
ważniejszy jest wymiar prestiżowy nagrody. 

Podstawowej w Sierakowicach, Kamila Lublewska – absolwentka 
Szkoły Podstawowej w Gowidlinie i Adriana Olejnik – absolwentka 
Szkoły Podstawowej w Gowidlinie. 

Do konkursu mogą być nominowani uczniowie klas VI szkół 
podstawowych oraz klas III gimnazjum, którzy w ostatnich 3 latach 
osiągnęli na koniec każdego semestru oraz na koniec każdego roku 
szkolnego średnią ocen co najmniej 5,0, a także wykazali się 
osiągnięciami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, W imieniu samorządu Gminy Sierakowice, Wójta Gminy
artystycznych i zawodach sportowych. i swoim własnym gratulacje nagrodzonym uczniom i ich rodzicom złożył 

W tym roku wpłynęło dziewięć aktów nominacji, trzy z nich Zbigniew Fularczyk: – Cieszę się, że już po raz piąty możemy z naszej 
nie spełniały wymogów formalnych zawartych w regulaminie i zostały społeczności nagrodzić takich zdolnych uczniów, którzy widzą sens
odrzucone. Pozostałe akty nominacji Komisja Oświaty i Pomocy w zdobywaniu wiedzy. Myślę, że nasz samorząd robi dużo, aby stworzyć 
Społecznej Rady Gminy oceniła zgodnie z regulaminem. Tytuł uczniom odpowiednie warunki do nauki i rozwoju fizycznego. Wasz 
„Najlepszy z najlepszych” na poziomie szkoły podstawowej uzyskała przykład pokazuje, że warto sięgać po wiedzę, bo to w przyszłości 
Julia Brzezińska, absolwentka Szkoły Podstawowej w Sierakowicach. zaprocentuje. Jako samorząd liczymy na to, że po zakończeniu  edukacji 
Tytuł „Najlepszy z najlepszych” na poziomie gimnazjum uzyskał Dawid w jakiejś części uda się waszą wiedzę i umiejętności wykorzystać dla 
Galeński, absolwent Gimnazjum w Sierakowicach. Wyróżnienia za dobra naszej społeczności lokalnej.  
udział w konkursie otrzymali: Łucja Kuczkowska – absolwentka 
Gimnazjum w Sierakowicach, Dominik Kuczkowski – absolwent Szkoły Tekst i foto: AK

„Oni widzą sens w zdobywaniu wiedzy”
Najlepsi absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum zostali nagrodzeni

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie z rodzicami 

Julia Brzezińska z mamą oraz z przewodniczącym Rady Gminy
Zbigniewem Suchtą i zastępcą wójta Zbigniewem Fularczykiem

Dawid Galeński – „Najlepszy z najlepszych” na poziomie gimnazjum 
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Zakończyła się budowa „schetynówki”
W połowie maja rozpoczęła się realizacja jednej z naj-

większych tegorocznych inwestycji, czyli budowa drogi z Puzdrowa 
przez Piekiełko do Sierakowic. Minęło kilka miesięcy i wszystkie prace 
budowlane dobiegły końca. Nowo wybudowana droga z pewnością 
odciąży centrum Sierakowic, zwłaszcza w przyszłym roku, gdy ruszy 
przebudowa głównych skrzyżowań.  

Inwestycja została podzielona na cztery zadania. Pierwsze 
objęło budowę nowej nawierzchni drogi łączącej Puzdrowo z Sie-
rakowicami przez Piekiełko z jednostronnym chodnikiem, a na nie-
których odcinkach dwustronnym. W ramach prac została wykonana 
także kanalizacja deszczowa i przebudowana istniejąca infrastruktura 
(przełożono sieć wodociągową, teletechniczną, energetyczną i prze-
stawiono słupy niskiego napięcia). Drugie zadanie polegało na 
wykonaniu nowej nawierzchni drogi wraz z budową chodnika na 
odcinku długości 83 m w Puzdrowie. Odcinek ten łączy drogę 
prowadzącą do Piekiełka z drogą wojewódzką 214. Kolejne zadanie to 
remont i przebudowa ulic Kubusia Puchatka i Przedszkolnej, a ostatnie – Budowa drogi została zrealizowana w ramach Narodowego 
wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Sportowej. Łączna długość Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015, czyli tzw. 
wyremontowanych i nowo wybudowanych odcinków drogi wynosi 2727 „schetynówek”. Gmina otrzymała dofinansowanie na ten cel w wyso-
metrów. kości 2.340.832 zł (50% kosztów). 

PSZOK oficjalnie otwarty
W Sierakowicach przy ul. Brzozowej 2a funkcjonuje gminny 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jego oficjalne 
otwarcie nastąpiło 1 października br.

Powstanie PSZOK-u podyktowane zostało znowelizowanymi 
przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Taki 
obiekt musiał zostać wybudowany w każdej gminie w Polsce. Powstanie 
sierakowickiego punktu opóźnił protest właścicieli działek graniczących 
z terenem lokalizacji PSZOK-u. Przez trzy miesiące mieszkańcy gminy 
mogli dostarczać odpady do tymczasowego punktu zlokalizowanego na 
parkingu gminnego targowiska. 

Ostatecznie obiekt powstał w planowanym miejscu i od 
początku października jest udostępniony dla mieszkańców naszej gminy, 
którzy mogą dostarczać tu różnego typu odpady. Punkt jest czynny od 
poniedziałku do piątku w godz. 9-17, a w soboty w godz. 8-15. 

Na realizację tej inwestycji Gmina Sierakowice zaciągnęła 
pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku 
w wysokości 450 tys. zł. Jej spłata nastąpi w latach 2014-15 ze środków 
własnych gminy. Istnieje bardzo duża szansa, że część tej pożyczki 
zostanie umorzona przez WFOŚ, a zatem nakłady poniesione przez 
samorząd gminny na budowę tego nowoczesnego punktu zbiórki 
odpadów zostaną znacznie pomniejszone. 

AK

Tekst i foto: AK
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Z końcem września zakończyły się prace przy budowie trasy 
turystycznej w Łyśniewie. Dzięki tej inwestycji kolejny odcinek drogi na 
terenie gminy został wyasfaltowany, a otoczenie trasy i dwóch jezior 
ciekawie zagospodarowane. 

Projekt pod nazwą „Budowa trasy turystycznej wraz ze ścieżką 
edukacyjną, łowiskami dla wędkarzy oraz miejscami wypoczynkowo-
biwakowymi nad jeziorami Miemino i Czarne w Łyś-
niewie” obejmował kilka stref działań inwestycyjnych. W rezultacie 
jeziora Miemino i Czarne zostały zagospodarowane dla potrzeb 
wędkarzy. Na brzegach zainstalowano pomosty, a przy Jeziorze Czarnym 
utworzono także miejsce postojowe, wiatę z miejscem do ważenia ryb 
oraz miejsce na ognisko wraz z siedziskami i stołami. Wokół Jeziora 
Miemino powstała ścieżka edukacyjna o długości 2,2 km. Na trasie 
łączącej oba akweny zaznaczono tablicami informacyjnymi punkty 
sprzedaży produktów lokalnych oraz punkt ważenia ryb. Długość trasy 
turystycznej (bez ścieżki edukacyjnej) wynosi 3,2 km.

Wartość inwestycji wyniosła ponad 1,3 miliona zł, z czego 
większość (ok. 790 tys. zł) sfinansowano ze środków Programu 
Operacyjnego „Ryby”.

Tekst i foto: AK  

Trasa turystyczna w Łyśniewie gotowa

Wobec nasilających się skarg mieszkańców gminy Sierakowice 
na zjawisko puszczania psów luzem, bez nadzoru przez ich właścicieli, 
zwracamy się o wzmożoną kontrolę nad swoimi zwierzętami. 
Wyróżniamy trzy grupy psów błąkających się. Pierwsza, bardzo liczna, to 
psy posiadające właścicieli, dobre warunki bytowe, a wypuszczone bez 
nadzoru w celu tzw. „wybiegania się”. Druga grupa – mniej liczna – to psy 
posiadające właścicieli, ale warunki utrzymania nie odpowiadają 
wymogom (brak uwięzi lub ogrodzenia, psiej budy), psy takie chodzą 
gdzie chcą i kiedy chcą. Z obu grup psy wracają do swoich właścicieli, a ci 
z powodu braku nadzoru nad zwierzętami podlegają karze mandatu do 
250 zł. Następna grupa to psy bezpańskie: porzucone, zagubione i zdzi-
czałe, koczujące w pobliżu osiedli lub w lesie. Takie psy należy odłowić
i umieścić w schronisku dla zwierząt.

Na 2013 rok Gmina Sierakowice zawarła umowę z firmą 
AZYL, spółka z o.o., filia w Kościerzynie przy ulicy Przemysłowej, na 
odłów bezdomnych psów z terenu gminy oraz transport i umieszczanie ich 
w schronisku dla zwierząt. Do przyjmowania zgłoszeń wyznaczony został 
Referat Rolnictwa w Urzędzie Gminy Sierakowice, pok. 108 i 109 oraz 
pod numerami telefonów: (58) 681 95 27, (58) 681 95 28, (58) 681 95 29, 
(58) 681 95 30.

Na opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt zawarto umowę z lekarzem weterynarii, Panem 
Michałem Bernardem, zamieszkałym w Sierakowicach przy ulicy 
Kartuskiej 27B, tel. 58 681 66 05.

Przypominamy, że obowiązkiem właściciela psa jest między 
innymi utrzymywanie go w miejscu i w sposób uniemożliwiający mu 
zaatakowanie i pogryzienie osób lub zwierząt. W tym celu psy powinny 
znajdować się w oznakowanym odpowiednią tabliczką kojcu lub za 
ogrodzeniem zapobiegającym samodzielnemu wydostaniu się. Pod 
żadnym pozorem nie można wypuszczać psa samopas, bez żadnej opieki
i kontroli.

Wyprowadzać psy można wyłącznie na smyczy lub w kagańcu 
i pod nadzorem opiekuna, a puszczać luzem w miejscach, gdzie nie będzie 
nikomu zagrażał, oczywiście pod nadzorem osoby dorosłej, zapewnia-
jącej panowanie nad zwierzęciem.

Za szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada jego właś-
ciciel. 

Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt, pies nie może być 
trzymany na uwięzi dłużej niż 12 godzin, więc należy zapewnić mu ruch 
poprzez zwolnienie z łańcucha, jednak nie może być puszczany bez 
możliwości jego kontroli i bez oznakowania umożliwiającego 
identyfikację właściciela lub opiekuna.

W przypadku ucieczki zwierzęcia z posesji należy 
niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu Urząd Gminy Sierakowice, 
gdyż takie psy zostaną uznane jako puszczone bez nadzoru, a właściciele 
ukarani mandatem przez policję. Takie zdarzenia miały ostatnio miejsce
w Sierakowicach i niefrasobliwi właściciele ponieśli dotkliwe konsek-
wencje finansowe. Wałęsające się psy powodują zagrożenie, szczególnie 
dla dzieci oraz zwierząt, w tym zwierzyny płowej. Dochodzi do częstych 
zdarzeń atakowania i zagryzania drobiu i królików, a zimą zajęcy i saren 
przez swobodnie puszczone psy gospodarskie. 

Apelujemy i przestrzegamy właścicieli czworonogów, aby 
odpowiedzialnie i sumiennie opiekowali się swoimi zwierzętami,
z zachowaniem szczególnego bezpieczeństwa dla otoczenia. Kilka swo-
bodnie biegających psów łączy się w grupę, stwarzając zagrożenie dla 
przechodniów, a szczególnie dzieci szkolnych. Za takie sytuacje właś-
ciciele będą konsekwentnie karani.

Wszystkie psy powyżej 3 miesiąca życia obowiązkowo muszą 
być szczepione przeciwko wściekliźnie. Zgodnie z ogłaszanym 
harmonogramem odbywa się to corocznie w miesiącach od marca do 
maja. 

Od każdego posiadanego psa obowiązuje coroczna opłata
w wysokości 45 zł. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych szczegółowo 
określa osoby, które są zwolnione od wymienionej opłaty.

Problem błąkających się psów
na terenie gminy Sierakowice
Posypały się mandaty dla nieodpowiedzialnych
właścicieli 

Referat Rolnictwa UG w Sierakowicach 
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Około 150 strażaków z jednostek powiatu kartuskiego 
wzięło udział w ćwiczeniach ratowniczo-gaśniczych, jakie 
przeprowadzono 3 października na terenie Składnicy Rezerw 
Materiałowych w Kamienicy Królewskiej. To kolejne ćwiczenia służb 
ratowniczych w tym miejscu, poprzednie – przeprowadzone na tak 
dużą skalę – miały miejsce cztery lata temu. 

Scenariusz ćwiczeń zakładał wybuch pożaru w kotłowni, 
ewakuację poszkodowanych i udzielenie im pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz gaszenie pożarów. Strażacy musieli postępować 
tak jak w przypadku wypadków masowych, z uwzględnieniem 
segregacji poszkodowanych ze względu na stopień obrażeń. W rolę 
rannych wcielili się pracownicy i ochroniarze Agencji Rezerw 
Materiałowych. 

Trwające ponad dwie godziny ćwiczenia miały na celu 
sprawdzenie szybkości reakcji poszczególnych jednostek, 
zintegrowanie działań wszystkich zastępów straży w czasie 
przeprowadzania akcji ratowniczo-gaśniczej, a także współdziałanie 
ze służbami Agencji Rezerw Materiałowych. Podejmowane przez 
strażaków działania i czynności były pilnie obserwowane i zapi-
sywane. Ich analiza pozwoli na wyciągnięcie odpowiednich 
wniosków, aby w przyszłości wyeliminować wszelkie błędy. 

Na miejscu akcję obserwowali przedstawiciele Agencji 
Rezerw Materiałowych i Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach 
oraz Wójt Gminy Sierakowice. Ćwiczenia zakończyły się pokazem 
agregatu pianotwórczego i poczęstunkiem. 

