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Zaledwie 3589 mieszkańców gminy Sierakowice wzięło Lista nr 5 KKW Europa Plus Twój Ruch – 34;
udział w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Lista nr 6 KW Polska Razem Jarosława Gowina – 93;
Uprawnionych do głosowania było 13.165 wyborców, zatem frekwencja Lista nr 7 KW Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke – 131;
wyniosła 27,26%. Głosów ważnych oddano 3488. Najwyższa frek- Lista nr 8 KW Platforma Obywatelska RP – 1062;
wencja była w obwodzie z siedzibą w gimnazjum w Sierakowicach Lista nr 9 KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 170;
i wyniosła 35,23%, a najniższa w Lisich Jamach (19,19%). Lista nr 10 KW Demokracja Bezpośrednia – 6; 

Na kogo głosowali mieszkańcy gminy Sierakowice? Lista nr 12 KW Partia Zieloni – 8.
Najwięcej głosów uzyskała Anna Fotyga (PiS) – 800, i kolejno: Jan Jak widać z powyższego zestawienia, najwięcej głosów 
Kozłowski – 341 (PO), Janusz Lewandowski (PO) – 313 głosów. oddano na Prawo i Sprawiedliwość oraz na Platformę Obywatelską – 
W podziale na komitety wyborcze wyglądało to następująco: odpowiednio 47,82% i 30,45% ważnych głosów. 
Lista nr 1 KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro – 189 głosów; Posłami do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 1, 
Lista nr 2 KWW Ruch Narodowy – 37; obejmującego obszar województwa pomorskiego, zostali: Anna Fotyga
Lista nr 3 KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy – 90; z PiS-u oraz reprezentanci Platformy Obywatelskiej – Janusz Lewan-
Lista nr 4 KW Prawo i Sprawiedliwość – 1668; dowski i Jarosław Wałęsa.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego

Wójt Gminy Sierakowice informuje, iż od 
16 czerwca 2014 w Urzędzie Gminy Sierakowice,
w Dziale Świadczeń Rodzinnych można się ubiegać
o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny jest dokumentem 
zapewniającym specjalne uprawnienia rodzinom 
wielodzietnym. O przyznanie Karty mogą ubiegać się 
te rodziny, w których na utrzymaniu pozostaje troje
i więcej dzieci. Karta przysługuje każdemu członkowi 
rodziny wielodzietnej, w tym :

- dziecku do ukończenia 18 roku życia;
- dziecku do ukończenia 25 roku życia –

w przypadku gdy uczy się ono w szkole lub szkole 
wyższej;

- oraz bez ograniczeń wiekowych -
w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełno-
sprawności (do daty ważności orzeczenia). Karta 
przysługuje bez względu na osiągany dochód w ro-
dzinie.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy Sierakowice, Dział Świadczeń Rodzinnych, pok. 319, 320 i 321. 

Karta Dużej Rodziny

AK
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O 4,63% wzrośnie cena za wodę i ścieki w porównaniu uzależnione od średnicy wodomierza. 
z dotychczas obowiązującymi stawkami. Za metr sześcienny 
dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków właściciele gospodarstw 
domowych zapłacą łącznie 9,03 zł, do tej pory było to 8,63 zł. Nowe 
taryfy będą obowiązywać od 1 sierpnia 2014 r. do 31 lipca 2015 r. 

Podczas czerwcowej sesji, ostatniej przed wakacyjną przerwą, 
radni przegłosowali nowe stawki opłat. Należy dodać, że od 2011 r. nie 
było podwyżki ceny za wodę. Natomiast od sierpnia opłata za metr 
sześcienny wody dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców 
wyniesie 3,14 zł (do tej pory 2,94 zł), a dla odbiorców hurtowych spoza 
terenu gmin Sierakowice i Sulęczyno – 3,70 zł. 

Wzrastają także opłaty za odprowadzone ścieki. Cena metra 
sześciennego od gospodarstw domowych wynosi 5,89 zł, natomiast
z zakładów przemysłowych – 6,75 zł. Właściciele przydomowych 
lokalnych przepompowni ścieków zapłacą 5,80 zł za metr sześcienny 
nieczystości. 

Na tym samym poziomie pozostają miesięczne opłaty 
abonamentowe za gotowość urządzeń wodociągowych. Opłaty te są 

Zapłacimy więcej za wodę i ścieki

Składamy serdeczne podziękowania
Państwu Gosz, Panu Tadeuszowi Parackiemu,
firmie Elwoz, Firmie Kamieniarskiej S. Wenta

i anonimowemu darczyńcy
za pomoc finansową

w organizacji Dnia dawcy Szpiku w Sierakowicach. 
Dziękujemy również właścicielom sklepów:

warzywniczego, mięsnego - Sychty,
piekarniom: Królewiczanka i Janca,

którzy ofiarowali produkty na posiłki dla wolontariuszy.
Organizatorzy

*

Składamy serdeczne podziękowania
Wójtowi Gminy Sierakowice i Starostwu Powiatowemu

za ufundowanie nagród dla uczestników Konkursu
na film/spot

reklamujący ideę dawstwa szpiku kostnego.
Organizatorzy

*

Serdeczne podziękowania składamy na ręce
Dyrekcji Szkół Podstawowych

w Sierakowicach, Kamienicy Królewskiej, Gowidlinie, 
Łyśniewie, Jelonku, Tuchlinie, Mojuszu i Szopie, 

Przedszkoli: Samorządowego,
„Bajeczny Ogród”, „Nibylandia” w Sierakowicach, 

„Chatka Puchatka” w Gowidlinie
za zaangażowanie nauczycieli

i uczniów z tych placówek,
za wielkie serca w przeprowadzeniu zadań szkolnych

oraz akcji „Inwazja Biedronek”
i rozpropagowaniu wśród lokalnej społeczności

idei Dawstwa Szpiku.
Nie mniej życzliwości i wsparcia okazały już po raz drugi

dla akcji Dnia Dawcy Szpiku w Sierakowicach
Dyrekcje Gimnazjum im. J. Piłsudskiego

oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach,
za co składamy ogromne podziękowania.

Organizatorzy

AK

 Składamy  serdeczne podziękowania dla Drukarni 
Wielkoformatowej „SZYBKI DRUK” za szczególne 
zrozumienie, profesjonalizm oraz wsparcie w akcji 

reklamowej Dnia Dawcy Szpiku.
Organizatorzy

*

Serdeczne podziękowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sierakowicach oraz wspaniałych, niezawodnych jak 

zawsze wolontariuszy: Julii Labuda, Haliny Treder, 
Wioletty Szulc, Alicji Baran, Jolanty Skierka, Natalii 

Labuda, Natalii Bronk, Aleksandry Pranczk.
Organizatorzy

*

Serdeczne podziękowania dla rodziców dzieci biorących 
udział w akcji „Inwazja Biedronek” za przygotowanie 

strojów oraz pomoc w czasie akcji. Dziękujemy również 
wszystkim rodzicom, którzy pomogli zorganizować posiłki 

dla wolontariuszy.
Organizatorzy
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Kolej – kiedyś główny środek transportu pasażer-
skiego i towarowego, dziś – zapomniany relikt przeszłości.
A w przyszłości? Dzięki budowie Pomorskiej Kolei Metropo-
litalnej są szanse na rewitalizację linii kolejowej na odcinku
z Kartuz do Lęborka, a przed gminami, na terenie których 
biegnie linia kolejowa otwierają się nowe perspektywy rozwoju.  

Trwają rozmowy samorządowców i przedstawicieli 
kolei na temat reaktywacji linii kolejowej 229, a konkretnie 
uruchomionej w 1905 r. trasy z Kartuz do Lęborka przez 
Sierakowice. Kolejne ze spotkań miało miejsce 16 czerwca
w Urzędzie Gminy w Sierakowicach. Wzięli w nim udział: Sta-
nisław Lamczyk – poseł, Witold Namyślak – burmistrz Lęborka, 
Bożena Pruchniewska – zastępca wójta gminy Łęczyca, Maciej 
Konkol – sekretarz gminy Chmielno, Ryszard Wenta – wicesta-
rosta lęborski, Łukasz Jabłoński – wójt gminy Linia, Janina 
Kwiecień – starosta kartuski, Jerzy Pernal – wójt gminy Cewice, 
Mirosława Lehmann – burmistrz Kartuz, Bernard Grucza – wójt 
gminy Sulęczyno, Tomasz Czabański – dyrektor Oddziału Gos-
podarowania Nieruchomościami PKP SA w Gdańsku, Julian 
Skrochocki – dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK
w Gdyni, Barbara Łapka z Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK później, w 1899 roku zostały oddane do użytku tory pomiędzy 
w Gdyni, Krzysztof Czopek – dyrektor Departamentu Infrastruktury Lęborkiem i Łebą. Natomiast w 1905 roku otworzono brakujący odcinek 
Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Gospodarzami spotkania byli z Kartuz do Lęborka. Ruch pociągów osobowych na odcinku Pruszcz 
wójt Tadeusz Kobiela i jego zastępca Zbigniew Fularczyk. Gdański-Kartuzy zawieszono w 1994 roku, a na odcinku Kartuzy-Lębork 

– Głównym celem naszego spotkania jest skoordynowanie w roku 2000.
działań zmierzających do rewitalizacji linii kolejowej 229 na odcinku W trakcie dyskusji wszyscy samorządowcy zgodnie 
Kartuzy-Sierakowice-Lębork. Dobrze się stało, że kolej metropolitalna stwierdzili, że rewitalizacja linii kolejowej Kartuzy-Sierakowice-Lębork 
dochodzi do Kartuz, stanowi to dobry punkt do dalszego rozwoju jest konieczna. Układ drogowy jest niewydolny, stan dróg fatalny,
w kierunku zachodnim i północno-zachodnim – powiedział sierakowicki a potrzeba przemieszczania się mieszkańców wzrasta. Poza tym transport 
włodarz. kolejowy ma także olbrzymie znaczenie dla rozwoju turystyki.  

– Z chwilą zawieszenia tej linii kolejowej Siera-
kowice miały dosyć dobrą komunikację autobusową – 
powiedział wójt Tadeusz Kobiela. – Obecnie nie można 
bezpośrednio dojechać autobusem do Trójmiasta. Rewitalizacja 
tej linii to dla naszego i innych samorządów kwestia rozwoju 
gospodarczego. Jeśli nie wykorzystamy tych możliwości, które 
obecnie się pojawiają, to w przyszłości może nie być takich 
perspektyw.

Powołując się na słynną demografię kaszubską 
sierakowicki włodarz zapewnił, że przywrócenie tej linii na 
pewno będzie opłacalne dla PKP, gdyż pociąg to doskonała 
alternatywa dla dojeżdżających do szkół i pracy młodzieży
i dorosłych.  

– Samorządowcy, zapraszajcie kolej do siebie – 
mówił Tomasz Czabański, dyrektor Oddziału Gospodarowania 
Nieruchomościami PKP SA w Gdańsku i dodał, że jeśli będzie 
sukces w odbiorze społecznym Pomorskiej Kolei Metropo-
litalnej, to są duże szanse, aby realizować kolejne etapy. 

Krzysztof Czopek, dyrektor Departamentu Infra-
struktury Urzędu Marszałkowskiego, przypomniał, że mar-
szałek Mieczysław Struk jest zwolennikiem rozwoju transportu 
kolejowego i dodał, że badania wykazują, iż w ciągu 10 lat ilość 
podróży wzrośnie o 23 procent. Oznacza to, że mieszkańcy albo 

Wójt podkreślił, że skoro nadarza się stosowny czas i moż- wsiądą do własnych samochodów, albo skorzystają z publicznego 
liwość pozyskania funduszy unijnych na ten cel, to warto podjąć wspólny transportu. Przed samorządami stoi zatem konieczność przekonania 
wysiłek, aby przywrócić linię kolejową mieszkańcom. Poparcie dla tej mieszkańców, aby skorzystali z kolei. 
inicjatywy wyraża także marszałek Mieczysław Struk, ale pierwszy krok Okazuje się, że nie tylko lokalne samorządy widzą potrzebę 
należy do samorządów. Do tej pory samorządy w Sierakowicach przywrócenia ruchu pociągów na tej trasie. Transportem towarowym być 
i Kartuzach przejęły od kolei budynki dworców, ale potrzebne są kolejne może zainteresuje się także firma LOTOS Kolej Sp. z o.o., która szuka 
działania, które Gmina Sierakowice w imieniu pozostałych samorządów alternatywnego transportu dla swoich towarów.   
jest gotowa koordynować. W trakcie spotkania w Sierakowicach przedstawiciele 

Podczas spotkania Barbara Łapka z Zakładu Linii Kolejowych samorządów ustalili kolejne etapy na drodze do przewrócenia ruchu 
PKP PLK w Gdyni przybliżyła historię powstania linii 229 łączącej pociągów na torach. 12 sierpnia zostanie podpisany list intencyjny w 
Pruszcz Gdański z Łebą. Początki kolei na Kaszubach sięgają połowy sprawie rewitalizacji linii kolejowej oraz porozumienie. Później ruszą 
XIX wieku, kiedy uruchomiono linię na trasie z Bydgoszczy do Gdańska. trwające około rok prace nad studium wykonalności. 
Natomiast Linia 229 powstała w trzech etapach. W 1886 roku otworzono 
pierwszą cześć linii z Pruszcza Gdańskiego do Kartuz. Trzynaście lat Tekst i foto: AK

Samorządowcy poparli inicjatywę rewitalizacji linii kolejowej
Kartuzy-Sierakowice-Lębork

06-07 (288-289) czerwiec-lipiec 2014
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Rozpoczął się drugi etap prac związanych z realizacją jednej 
z największych drogowych inwestycji ostatnich lat. Mowa o zadaniu 
„Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 
poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości 
Sierakowice”. Z dniem 10 czerwca zostało zamknięte główne 
skrzyżowanie w centrum miejscowości w obrębie ulic: Kartuskiej, 
Lęborskiej i Słupskiej. Trwają tam prace związane z budową 
sygnalizacji świetlnej i dodatkowych pasów ruchu do skrętu w lewo. 