Tekst i foto: AK

Ćwiczenia służb ratunkowych
w Kamienicy Królewskiej
Strażacy gasili pożar i ratowali poszkodowanych

Już po raz drugi w tym roku została zorganizowana akcja 
„Odzież dla potrzebujących”. Jej inicjatorem i organizatorem jest 
wolontariat działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sierakowicach. 

Dwudziestego czwartego września, w godzinach od 9.00 do 
16.00, w remizie OSP w Sierakowicach wyłożono ogromne ilości 
odzieży, a także obuwie, torebki i dodatki. Podopieczni GOPS-u mieli 
możliwość wybrania bez ograniczeń potrzebnych ubrań dla siebie
i swoich najbliższych. Udostępnione na wystawce rzeczy sierakowicki 
wolontariat otrzymał od ofiarodawców – mieszkańców naszej gminy, 
którzy wsparli akcję przekazując rzeczy, których sami nie potrze-
bowali, a które nadawały się do dalszego użytkowania. 

Można uznać, że kolejna akcja wolontariatu i GOPS-u
w Sierakowicach zakończyła się sukcesem. Odwiedzających było 
sporo, a ubrania, które nie zostały rozdane poczekają na kolejną tego 
typu inicjatywę. 

Tekst i foto: AK

Po raz kolejny
rozdano odzież potrzebującym

10 (280) październik 2013



7

Trwa renowacja wnętrz Drewnianego Zabytkowego Kościoła
Wywiad z panem Błażejem Zawdzkim – konserwatorem zabytków i właścicielem firmy konserwatorskiej 
APLIKA z Częstochowy

Trwa kolejny etap prac konserwatorskich w drewnianym 
kościele. Ten zakres robót przypadł Pana firmie. Proszę przedstawić 
siebie i swoją firmę.

Pochodzę z Częstochowy, tam mieszkam, tam też jest siedziba 
mojej firmy. Nasza firma konserwatorska jest małym rodzinnym 
zakładem, ale za to z bogatym doświadczeniem. Wraz z żoną jesteśmy 
już drugim pokoleniem prowadzącym firmę. Moja mama była 
konserwatorem i pod jej okiem nabierałem pierwszych doświadczeń 
zawodowych. Ukończyłem wyższe studia na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł 
Sztuki. Doświadczenie połączyłem z wiedzą z dziedziny sztuki i kultury, 
co razem daje zasób fachowości i profesjonalności, jak widać, cenionej 
przez inwestorów i zleceniodawców. Ja i żona pracujemy jako 
konserwatorzy i w zależności od zakresu zleconych prac dodatkowo 
zatrudniamy pracowników.

W jaki sposób dowiedział się Pan o pracy przy konserwacji 
kościoła w Sierakowicach?

O tej pracy dowiedziałem się z ogłoszenia przetargowego.
Z żoną nie pracujemy na etatach muzealnych. O zlecenia sami musimy 
zabiegać. Na brak pracy jednak nie narzekamy. Nie wierzę w nachalną 
reklamę. Najcenniejszą reklamą jest rekomendacja osoby, dla której 
wykonujemy prace. Najczęściej pracę dostajemy dzięki rekomendacjom Po usunięciu przemalowań kolejnym krokiem konserwacji jest 
inwestorów. Ktoś jest zadowolony z tego co zrobiliśmy i poleca nas innej zabezpieczenie obiektu, jeżeli istnieje taka konieczność dokonujemy 
osobie. Zlecenia wykonujemy w całym kraju, głównie jednak na także napraw stolarskich. Pozbawiamy obiekt szkodników, które go 
południu Polski – na Śląsku, na Dolnym Śląsku, trochę w Małopolsce. zaatakowały i niszczą strukturę drewna, a także zabezpieczamy go przed 
O pracę na Pomorzu ubiegaliśmy się nieco z sentymentu, ponieważ żona ponownym atakiem tych szkodników. Ołtarz trzeba zabezpieczyć
pochodzi spod Koszalina, więc chętnie tu przyjeżdżamy. Przetarg i oczyścić. Jeżeli są uszkodzone deski konstrukcyjne to się je wymienia, 
wygraliśmy i pracujemy w Sierakowicach. ale jeżeli uszkodzone są elementy bogato zdobione, fragmenty 

Żona jest z Panem? wartościowej snycerki, to te elementy impregnuje się żywicą, która je 
W tej chwili nie. Żona pracuje na miejscu, w naszej pracowni utwardza i wzmacnia całą konstrukcję. Tak impregnowane są ornamenty 

przy ołtarzach. z ołtarzy. 
Jaki zakres prac wykonujecie państwo w tym kościele i na Prezbiterium kościoła oddzielała balustrada. Zapewne młodsi 

czym ta praca polega? parafianie jej nie pamiętają. Przywracając pierwotny charakter kościoła 
Zlecenie obejmuje prace konserwatorskie elementów wystroju musimy ją umieścić w tym samym miejscu. Niestety, nie cała się 

wnętrza, tj. ołtarze, chrzcielnicę, konfesjonał, obrazy oraz polichromię zachowała. Brakuje w niej elementów i te musimy dorobić. Będziemy 
ścienną wnętrza. Praca polega głównie na usuwaniu wszelkich wtórnych również dorabiać brakujące ornamenty i elementy ołtarzy, figurek, 
nawarstwień, np. przemalowań. Warstw farby lub złoceń przeważnie jest aniołków, aby to wszystko wyglądało całościowo i kompletnie.
kilka, w zależności od tego, ile razy obiekt był odnawiany czy malowany. Jednym zdaniem, powiedziałbym, że konserwacja zabytku to 

szereg zabiegów, które przedłużą jego 
żywot. Zabiegi te mają także za zadanie 
ukazać pierwotny wygląd obiektu. Każdy 
obiekt staramy się przywrócić jak naj-
wierniej do pierwotnego wyglądu i do jego 
pierwotnej powierzchni, zarówno malar-
skiej czy pozłotniczej.

Czy prace konserwatorskie 
wykonuje Pan na miejscu?

Teraz robimy prace tu na 
miejscu. Ołtarze zostały wcześniej prze-
wiezione do naszej pracowni, m.in. 
dlatego, że musieliśmy zwolnić pomiesz-
czenie kościoła na sezon letni. Podczas 
wakacji kościół udostępniony był turystom 
i mieszkańcom gminy, żył bogatym życiem 
kulturalnym. Letnie miesiące wykorzys-
tałem na prace konserwatorskie w mojej 
pracowni. W warunkach pracownianych, 
przy odpowiednim zapleczu i wyposa-
żeniu, można wiele zabiegów wykonać 
wygodniej. Po wakacjach ruszyły prace na 
miejscu, tu w kościele, a całość zleconego 
zakresu robót musi być ukończona do 
końca tego roku.

Pan Błażej Zawadzki – konserwator zabytków
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Czy główny ołtarz i ambona także były odnawiane przez 
Pana firmę?

Akurat ambona i główny ołtarz dołączono do zadania firmie z 
Gdańska, która przenosiła i rekonstruowała kościół.

Czy to Pan decyduje o kolorystyce odnawianych 
elementów kościoła?

Aby uzyskać pozwolenie na prowadzenie pracy 
konserwatorskich gmina musiała przedłożyć program prac. To ten 
program zawierał ogólne założenia konserwatorskie i ogólne wskazówki 
dotyczące kolorystyki. Muszę się dostosować do wymogów tego 
programu. Ogólne założenie jest takie, żeby zachować charakter starego 
wnętrza. Pierwotnie kolor wnętrza był szaro niebieski. Zostawimy 
oryginalne tło polichromii wnętrza.

Co w tym kościele jest najcenniejsze?
Większość elementów wystroju tego kościoła pochodzi z XIX 

wieku, m.in. ołtarze. Ale widać, że kościół ten był przerabiany, bo kiedyś 
się palił. Można to poznać po deskach w ołtarzach, które są wykorzystane 
z poprzednich lub nawet z zupełnie innych ołtarzy. Na odwrocie desek 
widać warstwy w innych kolorach i trochę inaczej opracowane.

Najbardziej jednak starą i cenną rzeczą wyposażenia kościoła 
są dwa feretrony – ozdobne oprawy do obrazów noszonych w 
procesjach. Są to jedne z najstarszych zachowanych elementów wystroju Proszę przybliżyć określenie empora.
świątyni z okresu późnego baroku i rokoka. Są ładne artystycznie, mają Empora to, mówiąc najprościej, balkon w kościele. W 
wysokiej klasy snycerkę, ale niestety są słabo zachowane i mocno kościołach katolickich potocznie nazywa się to chórem, jako miejsce 
zniszczone. wokół organów z tyłu kościoła. Empora była charakterystyczna dla 

Z ciekawostek można dodać, że w kaplicy bocznej, za kościołów protestanckich. Był to balkon dla wiernych umieszczony od 
ołtarzem jest wypisana farbą data A.D 182… zamazane 3 albo 5. ołtarza głównego dookoła nawy głównej i bocznej kościoła. 
Znalazłem też emblemat IHS, który był na antepedium któregoś z ołtarzy. Czy w naszym kościele także będzie empora?
Litery te były przerabiane, ale snycerz się podpisał i wpisał datę 1870. W obecne miejsce przeniesiono tylko drewnianą część 
Nie wiem czy złotnik, który się podpisał, tylko odnawiał, czy też robił kościoła. Ceglana część kościoła z wieżą, organami i emporą pozostała 
ołtarz. nie ruszona. Przywracając kościół drewniany do pierwotnego stanu 

Jaki najciekawszy obiekt Pan konserwował? należało zrekonstruować wieżę. Aby pomieścić organy należało 
Na Zachodnim Pomorzu  pod Połczynem Zdrój dobudować emporę. Jest to nowy element wnętrza tego kościoła. Aby 

prowadziliśmy prace konserwatorskie w kościele w Ostrym Bardzie. Jest połączyć optycznie emporę z resztą kościoła, będziemy malować ją w 
to piękny zabytkowy kościół szachulcowy, tzw. pruski mur. Robiliśmy w sposób nawiązujący do charakteru wnętrza.
nim całościowe wyposażenie – polichromię wnętrza, emporę, ołtarz, Liczę na więcej ciekawych informacji o walorach 
ambonę. zabytkowych drewnianego kościoła na etapie końcowym prac 

konserwatorskich. Dziękuję Panu za rozmowę!

Rozmawiała Maria Karolak, Foto: M. Karolak

Empora z organami
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Reginie Brzeskiej i Jej Rodzinie
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Męża

śp. Leona Brzeskiego

Społeczność wsi Mojusz utraciła
w jego osobie skromnego,

uśmiechniętego i niezwykle 
pomocnego człowieka

Rada Sołecka z mieszkańcami

Czasem niełatwo znaleźć słowa pociechy,
można jedynie życzyć sił do zniesienia bólu,

który tylko czas może złagodzić

Z wielkim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Rodzinie Zmarłego
najszczersze wyrazy współczucia

składa Rada Sołecka i mieszkańcy Mojusza

Tomasza Cirockiego
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W listopadzie mija kolejna kadencja działalności Zrzeszenia obrębie oddziału. Zarząd organizował wycieczki dla swoich członków i 
Kaszubsko-Pomorskiego. Na 30 listopada wyznaczono Walny Zjazd ich rodzin (po Kanale Elbląskim, po Kaszubach, w bieżącym roku na 
Delegatów, który wybierze nowe władze naczelne tej największej na Litwę – Wilno, Troki).
Pomorzu organizacji pozarządowej (5313 członków; 81 oddziałów – z W 2012 roku przedstawiciele oddziału uczestniczyli w 
czego poza zwartym obszarem Kaszub m.in. w Szczecinie, Warszawie, organizowanej w parlamencie promocji Kaszub. Kaszuby promowali 
Toruniu, Grudziądzu, Malborku, Miasteczku Krajeńskim, Pelplinie, również na swoim terenie, współuczestnicząc m. in. w takich 
Tczewie) . wydarzeniach jak: posadzenie Katyńskiego Dębu Pamięci przy szkole w 

Wraz z końcem kadencji Zarządu Głównego kończą się Załakowie, poświęconego Leonowi Zielonce; współorganizacja 
również kadencje w poszczególnych oddziałach. Zebranie zakończenia wojewódzkich działań związanych z obchodami roku 
sprawozdawczo-wyborcze sierakowickiego oddziału odbyło się 20 Floriana Ceynowy na bazie szkoły w Sierakowicach, sponsorowanie 
września 2013 roku w remizie OSP w Sierakowicach (uczestniczyło w nagród dla uczestników Przeglądów Zespołów Kolędniczych, 
nim 47 członków), spotkanie prowadził zastępca wójta Gminy Pomorskiego Festiwalu Piosenki „Kaszëbsczé spiéwë”, Konkursu 
Sierakowice – Zbigniew Fularczyk, a dokonania  relacjonowała obecna Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mowa”.
prezes oddziału – Joanna Lejk. Członkowie Zarządu starali się podnosić swoją wiedzę na 

temat działalności organizacji pozarządowej, uczestniczyli w 
szkoleniach w Starbieninie i Garczynie, aplikowali o środki na działania 
opisane wyżej i rozliczali otrzymane dotacje. 

Ważną częścią działalności jest zawsze reprezentowanie 
oddziału na uroczystościach ze sztandarem. Łącznie poczet sztandarowy 
uczestniczył w przeciągu 3 lat w 28 rożnych uroczystościach, w tym w 
pogrzebie pierwszego Biskupa Pelplińskiego ks. prof. Jana Bernarda 
Szlagi – 25 IV 2012r., a także w uroczystym ingresie Biskupa 
Pelplińskiego ks. Ryszarda Kasyny w dniu 8 grudnia 2012 roku.

W trakcie tej kadencji z szeregów zrzeszenców odeszli na 
wieczny spoczynek: Zygmunt Miotk – 19 I 2011 r., Zygmunt Pobłocki – 
1 V 2011 r., Jan Gosz – 18 IX 2011 r., Danuta Malinowska – 1 IX 2012 r., 
Helena Theus – 24 I 2013 r., Boleslaw Theus – 25 V 2013 r.