Dla jadących w kierunku Słupska przygotowano objazd ulicą 
Podgórną i dalej przez Piekiełko do Puzdrowa. Natomiast pierwszy 
etap prac, czyli budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Lęborskiej
z Dworcową i ks. Sychty, ma zakończyć się na początku lipca. 
Wówczas kierowcy osobówek będą mogli korzystać z ulicy ks. Sychty, 
Mickiewicza i Jeziornej. Natomiast mieszkańcy Wygody Siera-
kowskiej i Sosnowej Góry doczekają się bezpiecznego przejścia przy 
wiadukcie. Prace przy budowie tunelu dla pieszych i rowerzystów 
zakończą się najprawdopodobniej pod koniec lipca. 

Tekst i foto: AK

Centrum Sierakowic nieprzejezdne 

OTWARCIE KANCELARII ADWOKACKICH
W SIERAKOWICACH

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że od dnia 01.04.2014r.
na terenie Sierakowic, przy ul. Lęborskiej  4 A, I piętro (ALBIK) 
zostały otwarte filie Kancelarii:

1. Kancelaria Adwokacka Agnieszka Śliwińska
tel. 607 586 555; e-mail: 
---------------------------------------------------
2. Kancelaria Adwokacka Dominika Rydlichowska
tel.668 633 443; e-mail: 
----------------------------------------------
3. Kancelaria Adwokacka Maciej Rydlichowski
tel. 668 386 450; e-mail:  
----------------------------------------------------
4. Kancelaria Adwokacka Agnieszka Iwaniuk 
tel.507 193 962 ;e-mail: 
----------------------------------

Kancelarie czynne w dniach od poniedziałku do czwartku
w godzinach 12.00 -17.00. W sprawach pilnych istnieje możliwość 
umówienia się na spotkanie w innym terminie niż godziny pracy 
Kancelarii, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

kancelaria@adwokatsliwinska.pl

d.rydlichowska@rydlichowski.pl

m.rydlichowski@rydlichowski.pl

iwaniukagnieszka@gmail.com

Drewniany Zabytkowy Kościół
w Sierakowicach

ul. Ks. B. Łosińskiego 1B

Zapraszamy od 1 maja do 30 września,
od wtorku do niedzieli:
wtorek 14.00 – 18.00
środa 12.00 – 18.00 

czwartek 12.00 – 18.00
piątek 12.00 – 20.00
sobota 10.00 – 18.00

niedziela 12.00 – 20.00

W ofercie dostępny jest
trójjęzyczny audioprzewodnik.

ul. Ks. B. Łosińskiego 1B

Zapraszamy od 1 maja do 30 września,
od wtorku do niedzieli:
wtorek 14.00 – 18.00
środa 12.00 – 18.00 

czwartek 12.00 – 18.00
piątek 12.00 – 20.00
sobota 10.00 – 18.00

niedziela 12.00 – 20.00

W ofercie dostępny jest
trójjęzyczny audioprzewodnik.
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Na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Piwnej powstanie sygnalizacja świetlna 

W dniu 23 maja dokonano otwarcia ostatniej planowanej spełniająca obecnie obowiązujące przepisy prawne. W ramach insta-
w województwie pomorskim instalacji regionalnej do przetwarzania lacji pomocniczych powstał punkt selektywnej zbiórki odpadów 
odpadów komunalnych. W uroczystości wzięli udział reprezentanci komunalnych, tzw. PSZOK, dla mieszkańców gminy Potęgowo, na te-
sejmu, władz wojewódzkich i lokalnych oraz przedstawiciele insty- renie której funkcjonuje instalacja regionalna. Jednocześnie dostoso-
tucji ochrony środowiska w regionie. Uroczystego otwarcia instalacji wano infrastrukturę RIPOK-u Chlewnica i wyposażono ją we wiaty 
dokonali wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke, marszałek woje- magazynowe na odpady oraz surowce wtórne, a także rozbudowano 
wództwa pomorskiego Mieczysław Struk, wójt gminy Potęgowo Jerzy zbiornik wody ppoż. Powstały nowe drogi wewnętrzne, parkingi, place 
Awchimieni oraz właściciel firmy ELWOZ Kazimierz Woźniak. manewrowe i magazynowe, a także budynek socjalno-administracyjny 
Następnie obiekt został poświęcony przez  ks. Waldemara Pieleckiego oraz wiata do prowadzenia drobnych napraw i przeglądów użyt-
- proboszcza parafii ze Skórowa. kowanego sprzętu. W celu zaopatrzenia instalacji w energię zbudo-

Regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych wano nową stację trafo, gdyż dotychczasowa okazała się zbyt mała do 
w Chlewnicy jest jedną z dwóch instalacji w regionie północnym. obsługi powstałego RIPOK-u. Moc zainstalowana w sortowni i kom-
Zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami „WPGO2018 postowni przekracza 750 kW. 
dla województwa pomorskiego” Region Północny składa się z 21 gmin RIPOK Chlewnica jest obecnie jedyną instalacją w woje-
z terenu sześciu powiatów województwa pomorskiego. Sześć z tych wództwie pomorskim produkującą od 2008 roku wysokiej jakości pali-
gmin, w oparciu o instalację w Chlewnicy (Potęgowo, Sierakowice, wo alternatywne. Paliwo to jest odbierane przez cementownie. 
Chmielno, Sulęczyno, Czarna Dąbrówka i Damnica), utworzyło Dzięki nowym instalacjom RIPOK w Chlewnicy znacznie 
w 2008 r. Porozumienie Międzygminne. Region ten liczy ponad 211 zredukuje ilość odpadów poprocesowych, które kierowane są do 
tys. mieszkańców, nie licząc dużej grupy turystów w okresie letnim unieszkodliwienia poprzez składowanie na kwaterze, i jednocześnie 
(głównie w Łebie, na Półwyspie Helskim, jak i na pozostałym terenie nie będzie miał problemów związanych z zakazem składowania 
Kaszub). odpadów o wartości opałowej powyżej 6 J/g. 

RIPOK w Chlewnicy jest pierwszą prywatną instalacją, Instalacja powstała przy wsparciu finansowym Narodowego 
będącą zarazem instalacją regionalną do przetwarzania odpadów Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
komunalnych w województwie pomorskim. Instalacja powstała na oraz jego oddziału wojewódzkiego w Gdańsku, a także ze środków 
obszarze ok. 22 ha. Położona jest przy drodze krajowej S6, pomiędzy własnych inwestora. Ambicją właściciela instalacji jest, aby RIPOK 
Lęborkiem a Słupskiem, i sąsiaduje z istniejącą farmą wiatrową oraz Chlewnica w sposób maksymalny i uzasadniony ekonomicznie 
biogazownią. Powstała w efekcie rozbudowy istniejącej od 2001 roku zagospodarowywał wszelkie trafiające do instalacji odpady, a jedno-
instalacji zastępczej w m. Chlewnica, gm. Potęgowo. Rozbudowa cześnie do minimum zredukował masę odpadów kierowanych do 
instalacji była zaplanowana i zgodna z zapisami aktualnego woje- składowania na kwaterze. 
wódzkiego planu gospodarki odpadami. Jednym z elementów RIPOK-u w Chlewnicy jest kwatera 

W ramach RIPOK Chlewnica rozbudowano także instalację składowiska. O ile firma ELWOZ sfinansowała rozbudowę instalacji 
do produkcji wysokiej jakości paliw alternatywnych o wydajności odzysku i recyklingu odpadów, o tyle za samą kwaterę składowiska 
30 000 Mg/rok wraz z instalacją do suszenia produkowanego paliwa. odpowiadają wspólnie wszystkie gminy z porozumienia. Dlatego też
W efekcie rozbudowy powstała sortowania odpadów, mogąca sorto- w ubiegłym roku Gmina Sierakowice uczestniczyła w inwestycji roz-
wać zarówno zmieszane odpady komunalne jak i zbierane selektywnie, budowy i uszczelnienia nowej kwatery składowiska. Powstała po-
o mocy przerobowej wynoszącej 40 000 Mg/rok. wierzchnia ok. 9 tys. m2 i pojemności 54 tys. m3. Koszt tej inwestycji 

W celu zagospodarowania frakcji biodegradowalnej powsta- wyniósł ponad 675 tys. zł, a wkład sierakowickiego samorządu w to 
ła kompostownia odpadów o wydajności wynoszącej 10 000 Mg/rok, dzieło zamknął się w kwocie 244 tys. zł. 

Otwarcie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Chlewnicy

W poprzednim numerze „Wiadomości Sierakowickich” wkradł się 
błąd do informacji o zbiórce funduszy na rzecz Kartuskiego Hospicjum 
Domowego Caritas. W akcji „Żonkil kwiatem nadziei” brał udział Zespół 
Szkół w Kamienicy Królewskiej, a nie – jak podaliśmy – Zespół Szkół
z Tuchlina. Wszystkich wolontariuszy i opiekunów bardzo przepraszamy.

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach 

Sprostowanie

06-07 (288-289) czerwiec-lipiec 2014
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c.d.

Podczas Dnia Dawcy Szpiku w Sierakowicach w bazie 
dawców komórek macierzystych Fundacji DKMS Polska 
zarejestrowało się 181 osób. Być może wśród nich znajdą się ci, którzy 
podarują cząstkę siebie i tym samym uratują życie chorym na 
białaczkę. Akcję zorganizowano 8 czerwca w Szkole Podstawowej
w Sierakowicach, i była to już druga tego typu inicjatywa w naszej 
gminie.  

Podczas sierakowickiego Dnia Dawcy Szpiku zostały 
wręczone nagrody dla zwycięzców konkursu za przygotowanie spotu 
reklamowego „Zostań dawcą szpiku”. Konkurs został skierowany do 
uczniów szkół podnadgimnazjalnych powiatu kartuskiego, a zadanie 
konkursowe polegało na przygotowaniu krótkiego filmu promującego 
ideę akcji. 

Organizatorkami Dnia Dawcy Szpiku były nauczycielki
z sierakowickiej podstawówki: Marzena Cyperska, Małgorzata 
Labuda i Karina Wenta. Akcję poprzedzono kampanią informacyjną
w mediach. Do rozpropagowania tej szlachetnej inicjatywy 
przyczyniły się także przedszkolaki i dzieci z młodszych klas szkół 
podstawowych, które przebrane za biedronki rozdawały ulotki, 
zachęcając dorosłych do podarowania cząstki siebie. 

Na konkurs wpłynęły cztery filmy. Pierwsze miejsce zajęli: 
Bartłomiej Labuda i Maciej Węsiora z I LO w Kartuzach, drugie – 
Weronika Landowska, Karolina Słomiana i Joanna Szeszuła z I LO
w Kartuzach, trzecie miejsce – Angelika Drawc i Sylwia Drawc z ZSP 
w Somoninie. Wyróżniono film uczniów z ZSZiO w Żukowie – Pawła 
Miszkiera, Pauliny Klińskiej, Sławomira Dawidowskiego i Damiana 
Marczyka. 

 
AK

Foto: AK i Przedszkole „Chatka Puchatka” w Gowidlinie

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, 
czyli nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest Sprostowanieprzeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespo-
krewnionego dawcy. Dlatego tak ważne jest, aby potencjalnych 

W poprzednim numerze „Wiadomości Sierakowickich” w dawców było jak najwięcej, bo daje to większe szanse chorym na 
materiałach dotyczących Dnia Dawcy Szpiku zabrakło informacji o znalezienie tego właściwego. Rejestracja polegała na przepro-
organizatorach poprzedniej edycji tej akcji. Trzy lata temu Dzień wadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza 
Dawcy Szpiku w Sierakowicach zorganizowały: Marzena Cyperska, z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej na 
Małgorzata Labuda, Izabela Stencel i Karina Wenta. Natomiast wewnętrznej stronie policzka. 
tegoroczną akcję zorganizowały: Marzena Cyperska, Małgorzata Osoby, które z różnych powodów nie mogły w tym dniu 
Labuda i Karina Wenta.dołączyć do bazy dawców, mogą za pośrednictwem strony inter-

Organizatorki i Czytelników serdecznie przepraszam.netowej Fundacji DKMS Polska (www.dkms.pl) zamówić zestaw 
 rejestracyjny, który po wypełnieniu formularza i pobraniu wymazu 

Agnieszka Rybakowska-Królnależy odesłać do Fundacji. 