Zebrani na początek wysłuchali sprawozdania z dokonań 
zarządu w mijającej kadencji. Wśród nich na ważnym miejscu 
postawiono organizację gminnych konkursów dla dzieci i młodzieży: 
Konkursu Wiedzy o Regionie i Konkursu Literackiego w Języku 
Kaszubskim. Dla uczniów wyróżniających się w nauce z j. kaszubskiego 
corocznie organizowano wycieczki po Kaszubach (Kaszubski Park 
Etnograficzny we Wdzydzach, park miniatur w Stryszej Budzie, 
Sanktuarium MB Królowej Kaszub w Sianowie, Muzeum Kaszubskie i 
kolegiata w Kartuzach, Centrum Edukacji i Promocji Regionu w 
Szymbarku). Członkowie Zarządu systematycznie wspierali szkoły 
podczas organizacji Dni Kaszubskich w placówkach.

Działalność zarządu wielokrotnie wspierał finansowo Urząd 
Gminy w Sierakowicach i Wójt Tadeusz Kobiela. Również firmy z terenu 
gminy i prywatni sponsorzy byli ważnym ogniwem w docenianiu Na zakończenie zebrania ogłoszono wyniki dokonanych 
osiągnięć dzieci i młodzieży. Dzięki ich hojności najlepsi absolwenci wyborów personalnych na kolejną kadencję:- funkcję prezesa objął 
szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy otrzymywali Mirosław Lejk;- w skład nowego Zarządu weszli: Joanna Lejk, Jan 
nagrody pieniężne (w przeciągu 3 lat było to 57 absolwentów). Drywa, Tadeusz Bigus, Kazimierz Breza, Andrzej Bigus, Tadeusz 
Uczniowie osiągający najlepsze wyniki z j. kaszubskiego otrzymywali Szymanowski, Stanisława Bigus, Alicja Gosz, Zbigniew Wenta, 
coroczne nagrody pieniężne ufundowane przez Halinę Ewę Buchacz. Magdalena Bigus, Danuta Pioch;- w Komisji Rewizyjnej będą pracowali: 

Corocznie organizowano msze św. z kaszubską liturgią słowa Maria Szulc, Jan Warmowski, Krzysztof Cyman;- podczas Walnego 
(w dniach: 3 maja, 15 sierpnia, 26 grudnia). Oprawę liturgiczną Zjazdu Delegatów Sierakowice będą reprezentować: Danuta Pioch, 
przygotowują zwykle poszczególne szkoły, przewodniczy ksiądz Tadeusz Bigus, Andrzej Cyman, Joanna Lejk, Mirosław Lejk, Zbigniew 
kaszubskojęzyczny (niestety nie pracują w Sierakowicach księża z tą Wenta.
umiejętnością, zatem zawsze trzeba zapraszać gości, a to niestety Wszystkim działającym dotychczas dziękujemy za wytężoną 
ogranicza możliwości organizowania większej ilości nabożeństw z pracę na rzecz krzewienia kaszubszczyzny, nowym władzom 
kaszubską liturgią słowa). Wnioskiem ze spotkania jest prośba o gratulujemy wyboru i życzymy dużo sił do pracy społecznej. Oby 
uwzględnienie w świątyni p.w. św. Marcina elementów wystroju o wszystkie przedsięwzięcia wieńczyły stuprocentowe sukcesy. Za motto 
charakterze kaszubskim. Również podobna prośba kierowana jest w działań nowy zarząd przyjmuje słowa błogosławionego Jana Pawła II 
stronę zarządcy kościoła p.w. św. Jana, gdzie w związku z budową wypowiedziane 11 czerwca 1987 roku w Gdyni:
zmieniany będzie wystrój wnętrza. „Drodzy bracia i siostry Kaszubi, strzeżcie tych wartości i tego 

Przedstawiciele oddziału corocznie integrowali się z dziedzictwa, które stanowią o Waszej tożsamości”.
pozostałymi mieszkańcami ziemi kaszubskiej podczas organizowanych 
Zjazdów Kaszubów (2011 r. – Lębork; 2012 r. – Sopot; 2013 r. – Opracowanie i foto Danuta Pioch
Władysławowo). Integracyjne przedsięwzięcia odbywały się także w 

Z działań o. ZKP w Sierakowicach w latach 2010-2013

Uroczyste spotkanie było okazją do wręczenia legitymacji nowym członkom

Ustępująca prezes Joanna Lejk przekazała władzę w ręce nowego prezesa
Mirosława Lejk
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Wizyta Kurpiów na Kaszubach

Kurpie  są etnograficzną grupą ludności polskiej, która żyje na 
Mazowszu i zajmuje tereny na obszarze dwu puszcz: Puszczy Zielonej
i Puszczy Białej. Zapewne stąd bierze się podział regionu na Kurpie 
Zielone i Kurpie Białe. Na Kurpiowszczyźnie żyje około 100 tys. Kurpiów, 
w większości na terenie powiatu ostrołęckiego, w obrębie 12 gmin. 

Noszone dawniej przez miejscową ludność buty z lipowego 
łyka, zwane (kurpsi) stały się zapewne podstawą do urobienia nazwy 
własnej Kurp. Początkowo nazwa ta funkcjonowała jako przezwisko,
a ludność nazywała siebie raczej Puszczykami. Z czasem przyjęła się 
jednak nazwa Kurp, w l. mn. Kurpie (nie Kurpiowie). 

Pięcioosobowa delegacja Kurpiów (prezes Związku Kurpiów, 
przedstawiciele władz starostwa ostrołęckiego, pracownicy odpo-
wiedzialni za działania na rzecz społeczności lokalnej) nawiedziła
w dniach 16-18 X 2013 Kaszuby. Spotkali się z władzami powiatu 
kartuskiego, gminy Linia i Sierakowice oraz z władzami naczelnymi 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Swój pobyt potraktowali jako wizytę 
studyjną u grupy regionalnej, która ich zdaniem doskonale sobie radzi
w kultywowaniem własnej tradycji, kultury i z prowadzeniem działań 
edukacyjnych – czyli z Kaszubami.

Podczas spotkania w sierakowickim urzędzie gminy toczyły się 
rozmowy na tematy demograficzne, gospodarcze, oświatowe i związane
z pielęgnowaniem kultury kaszubskiej, podejmowane przez władze 
gminne. W spotkaniu uczestniczył oprócz gości: zastępca wójta Zbigniew 
Fularczyk, Danuta Pioch i Eugeniusz Pryczkowski. Po spotkaniu goście 
zwiedzili Sierakowice, jak również zawitali w Szkole Podstawowej
w Mojuszu, która jako pierwsza na terenie gminy rozpoczęła w 1996 roku 
nauczanie języka kaszubskiego.

Oprac. i foto Danuta Pioch

Podczas spotkania w urzędzie gminy

Na tle oryginalnego wystroju korytarza szkolnego w stylu kaszubskim

10 (280) październik 2013

„Fotograficzne promieniowanie tła. 
Wspomnienia syna polskiego pocz-
towca z Wolnego Miasta Gdańska”

Dwunastego października w Gminnym Ośrodku Kultury
w Sierakowicach zorganizowano spotkanie promujące książkę 
Zygfryda Stefana Mielewczyka „Fotograficzne promieniowanie tła. 
Wspomnienia syna polskiego pocztowca z Wolnego Miasta Gdańska”. 
Pierwsza promocja książki miała miejsce 1 września br. w Muzeum 
Poczty Polskiej w Gdańsku. 

Autor publikacji, Zygfryd Stefan Mielewczyk (1936-2011), 
był ekonomistą i filozofem. Jego rodzina pochodziła z Tuchlina, a pod 
koniec lat dwudziestych XX w. przeniosła się do Wolnego Miasta 
Gdańska. Zygfryd Mielewczyk postanowił spisać rodzinną historię
w oparciu o zachowane w domowym archiwum zdjęcia. To one byly 
pretekstem   spisania wspomnień. Zdjęcia układają się w opowieść
o życiu codziennym i odświętnym,  zarówno w Gdańsku, jak i na 
Kaszubach. Wspomnienia te są afirmacją życia, pokazują jak przed laty 
kochano i bawiono się, jak robiło się interesy. Poczynione przez autora 
obserwacje pozwalają spojrzeć z innej perspektywy na lata 
międzywojenne i czas okupacji. 

W spotkaniu w sierakowickim GOK-u uczestniczyła m.in. 
żona Autora - pani Halina Mielewczyk oraz przedstawiciele 
wydawnictwa Oskar, które opublikowało wspomnienia. Iwona Joć-
Adamkowicz – redaktor książki - przybliżyła kulisy wydania książki: – 
Książka jest efektem kilku lat starań i spotkań – powiedziała. Fragmenty 
opowieści były publikowane w latach 2008-2009 w „Pomeranii”, której 
pani Iwona była w tym czasie redaktorem naczelnym. Od tamtej pory 
minęło kilka lat, a wspomnienia ukazały się drukiem dopiero w tym 
roku, dwa lata po śmierci Autora. Pierwszy rozdział „Fotograficznego 
promieniowania tła” czytelnicy „Wiadomości Sierakowickich” mieli 
okazję przeczytać w poprzednim numerze naszego miesięcznika. 

Publikacja została wydana dzięki wsparciu finansowemu 
Gminy Sierakowice oraz Poczty Polskiej S.A. Książkę można zakupić 
m.in. w księgarni internetowej . www.maszoperia.org

Iwona Joć-Adamkowicz opowiadała o kulisach postania książki
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Pożegnanie śp. Henryka Radomskiego

22 września 2013 roku edukacyjne środowisko gminy przepracowanych lat aż 35 poświęcił naszej szkole, z czego jesteśmy do 
Sierakowice straciło na zawsze cenionego pedagoga, dyrektora Szkoły dziś ogromnie dumni, bo nie był On człowiekiem przeciętnym.
Podstawowej w Mojuszu, wieloletniego działacza Związku Harcerstwa Henryk Radomski przybył do naszej placówki w 1965 roku ze 
Polskiego, współpracownika „Wiadomości Sierakowickich”. Szkoły Podstawowej w Starninie, w powiecie kołobrzeskim, 
Henryk Radomski od 1994 r. był też współtwórcą programu „Bractwo województwo Koszalin – gdzie pracował 4 lata, a potem został decyzją 
Wędrownych Ptaków”, gdzie zajmował się merytorycznym władz oświatowych przeniesiony do Mojusza. Kierownikiem 
przygotowywaniem wycieczek.  W każdym roku szkolnym mojuszewskiej szkoły był wówczas przyjmujący Go do pracy Alfons 
opracowywał bogato ilustrowany, napisany prostym, przystępnym Węsierski. Dwa lata śp. Henryk pracował jako nauczyciel, potem przez 
językiem  przewodnik turystyczny dla uczniów, w którym można było krótki okres pełnił funkcję kierownika szkoły w zastępstwie za Alfonsa 
znaleźć najważniejsze informacje związane ze zwiedzanymi miejscami: Węsierskiego, a od 1 IX 1967 do 31 VIII 1974  przejął sterowanie 
- trasę wycieczki z omówieniem ważniejszych miejscowości; placówką we własne ręce. Ta cezura czasowa nie oznacza, że przestał 
- opis zwiedzanych krain geograficznych; pełnić funkcję kierowniczą, prowadził szkołę dalej, ale po reorganizacji 
- dokładne omówienie miejsc docelowych; struktur oświatowych powierzono Mu  stanowisko Dyrektora, które 
- wybrane style i pojęcia architektoniczne; piastował do 31 VIII 1982 roku. 
- znane fakty i postacie historyczne; Jako człowiek nie uginający się nigdy pod presją różnych 
- omówienie legend, kultury i tradycji zwiedzanych okolic. okoliczności, szczególnie politycznych i światopoglądowych, po 

W ten sposób powstało w sumie 6 części przewodników: trudnym okresie tarć stanu wojennego, rodzących się ruchów 
„Słowniczek (nie tylko) architektoniczny”, 2 przewodniki: „ A to Polska solidarnościowych, których był szczerym i entuzjastycznym 
właśnie” oraz poradnik: „ABC architektury”, stanowiący ilustrowane zwolennikiem, a także uczestnikiem – z dniem 31 VIII 1982 roku na 
kompendium wiedzy dla zwiedzających. Przygotowania do wycieczek własną prośbę zrezygnował z pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły 
obejmowały poprzedzający je rok szkolny. Pan Henryk chętnie Podstawowej w Mojuszu. 
uczestniczył w tych zajęciach, dzieląc się z uczniami swoją wiedzą Na szczęście dla naszego środowiska nie zrezygnował jednak 
i doświadczeniem, tak samo jak podczas wyjazdów, w czasie których z pracy z uczniami – jako nauczyciel tej szkoły pracował czynnie do 1991 
pełnił funkcję przewodnika i fotografa, a przede wszystkim mądrego, roku, odgrażając się młodszemu koleżeństwu, że po przejściu na 
wyrozumiałego opiekuna. Dzięki Jego pracy i zaangażowaniu uczniowie emeryturę kupi leżak, położy się przy szkole i będzie obserwował nasze 
mogli poznać piękno kraju oraz zwiedzić najważniejsze miejsca zmagania. Nie wykonał tej groźby, bo Jego pasja edukacyjna nie 
historyczne, geograficzne i religijne w Polsce. pozwoliła na szybkie rozstanie z ukochanymi uczniami, którzy Go 

Ceremonie pogrzebowe odbyły się 25 września w kościele szanowali, cenili i po prostu kochali – za serce, wiedzę, pedagogiczne 
p.w. św. Marcina w Sierakowicach, po nich rodzina, przyjaciele, byli podejście, a szczególnie ogromne zaangażowanie w każdy niemal 
współpracownicy odprowadzili Zmarłego na miejsce wiecznego najdrobniejszy szczegół w edukacyjnym procesie. Dla dzieci nie żałował 
spoczynku na cmentarzu parafialnym. czasu, energii, wreszcie własnych pieniędzy, które ze skromnej 

W imieniu współpracowników mowę pożegnalną (która emerytury przeznaczał na zakup nagród (niejednokrotnie bardzo 
poniżej) wygłosiła dyrektor Szkoły Podstawowej w Mojuszu, gdzie okazałych), sponsorowanie wyjazdów i ludzką pomoc w trudnych 
Henryk Radomski pracował przez 35 lat, z czego 15 lat na kierowniczym sytuacjach. Tak przebiegło kolejnych 9 lat w trakcie emerytury,
stanowisku. w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

W 2000 roku definitywnie stwierdził, że czas odpocząć, co 
przyjęliśmy z bólem serca, bo wiedzieliśmy, że miejsca po Nim nie da się 
szybko i w prosty sposób zapełnić. Już wtedy jasnym było, że tracimy 
cenionego pedagoga, ofiarnego działacza społecznego i wymagającego, 
a jednocześnie lubianego kierownika, dyrektora, człowieka bez reszty 
poświęconego pracy zawodowej, jednocześnie zatroskanego losami 
środowiska i regionu, lubianego i cenionego przez dzieci, grono 
nauczycielskie i mieszkańców wsi.