Dzień Dawcy Szpiku w Sierakowicach
181 potencjalnych dawców komórek macierzystych 

Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego rozdawały ulotki w Sierakowicach

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sierakowicach namawiali wszystkich
do rejestracji w bazie dawców komórek macierzystych

Podobnie uczyniły przedszkolaki z „Chatki Puchatka” w Gowidlinie

Rejestracja w bazie dawców Fundacji DKMS trwała kilka minut 



8

Dwie rodziny z Pomorza zostały uhonorowane Złotym Krzyżem ciężar – piękny, a czasami bardzo trudny – chcieli wziąć na własne 
Zasługi przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za trud barki i nieść przez życie – podkreślił prezydent. – Dlatego trzeba 
włożony w wychowanie dzieci. Wśród odznaczonych znaleźli się każdego roku, każdego miesiąca, każdego dnia podkreślać istotne 
państwo Bożena i Ryszard Toruńczakowie z Załakowa. Uroczystość znaczenie dużej rodziny z punktu widzenia przyszłości Polski
miała miejsce 22 maja w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.  i Polaków, nie tylko w aspekcie „ilu nas będzie obywateli”, ale również 

w aspekcie „jacy będziemy” – podkreślił.
Prezydent przyznał, że duża rodzina to źródło radości i sa-

tysfakcji, ale też zmaganie  się na co dzień z wieloma kłopotami
i problemami. – To jest chyba dobry moment, żeby powiedzieć, że 
wielodzietność to zawsze dodatkowe obciążenie, wielodzietność to 
jest zawsze coś za coś – powiedział. Podkreślił, że wielodzietność to 
niewątpliwie najpiękniejsza rzecz, która się może w życiu zdarzyć. I za 
to serdecznie wszystkim dziękuję – zaznaczył. 

Bronisław Komorowski wyraził satysfakcję i radość, że kolejny 
raz ma okazję do szczególnego podziękowania i wyróżnienia, także 
odznaczeniami państwowymi tych, którzy podjęli ogromny wysiłek na 
gruncie rodziny – tej własnej wielodzietnej i tej zastępczej.

Odznaczeni przez prezydenta państwo Bożena i Ryszard 
Toruńczakowie są rodzicami dziesięciorga dzieci w wieku 4-24 lat. 
Prowadzą gospodarstwo rolne w Załakowie. 

oprac. AK, źródło: www.prezydent.pl  
foto: Łukasz Kamiński/www.prezydent.pl

Prezydent RP wręczył 
odznaczenia państwowe 
podczas spotkania z rodzi-
nami wielodzietnymi i za-
stępczymi z okazji przypa-
dającego 15 maja Między-
narodowego Dnia Rodzin. 

– Duża rodzina jest 
wartością, w niej kształtuje 
się umiejętność współpracy 
z innymi, szukania kompro-
misu, odpowiedzialność za 
siebie i za innych, a także 
zaradność, odwaga i dyscy-
plina – mówił Bronisław 
Komorowski podczas uro-
czystości. – Duża rodzina 
jest wartością, jest także 
punktem odniesienia – dla 
polityków, dla innych oby-
wateli, dla młodych ludzi, 
którzy będą się decydowali 
na powoływanie dzieci na 
świat. Wiemy, że nie jest 
takie proste dźwiganie 
odpowiedzialności za dużą 
rodzinę, tym większe moje 
serdeczne podziękowania 
dla wszystkich, którzy ten 

Złoty Krzyż Zasługi dla państwa Bożeny i Ryszarda Toruńczaków

Państwo Toruńczakowie z dziećmi i parą prezydencką

 Na chwilę przed dekoracją odznaczeniami 

06-07 (288-289) czerwiec-lipiec 2014
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Z powodu prac budowlanych, mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa w obrębie ulicy Lęborskiej, została zmieniona 
lokalizacja pomnika Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. 
Usadowiony u zbiegu ulic Dworcowej i Parkowej obiekt, ze względu 
na budowę ronda, został 14 kwietnia zdemontowany, a w czerwcu 
rozpoczęła się jego odbudowa w nowym miejscu. Postument został 
zlokalizowany 12 metrów na północny wschód w głąb parku. 
Rekonstrukcję pomnika wykonują kamieniarze: Kazimierz Miszk
i Gerard Wenta z Sierakowic, natomiast odnowienia figury Matki 
Boskiej i tablicy z orłem w koronie podjął się rzeźbiarz Stanisław 
Steinka z Sierakowic. 

W piątek, 13 czerwca, miała miejsce historyczna chwila –
w postument pomnika została wmurowana kapsuła czasu zawierająca 
m.in. list do potomnych, kilka monet będących obecnie w obiegu, 
egzemplarz naszego miesięcznika oraz kopię „Jednodniówki...” 
wydanej niespełna 84 lata temu z okazji poświęcenia pomnika. 
Symbolicznego wmurowania kapsuły dokonał wójt Tadeusz Kobiela, 
w obecności obu rzemieślników odbudowujących pomnik i Piotra 
Zengerskiego, kierownika referatu inwestycji Gminy Sierakowice.

List do potomnych sporządzony przez Marię Karolak zawiera 
Od wielu lat u stóp Królowej Korony Polskiej mieszkańcy informację o przyczynach zmiany lokalizacji pomnika, a także opisuje 

Sierakowic gromadzą się w święta patriotyczne i kościelne, tj. 3 majaokoliczności jego powstania i późniejsze dzieje. 
i 15 sierpnia. Spełniają się tym samym słowa dr. Leona Karasińskiego Pomnik Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej został 
wypowiedziane w 1930 r. podczas odsłonięcia pomnika: „A jeśli zbudowany w 1930 r. ze składek społeczeństwa w 10. rocznicę „Cudu 
ktokolwiek z nas lub naszych potomków przejdzie obok tego pomnika, nad Wisłą” i dla upamiętnienia bohaterów poległych za wolność 
niechaj od niego padnie na to szare, codzienne życie człowiecze Ojczyzny w latach 1914-1920. Został poświęcony 5 października 1930 
promień mocy, podtrzymującej to, co w każdym z nas objawia sięr. W czasie drugiej wojny światowej pomnik zburzono na polecenie 
w wyjątkowych chwilach życia Narodu: Ducha...” niemieckich okupantów, którzy dowiedzieli się o zamurowanej

w cokole liście fundatorów. Po wojnie, dzięki staraniom ówczesnego 
Tekst i foto: AKproboszcza parafii św. Marcina - ks. Kamińskiego, pomnik 

odbudowano i 15 sierpnia 1946 r. poświęcono.  

Kapsuła czasu i list do potomnych w cokole pomnika Matki Boskiej

Wójt Tadeusz Kobiela i Piotr Zengerski z kamieniarzami
Gerardem Wentą i Kazimierzem Miszkiem 

Prezesowi Zarządu Panu Józefowi Formeli i jego żonie Krystynie
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Teścia i Ojca

składają
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Sierakowicach

W imieniu wszystkich uczniów
Zespołu Szkół w Tuchlinie

składamy serdeczne podziękowania
za finansowe wsparcie projektu

pn. „Wycieczka na dzień dziecka”:
Wójtowi Gminy Sierakowice

Panu Tadeuszowi Kobieli,
Radzie Sołectwa Tuchlino

oraz
Państwu Marzenie i Bartłomiejowi Kordom,

Sabinie i Jarosławowi Pobłockim,
Annie i Eugeniuszowi Bojanowskim,

Annie i Kazimierzowi Okrojom.
Organizatorzy 
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„Gdyby nie ludzie tacy jak ks. Bernard Łosiński, nie byłoby z terenu diecezji pelplińskiej (dawnej chełmińskiej). Z czasem okazało 
dziś Polski” – tak o swoim poprzedniku powiedział proboszcz parafii się, że inne diecezje i wiele wspólnot zakonnych mają kandydatów do 
św. Marcina, ks. Bronisław Dawicki podczas konferencji poświęconej wyniesienia na ołtarze, którzy nie zostali uwzględnieni w pierwszym 
Słudze Bożemu. Sympozjum zostało zorganizowane 18 maja w Drew- procesie. Biskupi tych diecezji i przełożeni zakonni zdecydowali, aby 
nianym Zabytkowym Kościele w Sierakowicach z okazji wydania kandydatów dołączyć do procesu prowadzonego przez diecezję pel-
książki „Proboszcz jakiego nie znamy” autorstwa dr. Mirosława plińską, na co wyraziła zgodę Konferencja Episkopatu Polski w 2001 
Kuczkowskiego.  roku. Proces beatyfikacyjny liczącej 122 osoby drugiej grupy 

męczenników z czasów II wojny światowej rozpoczął się 17 września 
2003 r. w Warszawie. Proces informacyjny rozwijał się w poszcze-
gólnych diecezjach, prowadzone były badania przez historyków
i teologów. W lipcu 2011 r. postulator generalny ks. dr Wiesław 
Mazurowski przekazał 6 skrzyń dokumentów procesowych do Kon-
gregacji ds. Świętych w Rzymie. Od tego momentu rozpoczął się etap 
rzymski procesu, którego postulatorem został ks. kan. Dariusz Drążek. 

Podczas konferencji zaprezentowano fragment filmu z 1991 r. 
z obozowymi wspomnieniami Kazimierza Cyganka, świadka 
męczeńskiej śmierci ks. Łosińskiego. Tuż po tej prezentacji głos zabrał 
Bogdan Łosiński, który dał osobiste świadectwo o Księdzu Wujku. 

Ks. Łosiński był dla pana Bogdana stryjecznym dziadkiem
i pan Bogdan jako młody chłopak był częstym gościem na plebanii
w Sierakowicach. Miał także krewnych w pobliskim Paczewie, bo 
rodzina jego matki pochodziła właśnie stamtąd. To właśnie jego ks. 
Łosiński upatrzył sobie jako przyszłego kapłana i przysposabiał do 
stanu duchownego. Jak się później okazało, pan Bogdan nie odkrył
w sobie powołania i nie został księdzem, ale założył rodzinę. 

Pan Bogdan opowiedział o swoim ostatnim spotkaniu
z Księdzem Wujkiem. Było to w ostatnią niedzielę przed wybuchem II 
wojny światowej, czyli 27 sierpnia 1939 r. Sierakowicki proboszcz 
odprowadził swojego młodego krewniaka na dworzec kolejowy drogą, 
której dziś patronuje, czyli dzisiejszą ulicą ks. Łosińskiego. 

– Otrzymałem na drogę wykonany własnoręcznie przez 
gospodynię Księdza Wujka, a była ona jego krewną, szkaplerz z jego 
zdjęciem i z obrazkiem św. Antoniego – opowiadał pan Bogdan. – 

Ks. Bernard Łosiński, długoletni proboszcz sierakowicki, Nosiłem ten szkaplerz całą okupacje i także później i wierzę, że w wielu 
zginął męczeńską śmiercią 20 kwietnia 1940 r. w niemieckim obozie krytycznych sytuacjach mnie uratował. Jak wiem z przekazów, Ksiądz 
koncentracyjnym Sachsenhausen. Znalazł się w gronie 122 Wujek stracił życie, bo nie chciał zbezcześcić zerwanego łańcuszka
męczenników z okresu II wojny światowej, wobec których 17 września z medalikiem Matki Boskiej. To, co mnie uratowało, Księdza Wujka 
2003 rozpoczął się proces beatyfikacyjny.  doprowadziło do męczeńskiej śmierci. 

Opowiadając o przedwojennym proboszczu parafii św. Jako ostatni zabrał głos badacz życia ks. Bernarda Łosiń-
Marcina, ks. Bronisław Dawicki zauważył, że ks. Łosiński walczył skiego, dr Mirosław Kuczkowski. W swoim wystąpieniu skupił się na
z zaborcą o polskość i gdyby nie tacy ludzie jak on, dziś nie byłoby głównych zarzutach jakie jeszcze do tej pory stawia się ks. Łosiń-
Polski. Spuścizną jego bogatej aktywności na wielu niwach jest m.in. skiemu. Oskarża się go o antysemityzm i obwinia o utratę pienię-
Bank Spółdzielczy. – Kiedy proces beatyfikacyjny ks. Bernarda dzy ludzi, którzy powierzyli swe oszczędności tutejszemu Bankowi 
Łosińskiego dobiegnie końca chciałbym, aby ten kościół był pod jego Ludowemu, którego ks. Łosiński był założycielem. Zarzuty te są 
wezwaniem. To jedyna okazja, aby w ten sposób uczcić tego wielkiego oczywiście bezpodstawne. 
człowieka – powiedział ksiądz proboszcz. Jego zdaniem aresztowanie – Jednym z haseł propagowanych przez ks. Bernarda 
i śmierć ks. Łosińskiego to była zemsta hitlerowców za to, co zrobił dla Łosińskiego było: „Kupuj swój u swego” i nie miało to nic przeciwko 
Polski i lokalnego środowiska. Proboszcz przytoczył słowa z Pisma Żydom. Żeby móc walczyć z wrogiem, trzeba tego wroga najpierw 
Świętego – „Uderz w pasterza, a rozproszą się owce” i stwierdził, że nie mieć. Województwo pomorskie było w tym czasie w niewielkim 
udało się okupantom rozproszyć parafian mimo utraty swego pasterza, stopniu zamieszkane przez ludność żydowską, wyjątkiem była Gdynia. 
bo dobro zawsze zatriumfuje. – Dziękuję panu Mirosławowi, że swoją W samych Sierakowicach było zaledwie kilka osób tej narodowości. 
publikacją przywołał postać ks. Łosińskiego – dodał na zakończenie ks. Jeśli chodzi o drugi z zarzutów, który także jest absurdalny, to 
Bronisław Dawicki. hiperinflacja dotknęła w tamtych czasach, czyli w latach 20. ubiegłego 

Gościem konferencji był ks. dr Wiesław Mazurowski – wieku, tysiące osób w całej Polsce, które utraciły oszczędności całego 
wikariusz sądowy, kanonik gremialny Kapituły Katedralnej życia, a ks. Łosiński nie był winny sytuacji gospodarczej w kraju. 
Pelplińskiej i wykładowca prawa kanonicznego w WSD w Pelplinie. Dr Mirosław Kuczkowski przypomniał okoliczności aresz-
W 2003 r. został postulatorem generalnym procesu beatyfikacyjnego towania ks. Łosińskiego przez Niemców i losy zdrajcy, który wydał 
drugiej grupy polskich męczenników z okresu II wojny światowej, sierakowickiego proboszcza hitlerowcom. Był nim Brunon Mejer, 
wśród których jest ks. Łosiński. Jest autorem publikacji „Oddali życie ówczesny sołtys Paczewa. Po wojnie, w lutym 1946 r., został on skazany 
za wiarę”. Przed słuchaczami zgromadzonymi w zabytkowym kościele na karę śmierci przez powieszenie. W opublikowanym w prasie wyroku 
przybliżył etapy procesu beatyfikacyjnego grupy męczenników z okre- napisano o nim m.in. szpieg i zdrajca narodu z Bukowiny, były obywatel 
su II wojny światowej. Męczenników tych scharakteryzował jako Polski narodowości niemieckiej, jeden z licznych agentów przygoto-
odważnych i honorowych ludzi, którzy nie bali się spojrzeć w oczy wujących przed 1939 r. niemiecki napad na Polskę.
swoim oprawcom. Cechowała ich wiara w Boga i ludzi, potrafili działać Na zakończenie dr Mirosław Kuczkowski przytoczył słowa 
społecznie dla dobra społeczeństwa, a w swoim życiu kierowali się tym pani Joanny Browarczyk, która tak powiedziała o ks. Łosińskim: 
wszystkim, czego nauczał Jezus Chrystus. „Uważam, że jest on tam u góry u Pana Jezuska i wstawia się za naszą 

Przygotowania do procesu beatyfikacyjnego rozpoczęły się parafią”. 
w latach 90., kiedy to planowano do procesu 108 męczenników bea- Tekst i foto: AK
tyfikowanych przez Jana Pawła II w 1999 r. włączyć 17 męczenników

Konferencja „Świadkowie Ewangelii – Sługa Boży ks. Bernard Łosiński”
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Z okazji 15. rocznicy pobytu św. Jana Pawła 
II w Pelplinie, przy Ołtarzu Papieskim – miejscu 
szczególnej pamięci sierakowiczan o polskim 
papieżu - miał miejsce rocznicowy koncert. 7 
czerwca zagrał tu zespół Propaganda Dei. Koncert 
połączono ze zbiórką funduszy dla walczącej
z chorobą nowotworową Martyny.

Muzyka grana przez zespół Propaganda Dei 
jest formą wypowiedzi i sposobem na modlitwę. 
Artyści o swojej muzycznej twórczości mówią tak: 
„Gramy o tym, co jest tak naprawdę ważne w na-
szym życiu, a przede wszystkim Kto i o tym, co 
przeżywamy na co dzień. Nasza muzyka osadzona 
jest w klimacie reggae. Teksty i muzyka są petardą 
prosto z serca tego, co wokół nas, to pragnienia, to 
sposób na modlitwę i otwieranie się na to, co Bóg 
daje człowiekowi w każdym momencie jego życia, 
w chwilach załamania, poczucia bezsensu, 
oczekiwania, pragnienia i miłości”.

Zespół dał ponad godzinny koncert. 
Publiczność dobrze się bawiła, nie obyło się więc 
bez bisów. 

Podczas koncertu wolontariusze kwestowali na rzecz walczącej 
z chorobą nowotworową Martyny – uczennicy Gimnazjum im. Józefa 
Piłsudskiego w Sierakowicach. Zebrano kwotę w wysokości 4.982,15 
zł. Osoby, które chcą wesprzeć Martynę w walce o zdrowie, mogą 
skontaktować się z Gimnazjum w Sierakowicach. 

Tekst i foto: AK

15. rocznica pobytu Jana Pawła II w Pelplinie
Koncert zespołu Propaganda Dei i zbiórka na rzecz Martyny 

Zapraszamy do 2 Oddziału w Sierakowicach
ul. Przedszkolna 4
tel. 58 684 20 27, pn-pt. 9:00 – 17:00

W sobotę 31 maja 2014 r. wraz z mieszkańcami Puzdrowa 
uczestniczyliśmy w Nabożeństwie Majowym przy Kapliczce w Mu-
zeum Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich. Do Matki 
Bożej pojechaliśmy z wieloma intencjami, każdy miał swoje własne
i nasze wspólne – dziękowaliśmy za kanonizację papieża św. Jana 
Pawła II i św. Jana XXIII. Zwiedzaliśmy Muzeum, otrzymaliśmy 
pyszny poczęstunek – drożdżówkę z herbatą lub kawą oraz lody. Do 
domu wróciliśmy umocnieni duchem wiary Ojców.

Z wdzięcznością uczestnicy Nabożeństwa Majowego

Nabożeństwo Majowe
we Wdzydzach Kiszewskich
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Młodzież z Gowidlina 1 maja obchodziła swój piękny Jubileusz, kolędowanie, by zebrać fundusze, które były przekazywane potrze-
10-lecie powstania wspólnoty Krąg Biblijny. Ks. Lesław, który był bującym, i które pozwalały sprawnie działać wspólnocie.
w 2004 roku wikariuszem parafii Niepokalanego Poczęcia Naj- W ferie i wakacje spotykała się na rekolekcjach i dniach skupienia, by 
świętszej Marii Panny w Gowidlinie, stanął na wysokości zadnia i za- głębiej i mocniej doświadczyć Chrystusowej miłości, w której mieści 
opiekował się młodzieżą pragnącą bliżej poznać Chrystusa. Na się całe dzieło odkupienia. 
przełomie tych dziesięciu lat młodzież wraz z kapłanami – ks. kano- Bal, który odbył się w Gowidlinie, pozwolił spotkać się ze 
nikiem Leszkiem Knutem, ks. Lesławem Idzikiem, ks. Wojciechem wszystkimi osobami należącymi do wspólnoty. Mieliśmy okazję po-
Johnem, ks. Piotrem Stoltmanem i obecnym wikariuszem ks. Krzysz- wspominać wraz z kapłanami wszystkie wydarzenia, które wywołują 
tofem Kajutem – działała na terenie swojej parafii i nie tylko. w nas ogromną radość i łzy wzruszenia. Krąg Biblijny przygotował nas 
Wystawiała wiele sztuk teatralnych w kościele, mających przy- młodych do godnego wkroczenia w dorosłe życie i pielgrzymowania 
pomnieć ludziom jaką miłością kocha nas Pan i Stwórca, organizowała przez nie razem z Jezusem Chrystusem.

Tekst i foto: nadesłanepikniki z okazji rozpoczęcia lata, przygotowywała bożonarodzeniowe 

10-lecie Kręgu Biblijnego w Gowidlinie
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Święto kwiatów i krzewów po raz trzeci 
Pierwszego maja, już po raz trzeci, na gminnym targowisku

w Sierakowicach zostało zorganizowane „Święto kwiatów i krzewów”. 
Pomysłodawcą tego, cieszącego się coraz większym zainteresowaniem, 
wydarzenia jest Tadeusz Szymanowski.  

Kwiaty są radością życia. Cieszą nie tylko oczy, ale i serce. 
Widok kwitnących kobierców w ogrodzie poprawia samopoczucie
i sprawia wielką satysfakcję. Ale aby osiągnąć tak spektakularny efekt 

coraz piękniejsze przydomowe ogródki. Nic dziwnego więc, że tak 
licznie przybyli na sierakowickie targowisko w majowe święto, aby 
zakupić kolejne okazy roślin. Zapaleni ogrodnicy-amatorzy i miłośnicy 
piękna natury mieli okazję zaopatrzyć się w sadzonki kwiatów, 
krzewów, drzewek i innych roślin ozdobnych. Wystawcy i producenci 
oferowali także sadzonki warzyw, nasiona, a także elementy dekoracji 
ogrodu – figury, ozdobne donice itp. Asortyment był niezwykle bogaty
i każdy znalazł coś dla siebie.   

najpierw trzeba włożyć wiele pracy i wysiłku przy nasadzeniach Kolejne święto kwiatów już w przyszłym roku w maju. 
i odpowiedniej pielęgnacji ogrodowej zieleni. Zapraszamy. 

Mieszkańcy naszej gminy kochają kwiaty, o czym świadczą AK, foto: Mirosław Chaber

Wernisaż prac Lucyny Koszałka
W drewnianym zabytkowym kościele można oglądać 

wystawę Pani malarstwa. Czy odsłoni Pani czytelnikom 
„Wiadomości Sierakowickich” rąbek tajemnicy w jaki sposób 
rodziła się artystka?

Proszę nie używać słowa artystka – to mnie peszy. Nie czuję 
się artystką i nigdy o sobie tak nie myślałam. Uważam to określenie za 
zbyt przesadne lub poważne na to co robię. Bardziej jestem dumna
z tego, że jestem żoną, matką, gospodynią domową, zwykłą normalną 
kobietą.

Jednak pięknie Pani maluje, a także ma już Pani znaczny 
dorobek artystyczny, skoro powstała z Pani obrazów wystawa. 
Będzie Pani zmuszona zaakceptować miano artystki.

Nigdy nie odważyłabym się wystawić moich obrazów 
publicznie, gdyby nie usilne naleganie Anety Kotlengi i wsparcie 
mojego męża Michała. Jest kilka osób, które we mnie wierzą. Dziękuję 
im za to! Poddanie opinii publicznej swojej twórczości jest pewnym 
rodzajem obnażenia siebie, otwarcia się na osąd i opinię ludzi, 
odsłonięcia tego co w środku człowieka. Moje malarstwo jest takie jakie przyjemności i rozwijanie talentu nie starczyło jej czasu, sił i pieniędzy. 
jest. Dla wielu osób to zwykłe obrazki. Dla mnie – to część mnie samej, Jednego jestem pewna – talent odziedziczyłam po mamie, a kon-
część mojego życia. Każdy z obrazów ma swoją historię, swoją duszę. sekwencję w dążeniu do celu, czyli „upartość” w osiąganiu zamierzeń – 
Nie bez wahania zdecydowałam się wystawić te wszystkie historie na po tacie.
widok publiczny, odkrywając tym samym część siebie – tą skrywaną Kiedy zauważono Pani talent?
część. Maluję z potrzeby serca, pokazuję ludzi i świat widziany moimi Mój talent został zauważony już w zerówce. Siedziałam 
oczami, przetrawiony moim doświadczeniem i wizją życia. Przyznaję, naprzeciwko rodziców i coś malowałam. Gdy zakończyłam podobizna 
że obawiam się odrzucenia czy krytyki. Chociaż porażki i przeciwności przypominała naszą sąsiadkę – sklepową. 
losu mnie nie zrażają. Powtarzam sobie – co nas nie zabije, to nas Zaczynała Pani ambitnie od portretu ludzi, a nie jak inne 
wzmocni! dzieci w tym wieku – od malowania słońca, kwiatków i domu.