To skromna, ale właściwa charakterystyka śp. Henryka – 
pedagoga, kolegi, człowieka. Dziś opuszcza nas na zawsze, 
pozostawiając jednak w naszej pamięci trwały ślad. Jego czyny idą przed 
Nim, a myśli za Nim, bo jak napisała poetka Wisława Szymborska 
"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci".

Kolego Henryku, dziękujemy za wszystko. Spoczywaj
w pokoju. 

Danuta Pioch - dyrektor Szkoły Podstawowej w Mojuszu

Księże Celebransie, Droga Rodzino, Uczestnicy Ceremonii
Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. Henryka Radomskiego, z którym wiąże nas tyle lat wspólnej pracy 
zawodowej, rozlicznych działań na niwie edukacyjnej, wychowawczej,
a zwłaszcza tej ogólnoludzkiej – bo był dla nas niekwestionowanym 
autorytetem, a zarazem Kolegą, co nie wszystkim udaje się łatwo 
pogodzić. Jemu się to w pełni udawało. Pozwólcie, że jako przedstawiciel 
społeczności Szkoły Podstawowej w Mojuszu pożegnam oficjalnie 
naszego długoletniego nauczyciela, kierownika i dyrektora szkoły.

Rzadko się zdarza, żeby człowiek przez niemal sto procent 
czasu swojego zawodowego życia był związany z jednym miejscem 
pracy. A tak było w przypadku śp. Henryka Radomskiego, który z 39 

wieloletniego Dyrektora naszej placówki
Składają  Rodzinie

dyrektor i pracownicy Szkoły Podstawowej w Mojuszu

Śp. Henryka Radomskiego

Głębokie wyrazy współczucia
z powodu śmierci
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Cmentarze na terenie gminy Sierakowice – dawne i obecne
Miesiąc listopad, z racji przypadających w nim dni 

poświęconych pamięci zmarłych, nastraja do refleksji związanych ze 
śmiercią i pochówkiem. W tym czasie częściej odwiedza się groby 
zmarłych, gruntownie je porządkuje, remontuje, stawia nowe nagrobki, 
a też wspiera zmarłych modlitwą w przeróżnych postaciach (wypominki 
jednorazowe, roczne, msze święte wspólne za zmarłych, indywidualne 
modlitwy z odpustem zupełnym).

Cmentarzy na terenie gminy jest kilka, są to cmentarze, na 
których dokonuje się pochówków obecnie: w Sierakowicach przy 
parafii św. Marcina i św. Jana, w Gowidlinie, Kamienicy Królewskiej
i Tuchlinie; jak również dawne cmentarze ewangelickie: w Ciechomiu, 
Gowidlinie, Skrzeszewie i Szklanej.

Dawniej miejscem grzebania zmarłych były krypty wewnątrz 
kościołów, miejsca pod posadzkami świątyń, tereny przykościelne, ale 
także działo się to poza miejscami do tego wyznaczonymi.  W związku
z ograniczoną murami ogrodzenia przestrzenią wokół kościoła 
dokonywano w jednej mogile wielokrotnych pochówków. 
Zlokalizowano także groby ulokowane dawniej w miejscowościach 
niekościelnych: Długim Krzu, Kamienickim Młynie, Leszczynkach, 
Mojuszu, Mojuszewskiej Hucie, Sierakowskiej Hucie.

Władze pruskie wydały w 1819 roku zakaz pochowków pod 
posadzkami kościołów i poza miejscami do tego wyznaczonymi. 

Cmentarz przy parafii św. Jana w SierakowicachNatomiast dekretem króla Fryderyka Wilhelma z 1840 r. uregulowano 
Obecna parafia p.w. św. Jana funkcjonuje na bazie dawnego organizację i prowadzenie cmentarzy wyznaniowych.

kościoła ewangelickiego. Ewangelicką gminę kościelną założonoCmentarz przy parafii św. Marcina w Sierakowicach
w Sierakowicach 8 lipca 1888 roku, wcześniej wierni należeli do gmin Pierwsze świątynie sierakowickie były drewniane, o takiej 
w Bukowinie, Mirachowie i Sulęczynie. Już w roku 1882 zapadła mówi się w dokumentach z XIV wieku, potem dwukrotnie w XVII w. 
decyzja o powołaniu gminy i budowie kościoła w Sierakowicach. Na początku XIX stulecia (1819 r.) dokonano rozbiórki 
Ziemię pod kościół i pastorówkę, a także pod cmentarz zakupiono od dotychczasowego kościoła i wybudowano w latach 1820-1822 kolejny, 
Jakuba Krebsa i w 1895 przystąpiono do budowy świątyni, a ukończono także drewniany. W szczegółowej dokumentacji z tego okresu 
ją w rok później. Gmina wyznania ewangelicko-augsburskiego istniała wspomina się cmentarz zlokalizowany wokół kościoła,
w Sierakowicach do końca drugiej wojny światowej. W 1946 rokuz umiejscowioną w jego wschodniej części drewnianą kostnicą. 
w obrębie parafii było jeszcze 150 ewangelików, którzy w większości Statystyki podają, że w 1764 roku pochowano na cmentarzu 23 
wkrótce opuścili te tereny. W 1948 roku kościół i majątek byłej gminy zmarłych, w 1765 0 25, 1766 – 19, 1768 – 74, 1769 – 58, natomiast
ewangelickiej przeszedł w zarząd parafii św. Marcina.w 1770 roku – 34 osoby. 

Około 1854 roku ziemię pod obecny (oddalony od kościoła) 
cmentarz parafii św. Marcina wydzielił ze swych dóbr Jakub Łaszewski 
i zaczęto na nim dokonywać pochówków. Z tego też roku pochodzi 
stojąca na cmentarzu do dziś kaplica grobowa rodu Łaszewskich. 

W 1866 roku biskup chełmiński Jan Nepomucen Marwicz 
wydał dekret, na mocy którego proboszczowie parafii zostali wręcz 
zobowiązani do utworzenia nowych cmentarzy. Tym samym skończyło 
się też przyzwolenie na grzebanie zmarłych przy kościołach. Jednak
w Sierakowicach nie przestrzegano skutecznie tego nakazu, bo ostatni 
pochówek na terenie przykościelnym został dokonany w 1897 roku, 
dopiero po tym okresie grzebanie zmarłych odbywało się wyłącznie na 
wyznaczonym z dala od kościoła cmentarzu (dlatego właśnie ta data 
widnieje na tablicy przy bramie wejściowej na cmentarz).

Cmentarz w Gowidlinie
Gowidlińska parafia została erygowana przez ordynariusza 

diecezji chełmińskiej, biskupa Jana Nepomucena Marwicza, 13 stycznia 
1866 roku. Budowa obecnej świątyni trwała 2 lata. Kościół otrzymał 
wezwanie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
(z odpustem obchodzonym 8 XII). Od 1900 roku dokonywano 
pochówków na cmentarzu założonym z dala od kościoła przez 
proboszcza Antoniego Dylewskiego. Nowy cmentarz parafialny został 
oficjalnie otwarty w 1933 roku.

c.d.

Kaplica grobowa rodu Łaszewskich, obecnie miejsce pamięci poświęcone
zasłużonym dla gminy Sierakowice

Brama wejściowa na cmentarz parafii św. Marcina

Brama wejściowa na dawny cmentarz ewangelicki w Sierakowicach,
dziś cmentarz parafii św. Jana

10 (280) październik 2013
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Cmentarz w Tuchlinie
W podobnym okresie jak w Kamienicy zaczęto o własnej 

świątyni myśleć w Tuchlinie. 15 maja 1981roku ks. biskup Marian 
Przykucki poświęcił krzyż ustawiony na placu kościelnym i kamień 
węgielny pod budowę kościoła. Determinacja mieszkańców była tak 
ogromna, że w ciągu 13 miesięcy powstała kompletna świątynia, którą 
poświęcono w wigilię święta apostołów Piotra i Pawła, i takie też jest 
wezwanie kościoła w Tuchlinie. Cmentarz parafialny znajduje się na 
wyjeździe z miejscowości, przy drodze prowadzącej w stronę 
Sierakowic. Pierwszym proboszczem nowej parafii został ks. Kazimierz 
Kobiela.

Cmentarz w Kamienicy Królewskiej
Pierwotnie mieszkańcy Kamienicy byli parafianami kościoła 

p.w. św. Marcina w Sierakowicach. W latach 80. XX wieku nastąpiła 
pewna odwilż w sprawach dotyczących budowy nowych kościołów, co 
zostało skrzętnie wykorzystane przez miejscową ludność, która 
natychmiast przystąpiła do budowy własnej świątyni. Kościół 
powstawał 2 lata i został poświęcony 8 IX 1982 roku. Parafię 
erygowano w maju 1983 roku. Oczywiście na gruntach przylegających 
do kościoła, pięknie położonych nad jeziorem, urządzono parafialny 
cmentarz. Pierwszym proboszczem parafii był ks. Tadeusz Kurach.

Brama główna gowidlińskiego cmentarza

Jedna ze starych mogił z kutym ogrodzeniem w Gowidlinie

Żaden z cmentarzy na terenie gminy nie jest położony tak blisko wody
jak kamienicki

 Tuchliński cmentarz jest usytuowany na opadającym kaskadowo terenie

 Nad zmarłymi rozpostarł swoje skrzydła anioł śmierci

 W pobliżu cmentarza ustawiono krzyż z tablicą pamiątkową poświeconą
sławnemu rodakowi – biskupowi Marwiczowi
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Cmentarz „morowy” w Gowidlinie
Źródła historyczne podają, że w 1831 roku Gowidlino 

nawiedziła epidemia cholery. Jej wynikiem była śmierć 43 
mieszkańców wsi. Dla ofiar tej epidemii urządzono pochówek poza 
granicami wsi, na terenie przylegającym dziś do głównej drogi 
prowadzącej w kierunku Sierakowic. Początkowo stał w tym miejscu 
krzyż choleryczny, dawniej nazywany karawaką, posiadający dwa 
charakterystyczne poprzeczne ramiona – górna belka była krótsza,
a dolna dłuższa. Potem w tym miejscu pojawił się zwykły krzyż 
przydrożny, który stoi na miejscu dawnego pochówku do dziś.

Na terenie sierakowickiej gminy znajdują się cztery dawne 
cmentarze ewangelickie,  usytuowane w Ciechomiu, Gowidlinie, Dawny cmentarz ewangelicki w Gowidlinie 
Skrzeszewie i Szklanej. Król Pruski, Fryderyk II Wielki, prowadził ożywioną politykę 

Dawny cmentarz ewangelicki w Ciechomiu germanizacyjną, w wyniku której Niemcy chętnie osiedlali się na 
Cmentarz usytuowano na wzgórzu, w lesie, na terenie polskich terenach. Ponieważ byli wyznania innego niż pozostali rdzenni 

dawnego majątku rodziny Jaeschke, dziś gospodarstwa należącego do mieszkańcy, zatem powstawały w miejscach liczniejszych ich skupisk 
Edmunda Gojtowskiego. Zachowało się kilka grobów w dobrym stanie. kościoły, szkoły i  cmentarze. Spora liczba ewangelików zamieszkiwała 
O dwa z nich dbają potomkowie, jeden dogląda rodzina prowadząca także w Gowidlinie, nie powstał tu jednak kościół. Swoje nabożeństwa 
obecnie gospodarstwo rolne, na terenie którego położony jest cmentarz. odprawiali w szkole, na które przyjeżdżał pastor z Sierakowic, bo do 
Przy wejściu na teren cmentarza została umieszczona informacja, tego zboru należeli właśnie ewangeliccy mieszkańcy Gowidlina. 
w której m.in. napisano: „To co można odczytać z zachowanych Miejsca pochówku swoich zmarłych urządzały wspólnoty ewangelickie 
tabliczek nagrobnych i krzyży wskazuje, że cmentarz był używany w w pobliżu swoich skupisk, niekoniecznie na wyznaczonym placu
drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Ostatni pochówek miał w pobliżu świątyni. Zwykle miejsca te były na skrajach wsi, w laskach,
miejsce w styczniu 1957 roku. Pochowano tam wtedy Ottona Hitzke z dala od zgiełku codzienności. Teren gowidlińskiego cmentarza należał 
z Kamienicy Królewskiej”.  Charakterystyczną rośliną porastającą do niemieckiego gospodarza o nazwisku Kutschke. Cmentarz w chwili 
wszystkie cmentarze ewangelickie (poza Skrzeszewem) jest barwinek obecnej jest dość dobrze zachowany, można rozpoznać inskrypcje na 
pospolity, tworzący zimozielony dywan, a w okresie maja zakwitający tablicach, zachowało się całkiem sporo mogił, kutych ogrodzeń
niebieskim kwieciem. i żeliwnych krzyży. Po II wojnie ziemię z posadowionym na niej 

cmentarzem przejęło państwo, dziś jest ona w rękach prywatnych 
właścicieli.