Od kiedy Pani maluje? Zawsze szkicowałam twarze nauczycielek, koleżanek, 
Malarstwo mam w genach. Odkąd pamiętam zawsze kolegów. Lubię malować portrety. W następnej kolejności są konie, 

malowałam… dosłownie na czym się dało! Na każdym wolnym pejzaże i kwiaty. Moją największą słabością malarską są jednak kobiety. 
skrawku papieru, na marginesach zeszytów i na każdej wolnej Zawsze chciałam malować kobiety, bez względu na wiek czy urodę. 
przestrzeni, którą uznałam za stosowną do zapełnienia. Często Pasjonuje mnie studium twarzy, a szczególnie wyraz oczu. Na wystawie 
kopiowałam rysunki mojej mamy, która pięknie malowała, ale niestety jest obraz (portret) mojej sąsiadki walczącej z rakiem. Niezwykła 
nigdy nie miała szansy, aby udoskonalić swój talent i ujawnić go kobieta o tak wielkiej pasji życia, że trzykrotnie pokonała raka. Oczy 
publicznie. Gromadka dzieci, gospodarstwo rolne, wiele razy chciały wyzdrowieć, głowa chciała wyzdrowieć, usta chciały 
niedostatek – zawładnęły jej życiem do tego stopnia, że na własne wyzdrowieć… i żyje.
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Jakie były początki Pani pracy artystycznej? partnerstwo i szacunek. Klimat rodziny zależy głównie od kobiety. 
Nie wiem czy można to nazwać pracą artystyczną? Już w Kobiety mają przeogromny wpływ na mężczyzn i relacje w rodzinie 

szkole podstawowej odnowiłam babci gipsową figurkę Matki Boskiej. zależą głównie od kobiet. Pragnę, aby mój mąż po przyjściu do domu 
Paniom z sąsiedztwa spodobało się takie odnowienie więc zaczęły czuł spokój, mógł odpocząć i przy wspólnej kawie moglibyśmy 
przynosić figurki ze swoich domów. Było tego coraz więcej, porozmawiać. Gdy z perspektywy minionych lat patrzę na moje życie to 
szczególnie na maj – miesiąc maryjny. Lubię nadawać im nowy wygląd widzę jaki ogrom szczęścia mnie spotkał. Jestem na gospodarstwie – ale 
a szczególnie ukazać pewne dostojeństwo i głębię. Moja Matka Boska zawsze tak chciałam!; mam troje najwspanialszych dzieci – też zawsze 
ma być taka, że mam ochotę pokłonić się przed nią. Nie można jednak tak chciałam!, no i mam wspaniałego męża, który dzieli ze mną moje 
zmieniać wyrazu figur. Trzeba to robić z niezwykłym wyczuciem. życie i pasje – w głębi serca marzyłam o tym. Jestem szczęśliwa!
Figury są obmodlone, wylano przed nimi wiele łez, ludzie powierzali im 
niepokój serc, ból i cierpienia, dziękowali za radości. One wiele 
„widziały” – na tym polega ich moc. Ostatnim wyzwaniem jakiego się 
podjęłam była figurka Matki Boskiej z kapliczki z okolic Lini. Była 
bardzo zniszczona. Mojemu koledze zależało, aby ocalała. Nie chciał jej 
zastąpić nową i ładniejszą, ponieważ mieszkańcy z tej okolicy, 
pamiętający czasy okupacji, mawiają, że „ta Matka Boska zbyt wiele 
widziała”. Przed nią modlili się podczas II wojny światowej więźniowie 
z obozu koncentracyjnego prowadzeni tą drogą. Dla ilu była ratunkiem 
czy pocieszeniem? – tylko oni wiedzą! Piękniejsza, bo odnowiona 
figura Matki Boskiej, ku zaskoczeniu mieszkających w sąsiedztwie 
ludzi, niezmiennie od wielu lat, stanęła na swoim miejscu, w szczerym 
polu, gotowa wsłuchiwać się w serca i modlitwy ludzi następnych 
pokoleń.  

Jaką techniką posługuje się Pani w malowaniu?
Nie mam jednej wyrobionej techniki malarskiej. Nie jestem 

plastykiem z wykształcenia. Jestem samoukiem. Maluję jak czuję i 
widzę. Najczęściej maluję olejem i szkicuję ołówkiem.

Skąd czerpie Pani wiedzę fachową? Czy chciała Pani pracować zawodowo?
Głównie z literatury fachowej. Mnóstwo jej kupuję, czytam i Kiedyś pracowałam zawodowo więc mam porównanie. 

wypożyczam. Uważam, że mam luksusową sytuację. Która kobieta może być cały 
W Pani CV czytamy: Lucyna Koszałka z domu Hartyn- dzień ze swoim dzieckiem, nie musi, skoro świt, zrywać dziecka ze snu 

Leszczyńska; ur. 11.02.1979 r. w Sierakowicach; ojciec Franciszek, aby odwieźć go do opiekunki czy do przedszkola? Mogę mieć swoje 
matka Krystyna; mężatka – mąż Michał i trójka dzieci – Maciej, kwiaty, zwierzęta, mogę malować, nie muszę obawiać się nastrojów 
Mateusz i Ania. Zainteresowania – techniki malarskie, dobre swojego szefa. Każdy pracodawca pragnie wyciągnąć z pracownika 
książki (najlepiej o losach ludzi w czasie wojny), kwiaty (chabry, maksymalnie siły fizyczne i intelektualne, jego żywotność i przed-
róże, bez), muzyka (od zawsze Quinn i Adele), zwierzęta z naszego siębiorczość. Co taka kobieta może dać swojej rodzinie po ciężkim dniu 
gospodarstwa. Przyjemności – płótno, pędzel i farby; kontakty z pracy, gdy wróci do domu? Zmęczenie, zdenerwowanie, pośpiech, za-
ludźmi i moją rodziną. myślenie nad jutrem, lęk przed zwolnieniem? Co z takiej pracującej 

Wszystko się zgadza. Dodam tylko, że moje obrazy podpisuję kobiety ma rodzina? W takich rodzinach gdzie kobiety pracują, nie 
panieńskim nazwiskiem Hartyn. Mój mąż zaaprobował ten szczegół może być dobrze! W mojej rodzinie jesteśmy przez 24 godziny razem. 
choć po ślubie noszę jego nazwisko – Koszałka. Obserwuję moje dzieci, widzę jak się rozwijają, czym się interesują, 

Proszę powiedzieć kilka zdań o sobie.   mam czas na przyjemności, z mężem żyjemy tymi samymi problemami 
Urodziłam się jako czwarte dziecko dwunastoosobowej i sukcesami, a co najważniejsze – mamy czas dla siebie. Nie, nie marzę o 

rodziny – mama, tata i nas dziesięcioro. Byłam przeciętnym dzieckiem, pracy zawodowej i etacie!
ale bardzo ruchliwym i wiecznie „fruwającym w obłokach”. Chociaż Czy dzieci odziedziczyły talent po mamie?
byliśmy liczną rodziną to czasy dzieciństwa wspominam jako bardzo Ania także maluje i widzę u niej smykałkę plastyczną choć ma 
szczęśliwe i beztroskie. Jako dzieci mieliśmy także obowiązki, a ja jako dopiero 4 lata. Mateusz też bardzo ładnie maluje, szczególnie 
najstarsza córka w rodzinie miałam ich sporo. samochody wyścigowe i roboty.

Dzieciństwo i młodość spędziłam w Łyśniewie. Tam szkoła Czy chciałaby Pani kształcić je plastycznie i wysyłać do 
podstawowa, potem pierwsza miłość, małżeństwo. Z mężem szkół plastycznych?
zamieszkaliśmy w jego gospodarstwie na Karczewku. Urodziło się nam Uważam, że w tej dziedzinie papier to nie wszystko. Trzeba
troje dzieci. Po prostu życie – obowiązki i radości, a między wierszami w życiu realizować siebie. Jeżeli zechcą swoje życie poświęcić sztuce – 
moje malowanie, które pozwala mi oderwać się od codzienności i to na pewno im pozwolę i dołożę wszelkich starań aby realizowały 
znaleźć w innej przestrzeni – w przestrzeni własnego widzenia świata, swoje życiowe marzenia.
marzeń i samorealizacji. Pani marzenia?

A co z życiem prywatnym? W pobliżu naszego domu stoi stary dom, w którym mieszkali 
Jestem szczęśliwą żoną i matką. Mam cudownego męża dziadkowie Michała. Obecnie stoi pusty. Moim największym 

Michała. Gdy spotykam się z koleżankami ze szkoły to dowiaduję się, że marzeniem jest aby wraz z mężem go wyremontować i odrestaurować. 
prawie wszystkie są rozwiedzione. Wtedy jeszcze bardziej doceniam i Dom miałby duży taras a na strychu byłaby pracowania. Kosztowne to 
cieszę się moją rodziną. marzenie! Trzeba jednak mieć marzenia i wierzę, że to na pewno się 

 Michała spotkałam pierwszy raz gdy szłyśmy z kuzynką, w spełni.
gronie znajomych, nad jezioro. Od pierwszego spotkania coś mi w sercu Wystawa Pani malarstwa trwać będzie do 6 lipca 2014 r. 
powiedziało, że to będzie mój mąż. Chodziliśmy ze sobą przeszło cztery Jakie nadzieje wiąże Pani z tą wystawą?
lata, potem małżeństwo, dom, dzieci. Początkowo wcale nie było łatwo. Właściwie nie myślałam o tym. Jeden z obrazów – Jezus Mi-
Uczyliśmy się z Michałem wspólnego bycia razem, układaliśmy łosierny został sprzedany jeszcze przed otwarciem wystawy. Mam 
wzajemne relacje, jednym słowem „docieraliśmy się”. Drugą zamówienia na kolejne obrazy, których nie sprzedałam w czasie 
płaszczyzną trudności była praca na gospodarstwie. Mój mąż jest wystawy aby jej nie zubożać. Może więcej ludzi dowie się o moim 
właścicielem 30 ha gospodarstwa. Z początku bałam się zwierząt i pracy malowaniu i zamówią portret dla kogoś bliskiego? Ale to o czym mówię 
przy nich. Z czasem polubiłam moje zwierzątka i wszelkie kłopoty z jest jakby dodatkiem do mojej pasji malarskiej. Wystawiając obrazy nie 
nimi związane. zamierzałam się chwalić moim skromnym dorobkiem artystycznym

Uważam, że w małżeństwie musi być przyjaźń, zaufanie, i talentem.
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W dobie „wyścigu szczurów”, ciągłej gonitwy za karierą, 
awansem zawodowym, przesadnej troski o swój wygląd, chodzenia do 
solarium, do kosmetyczek, manikiurzystek i wizażystek, pragnęłam 
zwrócić uwagę społeczeństwa na piękno w codzienności, na piękno w 
szarzyźnie dnia. Pragnęłam aby przez tą wystawę takie zwykłe osoby 
jak ja, jak koleżanka zza lady, która mnie obsługuje, jak bratowa, która 
jest krawcową, jak moja teściowa, która jest najlepszym ogrodnikiem 
jakiego znam, jak moja mama, która całe życie usługiwała jako żona i 
matka, jak wychowawczyni mojego syna, która poświęca obcemu 
dziecku cierpliwość i szacunek, jak koleżanka z sąsiedztwa, która już 
trzy razy pokonała nowotwór, mimo swojego młodego wieku, jak każda 
pani zza biurka, która po całym dniu pracy wraca do domu zmęczona a 
tam zastaje, zamiast odpoczynku, stosy naczyń w zlewie i łazienkę pełną 
rzeczy do prania – aby te wszystkie panie, o których pogardliwie mówi 
się „kury domowe” nabrały odwagi do realizacji marzeń. Każda jest 
artystką w swojej dziedzinie, nawet gdy gazety o tym nie napiszą i TVN 
nie nagłośni. Każdy człowiek jest wielki, a w drobiazgach i szczegółach 
tkwi piękno, które trzeba dostrzec i mieć odwagę pokazać.

Już na otwarciu 
wystawy wspominałam, że 
wystawę dedykuję wszystkim 
kob ie tom,  k tó re  za ję te  
codzienną pracą i wieloma 
obowiązkami żon, matek i 
gospodyń domowych, nie mają 
czasu, sił i odwagi na realizację 
s w o i c h  m a r z e ń ,  k t ó r e  
zatrzymały się w miejscu z 
p o c z u c i e m  ż y c i o w e g o  
niespełnienia. Pragnę aby 
wszyscy odbiorcy tej wystawy 
zrozumieli, że należy mieć 
marzenia i tęsknoty, że życie 
każdego z nas ma wielką 
wartość, tylko trzeba chcieć 
być szczęśliwym i realizować 

siebie.
Ja jestem szczęśliwa zarówno w życiu osobistym i gdy 

maluję! Wszystkich oglądających wystawę i moje malarstwo pragnęłam 
obdarować moim szczęściem!

Rozmowa z Panią była wielką przyjemnością! Obawiam 
się, że w tym wywiadzie nie zdołam oddać Pani entuzjazmu, pogody 
ducha, optymizmu, pasji życia, życiowej mądrości i wielu innych 
zainteresowań, które Pani posiada. Kocha Pani ludzi, świat i piękno, 
i to się czuje w kontakcie z Panią!

Dziękuję za wywiad udzielony czytelnikom „Wiadomości 
Sierakowickich”.

Rozmawiała Maria Karolak
Foto: Przemysław Łagosz

Piknik rodzinny „Marzëbiónek”
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Marzëbiónczi” z Dłu-

giego Krza postanowiły zintegrować lokalną społeczność urządzając 
piknik rodzinny. W niedzielę, 15 czerwca, na placu przy szkole 
podstawowej w Lisich Jamach było gwarno i wesoło, bo przez kilka 
godzin trwała dobra zabawa przy muzyce i pysznym jedzeniu. 