Miejsce pochówku ofiar cholery w okolicach Gowidlina

 Mogiła dawnych właścicieli ziemskich z Ciechomia, otoczona kutym ogrodzeniem

Betonowe groby ulegają stopniowej degradacji

Barwinek porastający wszystkie wolne przestrzenie na cmentarzu

Są w Gowidlinie betonowe nagrobki

10 (280) październik 2013



15

Dawny cmentarz ewangelicki
w Skrzeszewie 

Poruszając się pięknym brzegiem 
rzeki Bukowiny od szosy Sierakowice – 
Lębork w stronę Siemirowic napotkamy 
dawny ewangelicki cmentarz usytuowany na 
wzniesieniu naprzeciw dawnego młyna 
wodnego. Niestety to, co po nim zostało w 
żaden sposób nie przypomina już dawnego 
cmentarzyska. Jedynie charakterystyczna 
kępa drzew, obsadzona dookoła krzewami,
z resztkami betonowych nagrobków cho-
wających się już pod darnią, z murem 
oporowym z kamieni od strony drogi może 
świadczyć o dawnym przeznaczeniu miejsca. 

Dawny cmentarz ewangelickiCmentarz służył osadnikom niemieckim ze 
w Szklanej Skrzeszewa, Łyśniewa, Załakowa i Pałubic. 

Cmentarz jest usytuowany na 
południe od wsi Szklana, przy szosie z 
Sierakowic do Kamienicy Szlacheckiej. 
Powierzchnia wzgórka porośniętego 
drzewami jest dość duża w stosunku do 
pozostałych cmentarzy ewangelickich. 
Niestety w gąszczu roślin trudno doszukać się 
jakichkolwiek śladów mogił, jedynie przekaz 
ustny potwierdza istnienie w tym miejscu 
cmentarza. 

Foto i opracowanie Danuta Pioch

15. Są skromne, ale eleganckie ogrodzenia kute w metalu
16. Zachowały się żeliwne krzyże
17. Niektóre krzyże są dowodem „koronkowej roboty” 

kowali
18. Na mogile rodziny Kutschke wyraźna i czytelna tablica 

wskazuje datę jednego z ostatnich  pochówków z 1958 roku

Foto
19. Charakterystyczna kępa drzew okalających cmentarz
20. Resztki nagrobków są niemym świadkiem dawnego 

przeznaczenia miejsca
21. Mur oporowy od strony ulicy

Foto
22. W tej kępie drzew znajdował się dawny cmentarz 

ewangelicki

Dawny cmentarz ewangelicki w Skrzeszewie 
Poruszając się pięknym brzegiem rzeki Bukowiny od szosy 

Sierakowice – Lębork w stronę Siemirowic napotkamy dawny 
ewangelicki cmentarz usytuowany na wzniesieniu naprzeciw dawnego 
młyna wodnego. Niestety to, co po nim zostało w żaden sposób nie 
przypomina już dawnego cmentarzyska. Jedynie charakterystyczna 
kępa drzew, obsadzona dookoła krzewami, z resztkami betonowych 
nagrobków chowających się już pod darnią, z murem oporowym
z kamieni od strony drogi może świadczyć o dawnym przeznaczeniu 
miejsca. Cmentarz służył osadnikom niemieckim ze Skrzeszewa, 
Łyśniewa, Załakowa i Pałubic. 

Dawny cmentarz ewangelicki w Szklanej 
Cmentarz jest usytuowany na południe od wsi Szklana, przy 

szosie z Sierakowic do Kamienicy Szlacheckiej. Powierzchnia wzgórka 
porośniętego drzewami jest dość duża w stosunku do pozostałych 
cmentarzy ewangelickich. Niestety w gąszczu roślin trudno doszukać 
się jakichkolwiek śladów mogił, jedynie przekaz ustny potwierdza 
istnienie w tym miejscu cmentarza. 

Foto i opracowanie Danuta Pioch

Są skromne, ale eleganckie ogrodzenia kute w metalu

Zachowały się żeliwne krzyże

Niektóre krzyże są dowodem „koronkowej roboty” kowali

Mur oporowy od strony ulicy

Charakterystyczna kępa drzew okalających cmentarz

Resztki nagrobków są niemym świadkiem dawnego
przeznaczenia miejsca

Na mogile rodziny Kutschke wyraźna i czytelna tablica
wskazuje datę jednego z ostatnich pochówków z 1958 roku

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

wieloletniego współpracownika
„Wiadomości Sierakowickich”, człowieka pełnego pasji,

który potrafił dzielić się swoją ogrmną wiedzą historyczną.

Rodzinie Zmarłego najszczersze wyrazy współczucia 
składa zespół redakcyjny „Wiadomości Sierakowickich” 

Henryka Radomskiego

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Głębokie wyrazy współczucia
Rodzinie Zmarłego

składa dyrekcja i pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach

Leona Brzeskiego



16

W Sierakowicach powstał pierwszy salon groomerski
Strzyżenie psów to nie tylko kaprys ich właścicieli czy 

chwilowa moda. W przypadku niektórych ras jest to przede wszystkim 
konieczność podyktowana względami pielęgnacyjnymi i higie-
nicznymi. Z tego też powodu usługi groomerów, czyli psich fryzjerów, 
są coraz popularniejsze. Tego typu salon powstał także w Sierakowicach 
przy ulicy Lęborskiej, i choć działa od zaledwie kilku tygodni, już 
zdobył grono klientów.

Zakład fryzjerski dla zwierząt to zupełna nowość w Sie-
rakowicach i okolicy. Skąd wziął się pomysł na tego typu działalność? 
Właścicielka salonu, Sylwia Piotrowska, jest miłośniczką psów
i „panią” niezwykle sympatycznego yorka o imieniu Cziko. 
Wielokrotnie korzystała z usług kartuskiego salonu, ale długi okres 
oczekiwania na wizytę u psiego fryzjera był sygnałem, że na tego typu 
usługi jest duże zapotrzebowanie. – Do tej pory nie było w Sie-
rakowicach salonu groomerskiego. Z moim pieskiem jeździłam do 

Ze swoimi czworonogami zgłaszają się tutaj nie tylko 
Kartuz, ale wizytę musiałam rezerwować z trzytygodniowym 

właściciele rasowych psów, ale także kundelków. Jak zapewnia pani 
wyprzedzeniem – opowiada pani Sylwia i dodaje, że ukończyła 

Sylwia, każdy pies jest tu mile widziany, każdy jest traktowany 
specjalistyczny kurs i jest dyplomowanym groomerem. 

indywidualnie i bezstresowo. Klientom zależy bowiem nie tylko na tym, 
„Salon Cziko” oferuje pełen zakres usług pielęgnacyjnych: 

aby pies ładnie wyglądał i był modnie ostrzyżony, ale przede wszystkim, 
strzyżenie i trymowanie (zarówno psów rasowych według wzorców 

aby był zadbany i czysty, a jego sierść pozbawiona kołtunów.
FCI - Międzynarodowej Federacji Kynologicznej - jak i psów 

– W warunkach domowych właściciele nie zawsze radzą sobie
wielorasowych), rozczesywanie skołtunionej sierści, czesanie, 

z wykąpaniem, zwłaszcza dużych psów. Ja mam spore doświadczenie, 
dobieranie fryzur, kąpiele, czyszczenie i usuwanie włosów z uszu, 

więc idzie to szybciej i sprawniej – dodaje sierakowicka groomerka.  
pielęgnacja oczu oraz obcinanie pazurków. Pani Sylwia udziela także 

Jeśli chodzi o strzyżenie psów, to inspiracje pani Sylwia 
porad dotyczących pielęgnacji i żywienia psów i kotów. 

czerpie z najnowszych światowych 
trendów. –  Lubię oglądać relacje
z wystawy psów w Paryżu, co daje mi 
pomysły, aby zaproponować klientom 
coś innego. I często moje propozycje 
spotykają się z pełną aprobatą. Jednakże 
zawsze przed strzyżeniem ustalam
z właścicielem, jaka ma być długość 
sierści pupila i jak ma zostać obcięty, aby 
nie było ani za krótko, ani za długo. 

Na pierwsze zabiegi pielęg-
nacyjne (obcinanie pazurków, wycinanie 
włosów wokół oczu) można przyjść
z młodym, zaledwie dwumiesięcznym 
szczeniakiem.  

W „Salonie Cziko” można nie 
tylko ostrzyc psa lub kota, ale także
w komfortowych warunkach i miłej 
atmosferze zrobić niezbędne zakupy dla Na czas trwania zabiegów klient pozostawia swojego pupila 

swoich pupili. Można tu zaopatrzyć się w karmę dla zwierząt, odżywki w dobrych rękach. – Właściciel może oczywiście pozostać w salonie, 
dla małych psów, kosmetyki pielęgnacyjne, a także ubranka, legowiska, ale pies nie może widzieć ani słyszeć swojego pana, bo wtedy nie będzie 
smycze, a nawet zabawki i psie perfumy. Zarówno zakres świadczonych zwracał uwagi na mnie i nie będzie dostosowywał się do moich poleceń, 
usług jak i wybór produktów dla czworonożnych przyjaciół jest tu co znacznie utrudni wykonanie wszystkich czynności pielęgnacyjnych 
ogromny.– mówi pani Sylwia.

AK

Sylwia Piotrowska ze swoim yorkiem Cziko

Jeden z klientów salonu przed strzyżeniem… …i tuż po

10 (280) październik 2013
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Z bibliotecznej szuflady
„Spotkanie z Bajką” w czytelni
Zapraszamy dzieci na „Spotkania z Bajką” w piątki na godz. 

17.00 do czytelni. Od tego sezonu spotkania będą odbywały się
w czytelni, która będzie z tego powodu przez godzinę nieczynna (od 
17.00 do 18.00). Wypożyczalnia będzie udostępniać książki bez 
dotychczasowej przerwy. Książki wypożyczone z czytelni będzie 
można zwrócić w wypożyczalni.

Informacje o Grupach Zabawowych można znaleźć na stronie 
F u n d a c j i  R o z w o j u  D z i e c i  i m .  K o m e ń s k i e g o :  

. Informacji 
r ó w n i e ż  m o ż e m y  p o s z u k a ć  n a  s t r o n i e  b i b l i o t e k i  

 w zakładce DLA DZIECI – GALERIA, 
FILMY – GRUPY ZABAWOWE.

Joanna Telega, foto: nadesłane

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości 
wydawniczych

W ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek” otrzymaliśmy dotację na zakup książek, 
które w większości znalazły się już na półkach. Na stronie internetowej 
biblioteki www.bibliotekasierakowice.pl  (w zakładce DLA 
CZYTELNIKÓW – GALERIA KSIĄŻEK) można obejrzeć okładki 
nowych książek. Zgodnie z warunkami umowy około jedną trzecią 
dotacji przeznaczono na zakup książek dla dzieci i młodzieży. 
Zapraszamy do czytania.

Klub Szaradzisty „ROZETA” 
Pierwsze powakacyjne spotkanie Klubu Szaradzisty 

„ROZETA” odbyło się w piątek 4 października. Tym razem „w pełnym 
składzie” i z wielkim zapałem nasze panie rozwiązywały zadania
z październikowego numeru dwutygodnika szaradziarskiego 
„Rozrywka” (Nr 20/2013). Stałym już zwyczajem wybierały te naj-
trudniejsze, z którymi niełatwo poradzić sobie w pojedynkę. Po raz 
kolejny okazało się, że co dwie, a raczej trzy głowy, to nie jedna. 
Zainteresowanych działalnością Klubu odsyłamy do zakładki - DLA 
CZYTELNIKÓW – KLUB SZARADZISTY na stronie biblioteki.  

GRUPA ZABAWOWA w bibliotece – informacja dla 
rodziców

Rodziców zainteresowanych udziałem swoich dzieci w na-
szej Grupie Zabawowej informujemy, że są jeszcze wolne miejsca dla 
dwójki dzieci w wieku 2-4 lat. Zajęcia odbywają się raz tygodniu,
w poniedziałki od 11.00 do 12.00.

Prosimy o zgłoszenie się w bibliotece w godz. 11-19, tel. (58) 
681 60 51.

Czym jest Grupa Zabawowa? Są to zajęcia dla małych dzieci
i ich rodziców lub opiekunów pod merytoryczną opieką pracownika 
placówki, w której się odbywają. W Grupie Zabawowej, w odróżnieniu 
od innych form opieki nad najmłodszymi dziećmi, rodzice lub 
opiekunowie towarzyszą swoim dzieciom podczas zajęć. Dzieci bawią 
się ze sobą, a rodzice uczestniczą w zabawie, wymieniają 
doświadczenia z innymi rodzicami, wzajemnie się wspierają. 
Określenie „dla małych dzieci” oznacza przedział wiekowy od kilku 
miesięcy do 4 lat. W naszej grupie są dzieci w różnym wieku. Większą 
część stanowią jednak te młodsze (do 3 lat), czyli przed osiągnięciem 
wieku przedszkolnego.

www.frd.org.pl/programy/archiwalne/grupy_zabawowe

www.bibliotekasierakowice.pl

Spotkanie z Bajką - Urodziny Kubusia Puchatka

Zajęcia w Grupie Zabawowej
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Dzieciom z Przedszkola Samorządowego w Sierakowicach 
nie straszna jesienna aura. Wspólnie z rodzicami wzięły udział
w festynie przyrodniczym, zorganizowanym i przygotowanym przez 
dyrekcję i nauczycieli przedszkola. Rodzinny piknik odbył się w sobotę 
12 października.

Mimo chłodnej pogody frekwencja dopisała, a uśmiechy na 
twarzach dzieci świadczyły, że świetnie się bawiły. Organizatorzy 
przygotowali szereg atrakcji dla maluchów. W kąciku naukowym 
przedszkolaki oglądały filmy, z których dowiedziały się, skąd bierze się 
woda. Przeprowadzały także doświadczenia i eksperymenty. Poza tym 
maluchy grały na własnoręcznie wykonanych instrumentach 

w listopadzie. W ramach tego przedsięwzięcia nauczycielki realizują 
program edukacyjny „Ryby, raki i inne zwierzaki”, a na potrzeby 
placówki zakupiono programy komputerowe o tematyce przyrodniczej. 
Dzieci mają okazję poznać różne gatunki ryb słodkowodnych 
występujących w kaszubskich jeziorach dzięki akwarium zakupionemu 
w ramach projektu. Przedszkole wzbogaciło się także o dekoracje szyb 
okiennych promujących kulturę kaszubską i dziesięć kompletów 
dziecięcych strojów kaszubskich.

Oprac. AK

perkusyjnych i miały okazję malować obrazki inspirowane kaszubskimi 
barwami. Przedstawiciele koła wędkarskiego, działającego przy 
gimnazjum w Sierakowicach, wspólnie z opiekunem Rajmundem 
Spręgą przygotowali dla przedszkolaków prezentację sprzętu 
wędkarskiego i tablicę informacyjną o najpopularniejszych rybach
w Polsce. Nie zabrakło atrakcji sportowych – dzieci aktywnie 
uczestniczyły w zabawach na placu zabaw, skakały na trampolinie,
w dmuchanym zamku i bawiły się w wędkowanie. 

Przy tak aktywnych zabawach apetyt dopisywał. O słodki 
poczęstunek zadbały mamy przedszkolaków, które przygotowały różne 
rodzaje przepysznych ciast.

Festyn odbył się w ramach realizacji projektu pod nazwą: 

„Kaszubskie kółko przyrodnicze – upowszechnianie 
tradycji i kultury kaszubskiej w oparciu o naturalne zasoby 
przyrodnicze oraz uatrakcyjnienie lokalnej oferty 
turystycznej poprzez zorganizowanie pikniku”. Projekt 
wspierany ze środków w ramach działania 413 – 
Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju dla małych 
projektów. 

Projekt jest realizowany w przedszkolu przez 
trzy miesiące – rozpoczął się we wrześniu, zakończy się

Przedszkolny festyn przyrodniczy

W czasie festynu, dzięki uprzejmości rodziców, 
wszyscy mieli okazję degustować wspaniałe 

ciasta, własnoręcznie wypieczone przez mamy 
przedszkolaków. Za to słodko dziękujemy. 

Dziękuję również wszystkim zaangażowanym
i wspierających to przedszkolne przedsięwzięcie. 

Dyrektor przedszkola Lucyna Fularczyk

10 (280) październik 2013
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Ślubowanie pierwszaków w Gowidlinie
Trzydziestu jeden uczniów klas pierwszych szkoły 

podstawowej w Gowidlinie zostało symbolicznie włączonych w poczet 
społeczności szkolnej. Uroczystość ślubowania miała miejsce w Dniu 
Patrona, czyli 16 października. Świadkami tego ważnego wydarzenia 
byli m.in. rodzice uczniów i starsi koledzy.

Uroczystość została wspaniale przygotowana. Pierwszaki 
złożyły ślubowanie i zostały pasowane na uczniów przez dyrektor Marię 
Wenta-Barlak w obecności wychowawców – Hanny Formeli i Karoliny 
Sadowskiej, kolegów ze starszych klas, a także proboszcza parafii
ks. Leszka Knuta i rodziców. Zanim jednak złożyły przysięgę, pokazały, 
że w pełni zasługują na miano uczniów klasy pierwszej. Zrobiły to 

Rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę prezentując krótki program artystyczny. Młodzi uczniowie nie 
świętego Piotra jest dla społeczności Zespołu Szkół w Gowidlinie zapomnieli o swoich rodzicach, recytowali w podziękowaniu wiersze
wyjątkowym dniem – dniem szczególnej pamięci o patronie Janie i ofiarowali przygotowane przez siebie niespodzianki. 
Pawle II, wyrażonej w modlitwie i okazjonalnym apelu. Tegoroczny 
Dzień Patrona dla najmłodszych uczniów szkoły był szczególny także
z innego powodu – oficjalnego włączenia do wspólnoty szkoły. 

Pierwszaki otrzymały upominki ufundowane przez Radę 
Rodziców, podarunki od koleżanek i kolegów z drugiej klasy oraz 
Samorządu Uczniowskiego. Uroczystość zakończyła się spotkaniem w 
klasach połączonym z poczęstunkiem dla dzieci, rodziców i wy-
chowawców.

Tekst i foto: AK

Chór Lutnia z Sierakowic, w którym śpiewała Marta Mielewczyk
(stoi w drugim rzędzie, druga z prawej);

fotografia pochodzi prawdopodobnie z 1917 r.

Ksiądz Walter Reiche, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Sierakowicach; 
zdjęcie wykonano prawdopodobnie w 1943 r.

w dniu pogrzebu matki Autora wspomnień

Z wizytą u Teofilii Kwidzyńskiej w Staniszewie. Na zdjęciu od prawej: Rudolf, 
Barbara i Franek Mielewczykowie, Teofilia Kwidzyńska, Agnieszka Stenka, 

Marta Stenka (córka Teofilii). W oknie jest Alojzy Stenka, mąż Marty.

Kamienica Królewska (1943 r.). Pogrzeb matki Autora wspomnień
– Agaty Mielewczyk, z d. Pawelczyk.
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29 września 2013r. przy Szkole Podstawowej w Lisich Jamach ziemniaków (w ubiegłym roku 15). Najcięższy ziemniak ważył 1531g (w 
po raz trzynasty odbył się festyn pod nazwą „Święto Ziemniaka”. Dzięki 2012 r. 1400g). Jego właścicielem był Kacper Winczewski z Cieszenia, 
współpracy nauczycieli, pracowników, rodziców, sołectw, ludzi dobrej który w nagrodę otrzymał traktor – oczywiście zabawkowy.
woli, ludzi wielkiego serca – sponsorów, można było spędzić to W przeprowadzenie ziemniaczanych konkursów dla dorosłych 
niedzielne popołudnie w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. i dzieci włączyły się: Sołectwo Leszczynki, Sołectwo Długi Kierz, Koło 

Przybyłym gościom organizatorzy przedstawili krótki Gospodyń Wiejskich „Marzëbiónczi” z Długiego Krza. Dla zwycięzców 
kalendarz rolniczy związany z uprawą ziemniaków. PAŹDZIERNIK ufundowano ciekawe nagrody. 
STOI U DWORA, WYKOP ZIEMNIAKI Z POLA. W kalendarzu Na scenie wystąpili:

- Zespół „Wicherki” z Kamienicy Szlacheckiej (prowadzony rolniczym pory sadzenia czy zbioru ziemniaków ściśle w tradycji wiązały 
przez instruktorki: p. Teresę  Wejer i p. Izabelę Grabowiecką), który się i nadal wiążą z kalendarzem liturgicznym. Ziemniaki sadziło się w 
przedstawił pantomimę pt. „Od ziarenka do bochenka” - widowisko „święto zieleni” czyli 1 maja, w dzień św. Filipa. Przysłowie mówi „Na 
ruchem i dźwiękiem malowane;Filipa apostoła kartofel do ziemi woła”. Z kolei 23 września, czyli w dzień 

- Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Łapalic (pod prezesurą pana św. Tekli, rozpoczynał się okres rozpalania ognisk i pieczenia 
Józefa Cybuli) - widownia z entuzjazmem reagowała na ich występ, bo ziemniaków. Mówiono „Na świętej Tekli ziemniaki będziemy piekli”. 
była to prawdziwa uczta duchowa;Czas zakończenia wybierania ziemniaków przypadał na św. Michała 

- Koło teatralne naszej szkoły (prowadzone przez panie: Judytę Archanioła, tj. 29 września. 
Gneba-Borówkę i Danutę Bulczak), które przygotowało skecze pt.: 
„Głupi łeb”, „W szkole” i „Pizza”.;

- Chór szkolny „Smyczek” (prowadzony przez p. Żanettę 
Penkowską) zaśpiewał wiązankę piosenek o tematyce wakacyjno-
szkolnej;

- Koło Gospodyń Wiejskich „Marzëbiónczi” z Długiego Krza  
(pod prezesurą pani Doroty Wolskiej) przygotowało przedstawienie pt. 
„Na ławeczce” oraz konkursy i zagadki dla dzieci.

Uczestnikom festynu zapewniono sporo smacznego jadła, 
dlatego nikt nie może powiedzieć, że odszedł głodny. Bar „Pod plińcem” 
serwował plińce z bulew, frytki, hot-dogi, bigos. W „Kawnicy” można 
było wypić kawę, herbatę oraz zjeść smaczne ciasta upieczone przez 
rodziców naszych dzieci. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
„Marzëbiónczi” z Długiego Krza upiekły swojski chleb, który był 
podawany ze smalcem i kiszonym ogórkiem, oraz serwowały gofry i inne 
wypieki. Było także stoisko z watą cukrową i popcornem.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, głównie 
z powodu atrakcyjnych nagród, które pozyskano dzięki hojności 
sponsorów.

Nowe stoiska na festynie w tym roku to: rękodzieło artystyczne 
„U Wioli i Moni” oraz warsztaty plastyczne u pani Bożeny Kupper.

Organizatorzy festynu wyrażają wielką wdzięczność Tradycyjnie już na festynie było  stanowisko Pomorskiego 
wszystkim sponsorom, doceniają każdy dar płynący z serca i serdecznie Ośrodka Doradztwa Rolniczego, reprezentowanego przez Pawła 
im dziękują.Leszczyńskiego i Grzegorza Manowskiego. Na wystawie były różne 

D.K.odmiany ziemniaków, a panowie służyli fachową  poradą dotyczącą 
uprawy ziemniaków. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa sprzętu 
rolniczego, którym do dziś na Kaszubach wykopuje się ziemniaki. 

Zaproszono również 
pana Zbigniewa Reiter, 
k t ó r y  p e ł n i ł  r o l ę  
„eksperta i konsultanta 
do spraw zgłębiania 
tajemnic i tajników 
wybierania bulew”, aby 
powiedział nam nieco 
na temat tych maszyn. 
Nie zabrakło także 
nowoczesnych maszyn 
r o l n i c z y c h ,  k t ó r e  
z a p r e z e n t o w a ł  n a  
festynie pan Bartłomiej 
Korda, reprezentujący 
P r z e d s i ę b i o r s t w o  
W i e l o b r a n ż o w e  
ROLMAX. 

Zwyczajowo, 
j a k  c o  r o k u ,  
zorganizowany został 
konkurs na najcięższy 
ziemniak. Na konkurs 
ten przyniesiono 31 

"Święto Ziemniaka" w Lisich Jamach

Kacper Winczewski z Cieszenia, zwycięzca w konkursie  „Najcięższy ziemniak”

Konkurs dla dzieci
zorganizowany przez Sołectwo Długi Kierz

10 (280) październik 2013
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Polskie największe, najpiękniejsze...
Gimnazjaliści Zespołu Szkół w Gowidlinie na wycieczce 

Dnia 1 października,  
wczesnym rankiem, uczniowie klas 
trzecich gimnazjum Zespołu Szkół
w Gowidlinie wybrali się na 
czterodniową wycieczkę autokarową 
na południe Polski. Mimo tak 
wczesnej pory wszystkim dopisywały 
humory. 

Pojechaliśmy do Wieliczki, 
aby zwiedzać Kopalnię Soli trasą 
górniczą.  Podziwialiśmy tam 
najróżniejsze dzieła sztuki wykonane 
tylko i wyłącznie z soli oraz 
poznaliśmy sposób, w jaki w daw-
nych czasach wydobywano znaj-
dujący się tam surowiec. Niedowiarki 
dostały pozwolenie na polizanie 
ścian, aby upewnić się, czy rzeczy-
wiście pan przewodnik mówi prawdę. 
W godzinach wieczornych dojecha-
liśmy do miejsca zakwaterowania,
a była to „Willa za wodą”. Zostaliśmy 
tam powitani ciepłą obiadokolacją.

Następnego dnia wstaliśmy 
skoro świt i zaraz po smacznym 
śniadaniu udaliśmy się do Tatrzań-

się, i zostawiając za sobą Podhale,  pojechaliśmy do Krakowa. Tam, 
skiego Parku Narodowego. Stamtąd pieszo wyruszyliśmy nad Morskie 

udając się Trasą Królewską, odwiedziliśmy najważniejsze zabytki tego 
Oko, po drodze podziwiając Wodogrzmoty Mickiewicza i wiele 

pięknego miasta, mianowicie: Wawel, Sukiennice, Bazylikę Mariacką, 
elementów charakterystycznych dla krajobrazu wysokogórskiego. 

rynek, Collegium Maius, Bramę Floriańską oraz Barbakan. Z nowo 
Widoki były niesamowite i zupełnie obce od tych, które można 

nabytą wiedzą na ich temat poszliśmy na smaczny obiad do jednej
zobaczyć na Pomorzu. Wszyscy bezpiecznie wróciliśmy do autokaru, 

z restauracji na rynku. Wróciliśmy do naszego pojazdu rozżaleni, że 
a w drodze na obiad wstąpiliśmy jeszcze do Kaplicy na Jaszczurówce. 

wycieczka dobiega końca i jesteśmy zmuszeni udać się w stronę domu. 
Podczas całego dnia umilał nam czas wesoły przewodnik. Po obiedzie 

W późnych godzinach wieczornych dotarliśmy na plac przed szkołą. 
udaliśmy się do centrum Zakopanego, mianowicie na niezastąpione 

Nasi rodzice z utęsknieniem wypatrywali już swoich pociech. 
Krupówki. Każdy z uczestników mógł przejść się i zakupić kilka 

Ta wycieczka jak najbardziej zalicza się do udanych. Bez 
pamiątek. Po powrocie do naszej willi, zmęczeni po tak 

żadnych problemów udało nam się zwiedzić wiele ciekawych miejsc
wyczerpującym dniu, poszliśmy spać. 

i bezpiecznie dojechać i wrócić do domów, za co jesteśmy wdzięczni 
Kolejnego dnia zaraz po śniadaniu w planach mieliśmy 

opiekunom, kierowcom i pani pilot. Chwile spędzone razem podczas 
zwiedzanie zamku w Niedzicy, zapory wodnej na Dunajcu oraz 

tego wyjazdu na zawsze pozostaną w naszej pamięci.
Pienińskiego Parku Narodowego. Mimo zakwasów wszyscy z zacie-

Uczestnicy wycieczki składają serdeczne podziękowania 
kawieniem podziwiali przygotowane tego dnia atrakcje.