– Chciałybyśmy, aby nasza wieś „rozruszała się” przy 
wspólnej zabawie – mówi Dorota Wolska, prezes KGW „Marzë-
biónczi”. – Jesienią tutejsza szkoła organizuje Święto Ziemniaka, 
natomiast w okresie wiosenno-letnim nie było do tej pory żadnego 
wydarzenia, dlatego postanowiłyśmy takie zorganizować. 

Organizatorki przygotowały masę atrakcji zarówno dla 
starszych, jak i młodszych. Na placu rozstawiono stoiska z pysznym 
swojskim jedzeniem i ciastami. A skoro sołectwo Długi Kierz słynie
z plantacji truskawek, to nie mogło zabraknąć koktajlu truskawkowego. 
Dla uczestników pikniku przygotowano konkursy z nagrodami i loterię 
fantową, w której główną wygraną była kuchenka mikrofalowa 
(wylosował ją pan Andrzej Klasa). Na scenie wystąpiły zaprzyjaźnione 
koła gospodyń – „Kaszubianki” i „Mściszewiczanki” oraz uczniowie 
miejscowej szkoły, a wśród nich Paulina Górlikowska, laureatka 
trzeciego miejsca w konkursie „Śpiewam, bo umiem”. Kolejną atrakcją 
był samochód strażacki z jednostki OSP w Kamienicy Szlacheckiej, 
który można było dokładnie obejrzeć.

Panie z koła gospodyń na kilka dni przed piknikiem ogłosiły 
w szkole w Lisich Jamach konkursy plastyczne. Dzieci z młodszych 
klas (I-III) miały za zadanie narysować swoją rodzinę, a uczniowie klas 

IV-VI wykonać użytkowy przedmiot z odpadów. Prace oceniła komisja 
w składzie: Celina Treder, Anna Wittka i Ewelina Pobłocka. Panie 
postanowiły nagrodzić następujących uczniów: pierwsze miejsce – Julia 
Gnyba z kl. I, drugie – Paulina Mejna z kl. III, a trzecie miejsce – Paweł 
Jareczek z kl. III, a wyróżnienie specjalne otrzymał Maksymilian Lis
z kl. 0; w konkursie klas starszych: pierwsze miejsce – Klaudia Mejna
z kl. VI, drugie – Maciej Mejna z kl. V, a trzecie ex aequo – Sandra 
Labuda i Dominik Domaszk – oboje z klasy VI. 

Piknik był niezwykle udanym wydarzeniem, które zin-
tegrowało lokalne środowisko. Jak zapewnia szefowa „Marzëbiónek” 
Dorota Wolska, była to pierwsza tego typu impreza, ale na pewno nie 
ostatnia.     

AK

Podziękowanie

Składamy serdeczne wyrazy wdzięczności sponsorom za 
ufundowanie nagród do konkursów i loterii fantowej: Wójtowi Gminy 
Sierakowice, Bankowi Spółdzielczemu oraz właścicielom firm i sklepów: 
Przetwórstwo Mięsne LIS,  Ubojnia Drobiu GOSZ, Remik, Libra, Ala, 
Expert, Adaś, Market U Grzesia, Hurtownia Ogrodnicza ROSA, Studio A, 
Kolanko, Beata, Brzescy, Piekarnia GS „SCh”, Drogeria Danuta Labuda, 
Państwu Gabrieli i Markowi Bojanowskim, Państwu Miąskowskim, Pani 
Marii Gniba oraz Państwu Kałużyńskim.   

Słowa podziękowania za pomoc w organizacji pikniku 
kierujemy także do Pani Aleksandry Dąbrowskiej-Konkol, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach za udostępnienie placu przy szkole, 
Panu Ryszardowi Gliszczyńskiemu za oprawę akustyczną oraz wyko-
nawcom uświetniającym piknik: KGW „Kaszubianki”, KGW „Mścisze-
wiczanki”, Paulinie Górlikowskiej oraz dziewczętom i chłopcom ze 
Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach, a także wolontariuszkom Natalii 
Krefta oraz Karolinie i Monice Kwidzińskim z wolontariatu przy GOPS.   

Dziękujemy także członkiniom naszego Koła za zaanga-
żowanie w organizację pikniku.

Zarząd KGW „Marzëbiónczi”

06-07 (288-289) czerwiec-lipiec 2014
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Gminne zawody sportowo-pożarnicze
OSP Sierakowice najlepsze, ale to „Muchomorki” skradły serca publiczności 

W niedzielę 8 czerwca, w samo południe, na stadionie w Oto wyniki zawodów:
Sierakowicach rozpoczęły się doroczne sportowe zmagania jednostek Strażacy czynni Drużyna żeńska powyżej 18 lat
Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach wzięło udział 25 drużyn 1. OSP Sierakowice 1. OSP Tuchlino
– strażacy czynni, drużyny młodzieżowe męskie i żeńskie oraz drużyny 2. OSP Mojusz 2. OSP Mojusz
kobiece. Jednak największą uwagę kibiców przykuła najmłodsza 3. OSP Tuchlino 3. OSP Gowidlino
drużyna, złożona z małych strażaków w wieku 5 i 6 lat, reprezentująca 4. OSP Kamienica Królewska
OSP Tuchlino.   5. OSP Gowidlino Ćwiczenia alarmowo-bojowe:

MDP męska 15-18 lat Strażacy czynni
1. OSP Gowidlino 1. OSP Sierakowice
2. OSP Mojusz 2. OSP Mojusz
3. OSP Sierakowice 3. OSP Kamienica Królewska
4. OSP Tuchlino 4. OSP Tuchlino
MDP żeńska 15-18 lat 5. OSP Gowidlino
1. OSP Gowidlino MDP męska 15-18 lat
2. OSP Tuchlino 1. OSP Mojusz
3. OSP Sierakowice 2. OSP Gowidlino
MDP męska 12-15 lat 3. OSP Sierakowice
1. OSP Tuchlino 4. OSP Tuchlino
2. OSP Sierakowice
3. OSP Mojusz Sztafeta indywidualna:
4. OSP Gowidlino 1. Seweryn Stencel – OSP 
5. OSP Kamienica Królewska Sierakowice
MDP żeńska 12-15 lat 2 .  D a m i a n  L i p k o w s k i  –  
1.OSP Mojusz Kamienica Królewska
2. OSP Tuchlino 3. Paweł Wenta – OSP Tuchlino
3. OSP Gowidlino 4. Tomasz Frankowski – OSP 
4. OSP Sierakowice MojuszWalka o zwycięstwo i trofea była niezwykle zacięta. Zgodnie 
5. OSP Kamienica Królewska 5. Karol Wenta – OSP Gowidlinoz regulaminem zawodów drużyny zaprezentowały musztrę, później 

zmierzyły się w sztafecie pożarniczej 7x50 m, a na sam koniec 
wykonały ćwiczenia bojowe i alarmowo-bojowe. Od dwóch lat strażacy 
czynni wykonują dodatkową konkurencję – sztafetę pożarniczą 
indywidualną. Reprezentant każdej jednostki pokonuje dystans 350 m, 
wykonując te same zadania, które wcześniej wykonywała drużyna, czyli 
m.in. bieg po równoważni, pokonanie slalomem ustawionych w linii 
prostej tyczek, czy podłączenie węża do rozdzielacza. To zadanie 
najszybciej i najlepiej wykonał Seweryn Stencel z OSP Sierakowice. 

Na zakończenie każdej z konkurencji przed publicznością 
zaprezentowali się najmłodsi uczestnicy zawodów, którzy zostali przez 
wójta Tadeusza Kobielę nazwani „Muchomorkami”. Ta ośmioosobowa 
dziecięca drużyna, reprezentująca jednostkę z Tuchlina, jest 
najprawdopodobniej jedyną na świecie w takim wieku. Tworzy ją 7 
chłopców i 1 dziewczynka, a dzieci liczą po 5 i 6 lat. Mali strażacy 
profesjonalnie wykonali sztafetę pożarniczą (oczywiście na znacznie 
krótszym dystansie niż obowiązuje w zawodach) i świetnie poradzili 
sobie z zadaniem bojowym. Zasłużenie zyskali gromkie brawa kibiców i 
gratulacje od wójta Tadeusza Kobieli oraz komendanta powiatowego 
PSP Edmunda Kwidzińskiego. 

„Muchomorki” świetnie poradziły sobie z konkurencjami zawodów 

25-1 i 25-2 
25-3 
25-4
25-5 i 25-6 Publiczność dopingowała swoich faworytów 
25-7 
25-8 Zwycięska drużyna z OSP Sierakowice
25-9 Seweryn Stencel odbiera puchar i dyplom z rąk wójta Tadeusza Kobieli
25-10

Seweryn Stencel odbiera puchar i dyplom z rąk wójta Tadeusza Kobieli

Wójt Tadeusz Kobiela, Adam Wróblewski – inspektor ds. zarządzania kryzyso-
wego Gminy Sierakowice oraz Zbigniew Kostuch – prezes 

zarządu oddziału gminnego ZOSP

Nagrody ufundował Wójt Gminy Sierakowice.
Najlepsze drużyny młodzieżowe wezmą udział w zawodach 

powiatowych, które odbędą się 17 sierpnia w Szymbarku. 
AK, foto: AK
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Skrzeszewo na fotografii
Skrzeszewo jest położone na krańcach gminy Sierakowice. z dworskimi zabudowaniami, zakupili Majkowscy (Augustyn i Augus-

Sąsiaduje bezpośrednio z gminą Cewice. Przed zaborami był tu majątek tyna). Resztę majątku przejęła rodzina Gładykowskich. Ich dwór 
królewski (folwark), najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi mieścił się nad brzegiem urokliwego Jeziora Skrzeszewskiego (dziś 
z 1664 roku. W XVII wieku generalnie zaczęła się kurczyć własność tereny zalesione młodym lasem iglastym). Mieszkaniec Skrzeszewa - 
gburska i masowo zaczęły pojawiać się folwarki. W Lustracji Brunon Szwaba (rocznik 1936) - mówi, że jako młodzieniec bywał
Królewskiej z 1664 roku zapisano m.in. że gburzy z Załakowa, Gowid- w latach 50-tych często w pustoszejącym już wtedy „skrzeszewskim 
lina i Łyśniewa szarwarkują do folwarku Skrzeszewo. Wcześniejsza dworze”. Jego właściciele, jako obszarnicy (tzw. kułacy), zostali wy-
o sto lat Lustracja o takim folwarku nie wspominała. Natomiast siedleni przez władzę ludową, i od tego czasu dobra popadały w ruinę. 
Lustracja Królewszczyzn z 1765 roku notuje, iż w skrzeszewskim fol- Dziś pozostał na tym miejscu zaledwie wzgórek sygnalizujący miejsce 
warku  zajmowano się głównie hodowlą owiec. lokalizacji dawnych zabudowań i skrywający zapewne resztki fun-

W 1836 roku właścicielami Skrzeszewa zostali niemieccy damentów domu, chlewni, stodoły i innych zabudowań gospodarskich.
dziedzice Schröederowie. Własność była podzielona pomiędzy trzech Drugi z braci Schröederów miał posiadłość i karczmę z salą 
braci. Od ich nazwiska utworzono niemiecką nazwę wsi – taneczną w pobliżu młyna przy szosie. On również dokonał parcelacji 
Schröedersfelde, której używano aż do czasów powstania II swojej ziemi. Dom z salą taneczną (karczmą)  należał przed pierwszą 
Rzeczypospolitej (okres międzywojnia, kiedy Skrzeszewo ponownie wojną do Bartowskiego, później Krefty (stoi do dziś i jest od trzech 
znalazło się w granicach Polski). Przy drodze prowadzącej w głąb wsi, pokoleń własnością rodziny Szwabów: Jana i Zofii, Brunona i Stanisła-
na wzgórku, nieopodal płynącej tu rzeki Bukowiny, był ewangelicki wy, Marcina i Sabiny).
cmentarz, na którym spoczywali przedstawiciele kolejnych pokoleń W czasach II Rzeczypospolitej w Skrzeszewie działała szkoła 
możnego rodu. Dziś na zalesionym skrawku wzgórza pozostały jedynie powszechna z jednym nauczycielem. Lekcje prowadzone były w po-
skąpe resztki betonowych elementów dawnych nagrobków, a miejscowi mieszczeniu wynajmowanym u pp Majkowskich. Na rzece pracował do 
ludzie nie kojarzą już tego miejsca z dawnymi niemieckimi właści- lat 90-tych XX wieku młyn (obecny postawiony po II wojnie na miejscu 
cielami. starego – niemieckiego), w jego pobliżu tartak (pierwotnie napędzany 

Około 1890 roku część skrzeszewskiego majątku została siłą rzeki, po zelektryfikowaniu wsi w 1961/62 roku – na prąd), który 
rozparcelowana, bo wdowa po jednym z trzech braci Schröederów został zakupiony w latach 80-tych XX w. przez rodzinę Myszk i przenie-
postanowiła przenieść się w głąb Niemiec. Przekazy w formie pisanej siony w obręb ich gospodarstwa. Za rzeką stał budynek niemieckiej 
dowodzą, iż od połowy XIX wieku w obrębie majątku funkcjonowała straży celnej, stoi tam zresztą do dziś jako pamiątka dawnych czasów. Po 
poczta, która przestała istnieć wraz z parcelacją. Zapewne ze względu na stronie polskiej zaś ustawiono pomnik poświęcony polskiemu straż-
słabe gleby w tej okolicy nie znalazł się Niemiec chcący kupić majątek, nikowi granicznemu Leonowi Wencie, zastrzelonemu na polsko-nie-
co skrzętnie wykorzystał Bank Ludowy z Sierakowic, wykupując go za mieckiej granicy w dniu rozpoczęcia II wojny.
dość niską cenę. Dokonano parcelacji i wystawiono pojedyncze parcele Szczególne podziękowania za informacje oraz oprowadzenie 
na sprzedaż.  Najwięcej ziemi z rozparcelowanego majątku, wraz po okolicy składam na ręce Pana Brunona Szwaby.