Wójtowi Gminy Sierakowice za dofinansowanie wyjazdu.
Ostatniego dnia, po pożywnym śniadaniu, z niezbyt 

zadowolonymi minami opuszczaliśmy nasz pensjonat. Spakowaliśmy Alicja Kotłowska

Wycieczka do Siemirowic
Korzystając z zaproszenia dowódcy 44. Bazy Lotniczej 

Marynarki Wojennej kmdr. por. Jarosława Andrychowskiego
z Siemirowic, w sobotę 5 października 2013 r. wybraliśmy się na dzień 
otwarty lotniska w Siemirowicach. W wycieczce wzięli udział 
uczniowie Zespołu Szkół w Gowidlinie (klasy II-VI) uczęszczający na 
język kaszubski. 

Na lotnisku mogliśmy zobaczyć specjalistyczny sprzęt, 
będący w obsłudze naziemnej lotniska, m.in.: pojazdy obsługi lotów 
oraz utrzymania i oczyszczania lotniska, baterię artylerii 
przeciwlotniczej z wozami dowodzenia i kierowania ogniem, armaty 
przeciwlotnicze oraz zestaw rakiet przeciwlotniczych GROM.
W wystawie statycznej zaprezentowano również śmigłowce do 
zwalczania okrętów podwodnych, samoloty patrolowe oraz 
śmigłowiec pokładowy. Dzieci mogły zobaczyć od środka 
prezentowane maszyny oraz spotkać się z pilotami. 

W czasie pobytu na lotnisku uczniowie obserwowali pokazy 
Lotnictwa MW Sh-2G Kaman z 43 Bazy Lotnictwa Morskiego oraz samolotów i śmigłowców, m.in.: uruchamianie silników, kołowanie po 
Mil Mi-14PŁ stacjonujący na lotnisku w Darłowie. pasie startowym przed publicznością, wzbijanie się do lotu oraz różne 

Dla dzieci wycieczka ta była wielką atrakcją, ponieważ możliwości śmigłowca. Wielką niespodzianką była prezentacja 
nigdy wcześniej nie miały możliwości obserwowania z bliska samolotów uderzeniowych SU-22 z Bazy Lotniczej Sił Powietrznych 
samolotów oraz innych sprzętów stanowiących wyposażenie lotniska.w Świdwinie. Samoloty zademonstrowały sposób atakowania celów 

naziemnych. W powietrzu zaprezentowały się też śmigłowce Brygady 
Tekst i foto: nadesłane – ZS Gowidlino



22

Projekt sportowy w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

W dniach od 23 do 27 września Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach miał  
przyjemność gościć nauczycieli z czterech krajów 
europejskich – z Czech, Turcji, Hiszpanii i Włoch
– w ramach realizowanego projektu sportowego 
Comenius MOVE! Pedagodzy przyjechali w celu 
omówienia szczegółowych zasad realizacji projektu. 
Goście mieli okazję uczestniczyć w zajęciach 
sportowych, odbyli spacer po wydmach, zwiedzili PGE 
Arenę w Gdańsku oraz rozegrali mecz siatkówki
z nauczycielami ZSP w Sierakowicach. Dzięki 
przychylności pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
– Ireny Kulikowskiej -  nauczyciele szkół partnerskich 
mogli również podziwiać tradycyjne tańce kaszubskie 
zaprezentowane przez Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca 
SIERAKOWICE. Po powrocie do szkół macierzystych 
przeprowadzą „DZIEŃ POLSKI” w celu zaprezen-
towania naszej szkoły (która jest koordynatorem całego 
projektu), rozpropagowania kultury polskiej i kaszub-
skiej oraz przedstawienia nawyków sportowych 
Polaków.  

Projekt MOVE! to projekt, w którym 
uczniowie zaangażowani są w zajęcia sportowe w celu 
zwiększenia świadomości na temat korzyści płynących
z regularnych ćwiczeń fizycznych. Uczniowie 
przygotowują lekcję WF w swoich szkołach. Następnie 
przedstawiają zaplanowane zajęcia partnerom podczas 
wizyty zagranicznej i zapraszają do aktywnego 
uczestnictwa wszystkich uczniów szkół partnerskich. 
Aby zapewnić różnorodność ćwiczeń, uczniowie muszą 
wykazać się kreatywnością i przygotować za każdym 
razem inną lekcję. Odbędą się więc lekcje: na zewnątrz,
z piłką, na siłowni, dowolna oraz lekcja z elementami 
kulturowymi. Ta ostatnia kategoria pozwoli zaprezen-
tować różnice międzykulturowe – może być oparta na 
narodowym tańcu lub sporcie.

Projekt przeznaczony jest dla uczniów 
Technikum naszej szkoły, którzy będą wyjeżdżać do 
szkół partnerskich w ciągu dwóch lat trwania projektu.

Koordynatorem projektu jest nauczycielka 
języka angielskiego pani Aleksandra Klaman-
Chmielewska. Wśród pedagogów realizujących projekt 
są nauczyciele wychowania fizycznego: Kamila 
Gilmajster, Katarzyna Cyman i Artur Hewelt oraz 
nauczycielka biologii – Iwona Tesmer.

Szacunkowa liczba rodzimych, wciąż używanych języków w Europie 
wynosi około 225. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach 
mieli okazję usłyszeć kilka z nich podczas obchodów Europejskiego Dnia Języków, 
który Europa obchodzi co roku 26 września.

U r o c z y s t y  
apel, przygotowany z tej 
okazji, zaszczycili swą 
obecnością nauczyciele 
zagranicznych szkół
z Czech, Hiszpanii, 
W ł o c h  i  T u r c j i .  
Przyjechali oni z wizytą 
roboczą w ramach 
realizowanego projektu 
sportowego Comenius 
MOVE!, którego szkoła 
w Sierakowicach jest 
koordynatorem. Nasi 
e u r o p e j s c y  g o ś c i e  
zos t a l i  poproszen i
o przedstawienie się
w swoich językach,
a następnie wzięli udział w quizie znajomości języka polskiego. Śmiechu było co 
niemiara, ponieważ zagraniczni pedagodzy próbowali zmierzyć się z takimi polskimi 
konstrukcjami składniowymi jak: „Stół z powyłamywanymi nogami” lub „Szedł 
Sasza suchą szosą”, które mogą sprawić kłopoty nawet nam, Polakom. Nasz piękny 
ojczysty język znany jest w Europie właśnie z trudnej wymowy, skomplikowanej 
gramatyki, nosówek, zmiękczeń i innych osobliwości. Goście jednak dzielnie 
próbowali pokonywać trudności w kolejnych konkurencjach, aby zdobywać punkty 
przybliżające ich do uzyskania tytułu MISTRZA JĘZYKA POLSKIEGO. 

Obchody urozmaiciły występy i filmy uczniów – przedstawienie
z elementami języka niemieckiego, filmy uzasadniające celowość nauki języków 
obcych w języku angielskim oraz oprawa muzyczna.

Dwie trzecie światowej populacji posługuje się dziś dwoma językami. 
Wiele osób sprawnie posługuje się nawet kilkoma językami obcymi. Tym bardziej 
obchody Europejskiego Dnia Języków wydają się ważne. Podnoszenie wymagań 
egzaminacyjnych to nie wszystko. Potrzebna jest też inna motywacja – wyjazdy, 
bezpośrednie kontakty, zaspokajanie ciekawości, itp. Aby przygotować młodzież do 
życia w dzisiejszym świecie, niezbędne są ciągłe kontakty z „żywym językiem”. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach stwarza takie możliwości 
rozwoju swoim uczniom. W roku szkolnym 2013/14 rozpoczął realizację trzech 
projektów finansowanych z funduszy Komisji Europejskiej – projekt sportowy 
Comenius „MOVE!”, projekt fotograficzny Comenius „Uchwyć świat na zdjęciu” 
oraz projekt Leonardo Da Vinci, gwarantujący praktyki zagraniczne – „Europejczyk 
wie, co je”. Ponadto cyklicznie organizowane są projekty e-twinning, w których 
uczniowie kontaktują się z młodzieżą europejską drogą elektroniczną. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach dostarcza swoim uczniom narzędzi, które przy 
odrobinie motywacji mogą stać się kluczem do sukcesu w dorosłym życiu.

Aleksandra Klaman-Chmielewska
Foto: nadesłane

Święto językowej różnorodności
w ZSP w Sierakowicach

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

WYNAJEMWYNAJEM

SPRZEDAŻ ZRĘBKISPRZEDAŻ ZRĘBKI
RĘBAKÓWRĘBAKÓW
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Wielki sukces uczniów ZSP na VI Festiwalu Potraw Kaszubskich „Kaszëbsczé Jestku” w Ostrzycach 

Zespół w składzie: Paulina Hoppa, Karolina Labuda, 
Paulina Gojtowska, Damian Bulczak z klasy III TŻ i Piotr Labuda
z klasy II TŻ dnia 28 września wziął udział w VI Festiwalu Potraw 
Kaszubskich w Ostrzycach. Reprezentanci ZSP z Sierakowic 
przygotowali jako potrawę konkursową polędwicę wieprzową w sosie 
grzybowym z plackami ziemniaczanymi. Rywalizowali z uczniami 
siedmiu innych szkół naszego województwa. Kapituła Dobrego 
Smaku, która oceniała wszystkie potrawy, uznała naszą za najlepszą
i godną pierwszego miejsca.

Dodatkowo uczniowie ZSP przygotowali dla gości: kompot 
z dyni, drożdżówkę, chleb ze smalcem, zupę z brukwi i nalewkę 
domowej roboty (z wiśni, aronii). Największe zainteresowanie wśród 
smakoszy wzbudził sok z pietruszki i ciasto marchewkowe.

Opiekunami grupy były: Agnieszka Kazimierczak, 
Agnieszka Paczoska, Iwona Tesmer i Maria Browarczyk. 

Oto jak swoje wrażenia relacjonowali zwycięzcy:
W sobotni, pochmurny dzień ok. godz. 12,00 wyruszyliśmy do 
Ostrzyc. Przerażał nas fakt, że będziemy gotować pod namiotem przy 
tak niesprzyjającej pogodzie, mimo to nie traciliśmy dobrego humoru. 
Po przygotowaniu naszego stanowiska wzięliśmy się do pracy. Nasz 
zespół był bardzo zgrany – zawdzięczamy to naszym opiekunkom, 
które bardzo nas wspierały.

Pomimo nietypowych warunków poradziliśmy sobie bardzo 
I miejsce! Bardzo się ucieszyliśmy! Tę sobotę będziemy bardzo długo 

dobrze. Bardzo ucieszyła nas obecność pana dyrektora – Grzegorza 
wspominać – pozytywnie oczywiście. Było to dla nas niesamowite 

Macholi oraz pani wicedyrektor – Marzeny Majcher. Najciekawszym 
doświadczenie. 

momentem było ogłoszenie wyników. Razem z naszymi  Karolina Labuda, Paulina Hoppa
nauczycielami  z niecierpliwością czekaliśmy na werdykt. Zajęliśmy

Kabaret ELITA w Sierakowicach
Znany polski Kabaret Elita wystąpi na Kaszubach

w dniach 10 i 11 listopada. Czas  jego działania sięga kilku pokoleń, 
mają go w dobrej pamięci nasi dziadkowie, rodzice i dzieci. 

Będziemy się wspólnie bawić z artystami 10 listopada
w Sierakowicach, w miejscowości gdzie rodzi się najwięcej dzieci w 
Polsce. Z tej też okazji Organizator i Kabaret Elita ufundowali dla mamy 
mającej najwięcej pociech PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ (jak wieść 
gminna niesie, jest mama mająca 17 dzieci).

Kolejnym miastem na radosnym szlaku Kabaretu Elita będzie 
Kościerzyna, gdzie 11 listopada artyści zabawią lokalną społeczność. 
Skoro zawsze są niespodzianki, to i w Kościerzynie zapewne się coś 
wydarzy.

Kabaret Elita wystąpi w Sierakowicach 10 listopada
o godz. 18.00 w sali Bieszczadna.

Bilety w cenie 40 zł do nabycia w: 
- Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach, ul. Kartuska 27,
tel. (58) 681 62 14, (58) 684 76 02;
- Sklepie Expert  w Sierakowicach, ul.  Dworcowa 4,
tel. 58 684 79 55;
- Sali Bieszczadna w Sierakowicach, ul.  Wiejska 11,
tel. 605 495 266;
- Stacji Paliw ERTT w Sierakowicach, ul. Piwna 17,
tel. 730 27 27 27.

Zapraszamy!

Na ręce Pani Dyrektor ORW w Szklanej -
Julity Krzebietke, Pana Prezesa Fundacji Pomocy 

Dzieciom Niepełnosprawnym - Stefana Czai
oraz Państwa Teresy i Kazimierza Woźniaków 

składamy serdeczne podziękowanie
za zaproszenie do udziału

w Integracyjnym Festynie Rodzinnym.
Wasza ogromna praca i zaangażowanie

na rzecz uatrakcyjnienia tego wyjątkowego dnia 
sprawiło, iż dostarczyliście naszym dzieciom 

wspaniałych, niezapomnianych wrażeń. 