W tym miejscu 1 IX 1939 roku zginął strażnik
graniczny Leon Wenta; obok pomnika „instalacja”

wykonana z dawnych słupów granicznych

Brunon Szwaba pokazuje miejsce,
w którym stał dawniej „skrzeszewski dwór”

Miejsce posadowienia dawnego dworu
zdradzają już tylko nieliczne cegły

W bezpośrednim sąsiedztwie „dworu”
położone jest Jezioro Skrzeszewskie,

okolone obecnie młodym lasem

W tej kępie drzew mieszczą się pozostałości
dawnego cmentarzyska, na którym spoczęli

kolejni potomkowie rodu Schröederów

Resztki betonowych nagrobków na cmentarzysku

06-07 (288-289) czerwiec-lipiec 2014
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Zebr., oprac. oraz fotografie Danuta Pioch

Rozdroże przy krzyżu, od niego w prawo
do zabudowań Jelińskich, w lewo do skrzeszewskiego

dworu i dalej do Siemirowic

Starsze pokolenie pamięta spieszących do tego krzyża
ludzi, którzy szli oglądać wypływające z okazałej

drewnianej figury osocze (krzyż ustawiony jako wotum
rodziny Jelińskich za szczęśliwy powrót z łagru)

Dziś starej zabudowy w Skrzeszewie
już prawie nie ma…

… ale są za to urocze współczesne domostwa

We wsi działa tartak Syldatków

W pobliżu zabudowań Myszków uwagę przykuwa ustawiony po wojnie krzyż (na miejscu dawnego, ściętego przez Niemców)
Obecny stan młyna na rzece Bukowinie

(wybudowanego po II wojnie na miejscu starego),
na parceli przed nim stał do lat 80-tych XX wieku tartak

Dawną świetność młyna zdradzają jego zabudowania
gospodarcze z wcześniejszego okresu

Spiętrzenie rzeki przy młynie

Widok na młyn od strony rzeki

Dawna karczma Bartowskiego z białej cegły,
obecnie dom mieszkalny Szwabów

(w środkowej części widoczne jeszcze miejsce
po szyldzie)

Za rzeką, po dawnej stronie niemieckiej,
dziś w gminie Cewice, charakterystyczny budynek
niemieckiej straży granicznej

Malownicza rzeka tuż przed spiętrzeniem przy młynie

Drogowskaz stojący przy szosie na Lębork
pokazuje, że mamy 2 km do Skrzeszewa,

ale ono jest również w tym miejscu
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VIII Festyn Rodzinny w Mojuszu
Potrójne święto było okazją do zaplanowania tegorocznego grający w zespole KZPiT Sierakowice. Ich kunszt urzekł starszą część 

VIII już Festynu Rodzinnego w Mojuszu. Złożyły się na to: przypadający widowni. Na akordeonie, skrzypcach i kontrabasie wykonali kilka 
dokładnie w dniu festynu Dzień Dziecka, niedawno miniony Dzień Matki szlagierów angielskich, przeplatając je skocznymi polkami kaszubskimi i 
oraz zbliżający się Dzień Ojca. Zatem impreza rodzinna w każdym calu. klasyką muzyki polskiej.
Festyn tradycyjnie jest organizowany przez pracowników szkoły przy  Atmosfera tegorocznego festynu była wspaniała od samego 
wydatnej pomocy Rady Rodziców. Oczywiście nie można zapomnieć o początku. Pogoda dopisała, frekwencja również. Zawitali także 
wielkim wsparciu, jakiego  udzielili nam jak zawsze niezawodni znamienici goście: wójt Tadeusz Kobiela (główny sponsor festynu), radny 
sponsorzy. Witold Sildatk, sołtys Janina Młyńska, goście z bliższych i dalszych stron.

Ku radości wszystkich frekwencja dopisała, dzieci Oprócz strawy dla „ducha” przygotowano  też strawę dla ciała. 
przyprowadziły do szkoły swoich rodziców, dziadków, krewnych, Cały czas działała kawiarenka, w której można było wypić kawę, zjeść 
znajomych. Atrakcji przygotowanych dla dzieci jak i dla starszych ciasto czy smaczną kiełbaskę.
uczestników było wiele. Nad miłą atmosferą i wspaniałymi pokazami 
czuwała wynajęta specjalnie w tym celu firma Travel Show z Gdyni. 
Wszystkich wprost urzekł kunszt artystyczny iluzjonisty z gołębiami , a 
dzieci szalały ze szczęścia na widok balonikowych zwierzątek 
wyczarowywanych na ich oczach zwinnymi palcami „pana od 
baloników”.

Na tak wspaniałej imprezie czas upłynął bardzo szybko i mimo 
radosnych nastrojów pora było się pożegnać. Pocieszającą myślą jest to, 
że za rok będzie następny festyn. Zamykając ten - dziękujemy wszystkim 
naszym sponsorom i sympatykom za wszelką udzieloną nam pomoc, bo 
bez niej zapewnienie tak licznych atrakcji byłoby po prostu niemożliwe.

Alicja Gronowska
Foto: W. Sildatk

Dużo radości dały zabawy i konkursy przeprowadzane przez Naszymi sponsorami byli:
niezmordowanych klaunów. Wszystkim spodobał się szczudlarz Wójt Gminy Sierakowice- Tadeusz Kobiela
poruszający się na swoich dłuuugich nogach. Te atrakcje i wspaniała Starostwo Powiatowe Kartuzy
zabawa były przeplatane programem artystycznym  naszych uczniów.  Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego w Gdańsku
Uczniowie kl. III przedstawili zebranym wspaniałe przedstawienie w Bank Spółdzielczy- Prezes Roman Dawidowski
języku kaszubskim „Kòbëlé jaje”, które zostało bardzo entuzjastycznie Nadleśnictwo Kartuzy
przyjęte. Była też niespodzianka dla mam, które 26 maja obchodziły Kaszubski Park Krajobrazowy
swoje święto – przedszkolaki wystąpiły ze wzruszającymi piosenkami Elwoz Szklana
właśnie dla nich. Dziewczęta ze starszych klas śpiewały szlagiery lat 80- PHU Koszałka Sp. z o.o Kartuzy
tych w języku angielskim, prezentowały umiejętności wokalne również w „Telwent” Sp. z o.o w Staniszewie
repertuarze polskim i Zakład produkcyjny Algida
kaszubskim. Firma Handlowa „Bat”

D u ż y m  Zakład Fryzjerski Państwa Krefft
powodzeniem cieszyło się Market Spożywczy „U Grzesia”
stanowisko dwóch pań Apteka Raduńska w Chmielnie
m a l u j ą c y c h  t w a r z e  Hurtownia Art. chemiczno- papierniczych Pani Justyna Ferchichi
maluchów.  Agnieszka Sklep Chemiczny- Aleksander Grzenkowicz
Gospodarek i Natalia Galanteria Skórzana „Janskór”
Kańska  wykonywały  Drogeria Dafne Pan Jarosław Grzenkowicz
cudne  malowidła  na  Sklep Chemiczny Pani Danuta Labuda
buźkach milusińskich, Sklep „Libra” Pani Karolina Kotłowska- Grzenkowicz
wkrótce na szkolnym Sklep Spożywczy Państwo Iwona i Jan Sikora
boisku zaroiło się od Sklep Spożywczy Gerard Miotk
k o t k ó w,  t y g r y s k ó w,  Państwo Barbara i Tadeusz Grad
spidermanów i innych Państwo Iwona i Marcin Koszałka
filmowych bohaterów. Państwo Brygida i Andrzej Kąkol
Stanowisko było oblegane Państwo Hanna i Józef Grzenkowicz
przez najmłodszych do Państwo Krystyna i Eugeniusz Rejter
samego końca, a i starsi do Państwo Anna i Rafał Bojanowscy 
niego zaglądali. Państwo Natalia i Marcin Kańscy

M u z y c z n e  Pani Maria Peplińska
wypełnienie  imprezy  Serdecznie dziękujemy!
zapewnili młodzieńcy 

o ile to możliwe, proszę dać wszystkie zdjęcia, a na pewno te podkreślone
SSA 48961
SSA 48979Iluzjonista w akcji
SSA 48996
SSA 49013Gołębie iluzjonisty zaprzyjaźniły się z dziećmi
SSA 49015

Goście dobrze się bawili

Szczudlarz robił wrażenie

Główną atrakcję festynu – piękny rower – wylosował Dominik Kotłowski

06-07 (288-289) czerwiec-lipiec 2014
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EduFun, Zumba, Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego
na VII Festynie Rodzinnym w Szkole Podstawowej w Sierakowicach

31 maja 2014 roku, przy sprzyjającej pogodzie i humorach, 
odbył się VII festyn rodzinny. Zorganizowany został przez Radę Szkoły 
przy okazji obchodów Dnia Dziecka. Pomysłodawczynią imprezy była 
przed laty p. Emilia Reclaf. Ze względu na duże powodzenie w latach 
ubiegłych postanowiliśmy zorganizować ją i w tym roku. Uroczystego 
otwarcia dokonali: dyrektor szkoły Ireneusz Płotka oraz wice-
przewodniczący Rady Szkoły Arkadiusz Ludwikowski. Panowie 
życzyli wszystkim udanej zabawy. 

W trakcie trwania pikniku uczniowie działali w ramach 
projektu „Niezwykłe Przygody z Kropelką Wody” realizowanego przez 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sierakowicach. 
Natomiast uczniowie biorący udział w projekcie, w którym trenerami 
były panie: Joanna Kościołowska, Dominika Malek oraz Karolina 
Krefta, pod okiem wychowawczyń zmagali się w Międzyklasowym 
Turnieju Ekologicznym. Atrakcje zapewniało także Centrum Edukacji 
EduFun, oferując naukowo-wodne szaleństwa, szereg eksperymentów 
związanych z wodą i jej oczyszczaniem, labirynty wodne - budowę sieci 
kanalizacyjnych, ogromną kanalizacyjną ścianę z mnóstwem nie-
połączonych elementów. Spróbować swoich sił oraz eksperymentować Kolejnym punktem programu były występy uczniów naszej 
mógł każdy zainteresowany, bez względu na wiek. Po zakończonych szkoły. Zaprezentowała  się szkolna formacja taneczna „Koraliki” pod 
konkursach nastąpiło rozdanie nagród w konkursie plastyczno-lite-kierownictwem p. Wioletty Kuczkowskiej. Indywidualnie piosenki 
rackim związanym z tematyką projektu edukacyjnego. wykonały: Kornelia Wenta z kl. VI b i Amelia Penk z kl. V c. Uczniowie: 

Dzięki Animatorowi Orlika, p. Marianowi Wnuk-Lipiń-Remigiusz Mechliński, Patrycja Miotk, Zuzanna Reiter, Martyna 
skiemu, zorganizowaliśmy Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego, który Karczewska, Weronika Wenta, Weronika Wolska, Kamil Labuda, 
poprowadził  p. Marcin Szulc.Marlena Lejkowska, Mateusz Głodowski, Patryk Bednarek, Grzegorz 

Wenta, Maria Kyryluk, Anna Cyperska, Paulina Woźniak (przy-
gotowani przez p. Barbarę Chrzanowską-Krefta) zaprezentowali swoje 
umiejętności aktorskie w przedstawieniu pt. „Zemsta”. Natomiast 
uczniowie: Karolina Labuda Wiktoria Rupik, Zuzanna Leyk, Natalia 

Atrakcyjnym punktem programu był II Pokaz Mody 
Ekologicznej. Uczniowie zaprezentowali 30 innowacyjnych kreacji, 
które sami zaprojektowali i wykonali na lekcjach techniki oraz 
indywidualnie, stając się pionierami nowego trendu w modzie, którego 
mógłby im pozazdrościć niejeden kreator mody. Uczniowie klas IV-VI Kitowska, Martyna Bronk, Paweł Głodowski, Marcin Subkowski, 
zaprezentowali się w kreacjach wykonanych z surowców wtórnych. uczęszczający do świetlicy szkolnej, w formie scenek ukazali aspekt 
Jednak głównym kryterium było wykonanie pracy z papieru. Pokaz to „niepełnosprawności”. Równolegle odbywał się turniej sportowy na sali 
kontynuacja ubiegłorocznego edukacyjnego projektu szkolnego pt.: gimnastycznej z podziałem na grupy wiekowe. Zmagania kl. 0-III 
„Wiedzę mam i o środowisko dbam”. Niebanalne kreacje i zaan-nadzorowały p. Halina Treder i Natalia Labuda, a kl. IV-VI p. Wioletta 
gażowanie dzieci oceniało Jury, w którego skład zostali powołani Szulc i Ewa Kasperek. Zwycięzcy zostali nagrodzeni drobnymi 
rodzice uczniów.upominkami. 