Wdzięczni mieszkańcy Szklanej

Wszystkim mieszkańcom naszego sołectwa, 
którzy czynnie uczestniczyli w przygotowaniach 

dożynkowych gorące podziękowania składa

 sołtys Grażyna Warmowska
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Europejczyk wie, co je
Projekt pt. „Europejczyk wie, co je”, realizowany w ramach udział w zagranicznych praktykach uczniowie podniosą własne 

programu Leonardo da Vinci, został napisany z myślą o uczniach, umiejętności językowe, poznają nową kulturę, a w przyszłości staną 
którzy mają problemy z racjonalnym odżywianiem się. Projekt został się atrakcyjniejsi na rynku pracy. Z nową wiedzą, bogatsi
skierowany do uczniów technikum kształcącego w zawodzie  technik o doświadczenia i nowe znajomości, uczestnicy nabiorą pewności 
żywienia i usług gastronomicznych, a będzie realizowany przez cały siebie i staną się otwarci w nawiązywaniu współpracy z innymi 
przyszły rok 2014. Jego głównym atutem jest zapewnienie praktyk ludźmi. 
zagranicznych 24 uczniom, które odbędą się w dniach 25 maja – 22 Uczniowie, którzy zdecydują się na udział w projekcie
czerwca 2014 r. w różnych obiektach gastronomicznych w okolicy i przejdą pozytywnie wymogi rekrutacji, odbędą 30-godzinny kurs 
Lipska. językowy, zostaną przygotowani pedagogicznie oraz zapoznają się

Partnerem projektu jest firma Vitalis ze Schkeuditz z kulturą kraju partnerskiego.
w Saksonii, która charakteryzuje się profesjonalizmem oraz wysoką Kryteria rekrutacji są następujące:
jakością potraw, co potwierdzają uczniowie ZSP w Sierakowicach, 1. ocena z testu językowego (słownictwo, gramatyka, rozumienie 
którzy uczestniczyli w poprzednim projekcie szkoły pt. „ Europejski tekstów);
stół”. Baza noclegowa, w której będą przebywać uczniowie, znajduje 2. oceny z przedmiotów zawodowych;
się w pięknym miejscu zapewniającym mnóstwo dodatkowych 3. udział w konkursach i olimpiadach;
atrakcji, między innymi: dyskotekę, boisko do piłki siatkowej i nożnej, 4. dodatkowe osiągnięcia (praca na rzecz szkoły);
bazę żywieniową, wypożyczalnię rowerów, a także dostęp do 5. rozmowa kwalifikacyjna (pytania dotyczące tematyki przedmiotów 
Internetu. Nasz partner dodatkowo organizuje wyjazdy do Berlina, zawodowych, znajomość założeń projektu, wiedzy o krajach UE). 
Drezna i innych atrakcyjnych turystycznie miejsc.  Jako zeszłoroczne uczestniczki projektu „Europejski stół” 

Celem projektu jest podniesienie przez uczniów kwalifikacji serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie ,,Europejczyk wie, co 
zawodowych oraz zdobycie wiedzy na temat zdrowego odżywiania je” i życzymy rozwijania własnych pasji kulinarnych u boku 
się. Celem jest także przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, specjalistów z branży gastronomicznej.
takim jak: otyłość, cukrzyca, miażdżyca, a nawet choroby Natalia Jankowska i Roksana Głodowska
nowotworowe, które stanowią ogromny problem na świecie. Poprzez uczennice kl. IV TŻ ZSP w Sierakowicach

W ZSP w Sierakowicach rusza unijny projekt ,,Uchwyć świat na zdjęciu”
Urok fotografii studyjnej polega na kreowaniu 

zdjęć, malowaniu światłem i projektowaniu planu 
zdjęciowego. Ciągłe uczenie się tego wszystkiego
i inspirowanie nowymi pomysłami osób zafascynowanych 
fotografią legły u podstaw poczynań Szkolnego Koła 
Fotograficznego działającego przy ZSP w Sierakowicach.

Opiekun młodzieży, Dawid Chmielewski, 
nauczyciel języka angielskiego, jest autorem projektu 
,,Uchwyć świat na zdjęciu”, który uzyskał akceptację UE
i będzie realizowany w ZSP w latach 2013-2015. Kładzie on 
nacisk na zadania praktyczne, konkursy między partnerami
i organizację wystaw prac uczestników we wszystkich 
krajach partnerskich - Niemcy, Turcja, Finlandia, 
Chorwacja, Hiszpania.

Pierwsza wizyta zagraniczna naszej młodzieży 
już w listopadzie. Uczennice klasy III Liceum 
Ogólnokształcącego odwiedzą szkołę w Regensburgu
w Niemczech, która kształci zawodowych fotografów. 

W ramach przygotowań do wyjazdu zakupiono 
profesjonalny sprzęt do fotografii studyjnej: lampy 
błyskowe, statywy, t ła i  inne specjalistyczne Prace uczniów - członków szkolnego koła fotograficznego - do 
oprzyrządowanie. Uczniowie po raz pierwszy mieli okazję obejrzenia na  Zapraszamy!
korzystać z nowego studia w czasie warsztatów 
zorganizowanych przez opiekuna 
koła w dniach 5-6 października 
2013 r.

Wprawdzie fotografia 
studyjna kojarzy się zazwyczaj
z  wie lkopowierzchn iowym 
studiem wielkości  hangaru 
lotniczego, z rozstawionym 
ogromnym tłem i niezliczoną 
liczbą lamp, a także fotografem, 
który używa ,,wypasionego” 
aparatu, ale walory artystyczne 
zdjęć wykonanych przez uczniów 
naszej szkoły dowodzą, że 
profesjonalne obrazy można 
wykonać w małym, kilkunasto-
metrowym szkolnym studiu. 
Potrzeba jedynie świeżych 
pomysłów i wsparcia ze strony 
zaangażowanego opiekuna.

https://www.facebook.com/kliszki
Koordynatorzy projektu

10 (280) październik 2013
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W dniach 7 i 8 października zespół juniorski GKS Następnego dnia do gry przystąpili chłopcy z rocznika ‘98 i 
Sierakowice rocznik 1999 oraz 2000 brał udział w turnieju piłki nożnej młodsi. Nasz zespół jechał w młodszym składzie i niestety bez 
„Now We Move”.  Na turniej nasi zawodnicy zostali zaproszeni przez bramkarza, lecz wynik końcowy był zadawalający – na 6 ekip 
GKS Linia oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lini, a zorganizowano go zajęliśmy drugą lokatę. Młodzi piłkarze mieli bardzo trudną drogę do 
z  okazji ogólnoeuropejskiego tygodnia ruchu. przejścia, zremisowali pierwszy mecz i wygrali trzy kolejne, w 

W poniedziałek, pierwszego dnia zawodów, rywalizowali ostatnim spotkali się z faworytem turnieju PZU LINIA. W tym 
chłopcy z rocznika 2000. Do rozgrywek zgłosiło się 7 zespołów, a  nasi spotkaniu ulegli 1:0, choć mieli sporo sytuacji do wykorzystania.
juniorzy okazali się bezkonkurencyjni, wygrali wszystkie swoje Skład zespołu: Jakub Goitowski, Sebastian Wenta, Szymon 
spotkania i zajęli pierwszą lokatę. Marszałkowski, Jakub Różnicki, Krzysztof Dampc, Robert 

Skład zespołu: Radosław Wnuk-Lipiński, Mateusz Kuczkowski.
Abramowski, Oliwier Okroj, Kacper Paninski, Kamil Drewniak, Szymon Marszałkowski otrzymał nagrodę indywidualną od 
Patryk Wnuk-Lipiński. organizatorów dla najbardziej wszechstronnego zawodnika turnieju.

Marian Wnuk-Lipiński

Juniorzy GKS Sierakowice na turnieju „Now We Move” w Lini

 Drużyna juniorów GKS Sierakowice rocznik 2000 Chłopcy z rocznika 1999

Ten gigantyczny grzyb 
to owoc wrześniowego grzybo-
brania. Prawdziwka znaleziono
w Bukowie, a jego wymiary to: 
średnica – 32 cm, obwód kape-
lusza – 90 cm, obwód trzonu – 22 
cm, waga – 1600 g.  

Gigantyczny prawdziwek

Foto: nadesłane
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OGŁOSZENIE
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach reprezentującego Powiat Kartuski w sprawach gospodarowania 

nieruchomościami, w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art.11 ust. 1, art. 25 b w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Zarząd Powiatu Kartuskiego

ogłasza, co następuje:
I.

Z zasobu nieruchomości Powiatu Kartuskiego zostały przeznaczona do najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości opisane poniżej:

Opis przedmiotu 
najmu

Oznaczenie 
wg Kw.

Powierzchnia 
przeznaczona 

2do najmu w m

Położenie 
nieruchomości

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie

miejscowym

Przeznaczona 
do

Stawka 
czynszu najmu

Termin 
wnoszenia 

opłat

Zasady 
aktualizacji 

opłat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dzierżawa placu 
manewrowego 

zlokalizowanego 
na terenie działki 

nr 472/8 położonej 
w Sierakowicach

KW 7046 120,00 Sierakowice
ul. Dworcowa 

3

Plac 
manewrowy 

do nauki jazdy

Usługi oświaty Najem
w trybie 

bezprzetargo-
wym na okres 
01.11.2013-
31.10.2016

300 zł netto 
miesięcznie 

plus 
obowiązująca 

stawka 
podatku VAT

Miesięcznie w 
terminie do 

ostatniego dnia 
każdego 
miesiąca

Rocznie o 
średnioroczny 
wskaźnik cen 

towarów i 
usług, podany 

przez GUS

Publikowana przez nas fotografia 
została wykonana 5 maja 1930 r. w Sie-
rakowicach (taka informacja została zamiesz-
czona na odwrocie). Na zdjęciu zarejestrowano 
moment pożaru – widać palący się budynek
i ludzi stojących tuż obok niego, a także na 
dachu sąsiedniego domu. Niestety, nie dys-
ponujemy szczegółowymi informacjami doty-
czącymi tego pożaru i dokładnej lokalizacji 
budynków. 

Na osobę, która prześle jak najwięcej 
szczegółów dotyczących fotografii czeka 
nagroda książkowa ufundowana przez Wójta 
Gminy. 

Kontakt do redakcji: ul. Lęborska 30, 
83-340 Sierakowice, tel. (58) 68 95 58, e-mail: 

.wiadomości@sierakowice.pl

Ze starego albumu

10 (280) październik 2013

Sekcja nauki gry na instrumentach piątek, godz. 13.00-20.00 grupa starsza - 17.00-18.30
•gitara - instruktor mgr Dominika Formela, •zajęcia w Zespole Szkół w Tuchlinie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Sierakowice  
tel. kom. 697 005 303 środa, godz.13.45-19.45 •kierownictwo mgr Andrzej Szczypiorski,
•zajęcia - Gminny Ośrodek Kultury, wtorek, tel. kom. 660 754 162 Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca
godz. 16.00-18.00 •kapelmistrz mgr Hubert Szczypiorski„Sierakowice”
Sekcja nauki gry na instrumentach •zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury•kierownik Irena Kulwikowska,
•skrzypce - instruktor mgr Michał Szczypiorski, w Sierakowicach, piątek, godz. 20.00-22.00tel. kom. 694 468 874
tel. kom. 606 141 870 Ekspozycja Stała Muzealna •konsultant muzyczny etnomuzykolog
•zajęcia - Gminny Ośrodek Kultury, •instruktor mgr Emilia Reclaf,mgr Witold Treder
sobota od godz. 9.00 tel. (58) 681 62 14•choreografia mgr Irena Warmowska   
•zajęcia w Zespole Szkół w Tuchlinie, •lekcje regionalne:•instruktor muzyki mgr Witold Baska       
poniedziałek od godz.15.00 poniedziałek i środa w godz. 9.00-14.00 •zajęcia w sali OSP w Sierakowicach,
Sekcja nauki  indywidualnej •zwiedzanie bez regionalisty:piątek, godz. 18.00-20.00
•pianino, akordeon, kontrabas - instruktor wtorek-czwartek- piątek w godz. 9.00-16.00Zajęcia taneczne
mgr Witold Baska, tel. kom. 609 797 520  Sekcja Gry na Rogach Myśliwskich •instruktor mgr Edyta Gawin,
•zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury •instruktor Kazimierz Kroskowski,tel. kom. 607 899 129
w Sierakowicach: tel. kom. 601 163 601•grupy taneczne Szkoła Podstawowa
poniedziałek, godz. 12.00-20.00  •zajęcia w Gminnym Ośrodku Kulturyw Sierakowicach: 
wtorek, godz. 13.00-19.00 w Sierakowicach, środa, godz. 15.00-17.00poniedziałek:
czwartek, godz. 14.00-20.00 grupa młodsza - 16.00-17.00

Harmonogram sekcji stałych w GOK w Sierakowicach w roku szkolnym 2013-2014
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Ogłoszenia drobne
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Sierakowicach  uprzejmie informuje o miejscach 
pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom:

– Siedziba i Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowicach
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
czynne: 
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30
w piątki w godz. 14.00 – 21.00
Przewodnicząca Komisji – Maria Karolak
tel. 609 180 881 

– Grupa wsparcia dla współuzależnionych
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
tel. 609 180 881
spotkania w czwartki w godz. 8.30 – 12.00

– Grupa Anonimowych Alkoholików „Pogoda Ducha”
w Sierakowicach zaprasza na mityngi osoby, które chcą zerwać
z nałogiem alkoholizmu oraz ich rodziny. Spotkania odbywają się w każdy 
piątek od godz. 19.00 do 21.00 w budynku Domu Katolickiego
w Sierakowicach ul. ks. B. Łosińskiego (na piętrze).

– Porady prawne
 Porad z zakresu prawa rodzinnego udziela bezpłatnie mecenas 
KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca
od godziny 16:00 do 19:00 w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. 
Łosińskiego 1 w Sierakowicach:
29 listopada,
20 grudnia*
*w grudniu dyżuru wyjątkowo nie będzie w ostatni piątek miesiąca.

– Mediacje rodzinne  prowadzi mecenas  KATARZYNA 
KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca od godziny 18.00 oraz 
po telefonicznym uzgodnieniu (tel. 609 180 881).

Informacja

Wynajmę mieszkanie o powierzchni 67 m2 w bloku (2 pokoje, 
kuchnia z jadalnią, łazienka, WC), z balkonem, częściowo 
umeblowane; Sierakowice, tel. 609 012 710

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,

Zagroda edukacyjna zaprasza grupy przedszkolne, szkolne i inne 
na kilkugodzinne zorganizowane pobyty, Dolina Jadwigi,
tel. 691 688 971

Wynajmę pomieszczenie o pow. 30 m2 w Sierakowicach
z przeznaczeniem na biuro lub sklep. Możliwość przerobienia
na mieszkanie. Tel. 662 757 702. 

 www.podlipa.gdan.pl