Konkurs karykatury poprowadzony przez p. Sylwię Koszałkę nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej w Sierakowicach, 
i konkurs karaoke, którego opiekunem była p. Michalina Król, cieszyły wszystkim niewymienionym za wsparcie w organizacji festynu i 
się popularnością wśród uczniów i rodziców, dostarczając wszystkim wspaniałą zabawę.
obecnym wiele radości.

Na uczestników festynu czekały liczne atrakcje, m.in. można Już teraz zapraszamy na przyszłoroczny festyn. Mamy 
było skorzystać z salonu fryzjerskiego, w którym p. Katarzyna Bulczak nadzieję, że będzie równie udany!!!
tworzyła wymyślne fryzury. Można było także kupić watę cukrową, Przewodnicząca Rady Szkoły - Wioletta Szulc
popcorn, pyszną kiełbaskę z grilla, którą przygotowywały panie: Joanna 
Zalewska, Iwona Myszk i Anita Teclaf, a także lody z lodziarni pana Foto: nadesłane
Piotra Stencla. W czasie festynu dostępna była bogato zaopatrzona 34-1 do 34-6
kawiarenka oraz sklepik z pysznymi ciastami, chlebem ze smalcem i 
dobrą kawę, którą serwowali uczniowie naszej szkoły pod okiem p. 
Anity Drywy. Mogliśmy delektować się chlebem wypieku p. Marzeny 
Cyperskiej i p. Piotra Stencla, podanym ze smalcem i ogórkiem. 

Izabela Grzenkowicz zachwycała swoimi zdolnościami 
tanecznymi fanów ZUMBY. Również dzieci przygotowane przez p. Izę 
zaprezentowały swoje układy taneczne.

Zainteresowaniem cieszył się także konkurs wiedzy 
prowadzony przez p. Adriannę Płotka i Alicję Baran. Każda poprawna 
odpowiedź była nagradzana w niebanalny, rzeczowy sposób, np. 
biżuterią, sadzonką drzewka. Nagroda główna konkursu, a był nim 
roczny kurs j. angielskiego w firmie SELENE Tomasza Bulczaka, 
przypadła naszej uczennicy - Amelii Narloch z kl. I c. Pod nadzorem p. 
Anny Bendzmer odbyły się mini-zawody szybowcowe z użyciem 
produktów firmy Playmobil. Zwycięzcy otrzymali nagrody 
ufundowane przez sklep „REMIK”. 

Zakończenie pikniku uświetnił koncert pod kierownictwem p. 
Wioletty Kuczkowskiej pt. „Ciekawi świata - podróż dookoła świata”. 
Zdolności muzyczne zaprezentowali uczniowie klasy Vd, którzy na taki 
efekt pracowali cały rok.
Sponsorzy nagród:
1.Bank Spółdzielczy Sierakowice Roman Dawidowski
2.Sklep Motoryzacyjny Maww Maria Wróblewska
3.Delikatesy Ribena 
4.Centrum Handlowe „Brzescy” Sabina Brzeska
5.Jubiler „Boniche” Aleksandra Kuchta
6.Pani Lucyna Butowska
7.Lodziarnia „Poziomka” Państwo Labuda
8.Cukiernia, piekarnia Piotr Stencel
9.Księgarnia „LIBRA” Karolina Grzenkowicz-Kotłowska
10. Hurtownia chemiczna Danuta Labuda
11. Sklep „Amet” Adela Mielewczyk
12. Hurtownia chemiczna „DAFNE” Jarosław Grzenkowicz
13. Hurtownia spożywcza „Skibiński” 
14. Przetwórstwo Mięsne „LIS” Wioletta Lis-Dyszer
15. Firma Stopa Sp.z.o.o Parchowo  
16. Sklep „REMIK”
17. Pani Justyna Naczk
18. Państwo Grażyna i Janusz Wolscy
19. Market „U Grzesia”
20. PZU Arkadiusz Kobiela
21. Pan Marcin Szulc
22. Państwo Danuta i Kazimierz Klajn
23. Firma Handlowo Usługowa „LUMEN” Bogdan Ramczyk.
24. Szkoła języków obcych „SELENE” Tomasz Bulczak
25. Lidia Okrój „1001 drobiazgów”
26. Firma Handlowo-Usługowa Kartuzy „SIGOR”
27. DELIKATESY POD KŁOSAMI
28. Przetwórstwo Mięsne „Teclaf”
29. Sklep „Expert” Tadeusz Paracki

Dziękujemy rodzicom za wsparcie w organizacji festynu.
Panu Mirosławowi Myszk z Firmy „Elwoz”, Paniom: 

Agnieszce Myszk, Annie Czaja, Agnieszce Pioch, Agacie Schmidt, 
Ewelinie Hinc, Annie Bir, Lidii Konkol, Katarzynie Wojcieszak, Iwonie 
Myszk, i Anicie Teclaf.

Dziękujemy za obecność rodzicom, uczniom, sponsorom, 

c.d.
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Konkurs karykatury poprowadzony przez p. Sylwię Koszałkę 9.Księgarnia „LIBRA” Karolina Grzenkowicz-Kotłowska
i konkurs karaoke, którego opiekunem była p. Michalina Król, cieszyły 10. Hurtownia chemiczna Danuta Labuda
się popularnością wśród uczniów i rodziców, dostarczając wszystkim 11. Sklep „Amet” Adela Mielewczyk
obecnym wiele radości. 12. Hurtownia chemiczna „DAFNE” Jarosław Grzenkowicz

Na uczestników festynu czekały liczne atrakcje, m.in. można 13. Hurtownia spożywcza „Skibiński” 
było skorzystać z salonu fryzjerskiego, w którym p. Katarzyna Bulczak 14. Przetwórstwo Mięsne „LIS” Wioletta Lis-Dyszer
tworzyła wymyślne fryzury. Można było także kupić watę cukrową, 15. Firma Stopa Sp.z.o.o Parchowo  
popcorn, pyszną kiełbaskę z grilla, którą przygotowywały panie: Joanna 16. Sklep „REMIK”
Zalewska, Iwona Myszk i Anita Teclaf, a także lody z lodziarni pana 17. Pani Justyna Naczk
Piotra Stencla. W czasie festynu dostępna była bogato zaopatrzona 18. Państwo Grażyna i Janusz Wolscy
kawiarenka oraz sklepik z pysznymi ciastami, chlebem ze smalcem 19. Market „U Grzesia”
i dobrą kawę, którą serwowali uczniowie naszej szkoły pod okiem 20. PZU Arkadiusz Kobiela
p. Anity Drywy. Mogliśmy delektować się chlebem wypieku p. Ma- 21. Pan Marcin Szulc
rzeny Cyperskiej i p. Piotra Stencla, podanym ze smalcem i ogórkiem. 22. Państwo Danuta i Kazimierz Klajn

23. Firma Handlowo Usługowa „LUMEN” Bogdan Ramczyk.
24. Szkoła języków obcych „SELENE” Tomasz Bulczak
25. Lidia Okrój „1001 drobiazgów”
26. Firma Handlowo-Usługowa Kartuzy „SIGOR”
27. DELIKATESY POD KŁOSAMI
28. Przetwórstwo Mięsne „Teclaf”
29. Sklep „Expert” Tadeusz Paracki

Dziękujemy rodzicom za wsparcie w organizacji festynu.
Panu Mirosławowi Myszk z Firmy „Elwoz”, Paniom: 

Agnieszce Myszk, Annie Czaja, Agnieszce Pioch, Agacie Schmidt, 
Ewelinie Hinc, Annie Bir, Lidii Konkol, Katarzynie Wojcieszak, Iwonie 
Myszk, i Anicie Teclaf.

Izabela Grzenkowicz zachwycała swoimi zdolnościami 
tanecznymi fanów ZUMBY. Również dzieci przygotowane przez p. Izę 
zaprezentowały swoje układy taneczne.

Zainteresowaniem cieszył się także konkurs wiedzy 
prowadzony przez p. Adriannę Płotka i Alicję Baran. Każda poprawna 
odpowiedź była nagradzana w niebanalny, rzeczowy sposób, np. 
biżuterią, sadzonką drzewka. Nagroda główna konkursu, a był nim 
roczny kurs j. angielskiego w firmie SELENE Tomasza Bulczaka, 
przypadła naszej uczennicy - Amelii Narloch z kl. I c. Pod nadzorem
p. Anny Bendzmer odbyły się mini-zawody szybowcowe z użyciem 
produktów firmy Playmobil. Zwycięzcy otrzymali nagrody 
ufundowane przez sklep „REMIK”. 

Zakończenie pikniku uświetnił koncert pod kierownictwem
p. Wioletty Kuczkowskiej pt. „Ciekawi świata - podróż dookoła świata”. 
Zdolności muzyczne zaprezentowali uczniowie klasy Vd, którzy na taki 
efekt pracowali cały rok.
Sponsorzy nagród:
1.Bank Spółdzielczy Sierakowice Roman Dawidowski

Dziękujemy za obecność rodzicom, uczniom, sponsorom, 
2.Sklep Motoryzacyjny Maww Maria Wróblewska

nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej w Sierakowicach, 
3.Delikatesy Ribena 

wszystkim niewymienionym za wsparcie w organizacji festynu i wspa-
4.Centrum Handlowe „Brzescy” Sabina Brzeska

niałą zabawę.
5.Jubiler „Boniche” Aleksandra Kuchta

Już teraz zapraszamy na przyszłoroczny festyn. Mamy 
6.Pani Lucyna Butowska

nadzieję, że będzie równie udany!!!
7.Lodziarnia „Poziomka” Państwo Labuda
8.Cukiernia, piekarnia Piotr Stencel Przewodnicząca Rady Szkoły - Wioletta Szulc
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Kalendarz wydarzeń kulturalnych
Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach

Data Nazwa wydarzenia kulturalnego Miejsce 

2 czerwca 
 - 15 sierpnia

Wystawa poplenerowa malarstwa „Mój Rëbacczi môl” Sala konferencyjna – GOK Sierakowice

11 lipca (piątek)
godz. 13.00

 Otwarcie autorskiej wystawy fotograficznej: Jan  
Przychodzeń „Przyroda w obiektywie”, w ramach XI 
Festiwalu Kultury Łowieckiej KNIEJA 2014 - wystawa 
czynna do 30.09.2014r.

Drewniany Zabytkowy Kościół
w Sierakowicach

12-13 lipca
(sobota-niedziela)

Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Powiatu Kartuskiego 
„O Puchar Starosty Kartuskiego”

Jezioro Gowidlińskie

13 lipca
(niedziela)

Inauguracja IV Letniego Festiwalu Muzyki Kameralnej - 
Sierakowice 2014

Drewniany Zabytkowy Kościół
w Sierakowicach

19 lipca (sobota) 
godz. 10.00
godz. 16.00

XI Festiwal Kultury Łowieckiej KNIEJA 2014 
X Kaszubski Przegląd Sygnalistów i Muzyki 
Myśliwskiej
Msza Święta Hubertowska
- GWIAZDA WIECZORU: ŁUKASZ ZAGROBELNY

Drewniany Zabytkowy 
Kościół w Sierakowicach
Ołtarz Papieski 
Amfiteatr SZEROKOWIDZE

20 lipca (niedziela) IV Letni Festiwal Muzyki Kameralnej - Sierakowice 2014 Drewniany Zabytkowy Kościół
w Sierakowicach

27 lipca (niedziela) IV Letni Festiwal Muzyki Kameralnej - Sierakowice 2014 Drewniany Zabytkowy Kościół
w Sierakowicach

3 sierpnia 
(niedziela)

IV Letni Festiwal Muzyki Kameralnej - Sierakowice 2014 Drewniany Zabytkowy Kościół
w Sierakowicach

9 sierpnia (sobota) Kaszubska Noc pod Gwiazdami - IV Zlot pojazdów 
PRL 
- GWIAZDY WIECZORU: DAWID PODSIADŁO,
Zespół „CREE”

Amfiteatr SZEROKOWIDZE

15 sierpnia (piątek) Święto Ziół i Kwiatów Park Ośmiu Błogosławieństw

17 sierpnia 
(niedziela)

IV Letni Festiwal Muzyki Kameralnej - Sierakowice 2014 Drewniany Zabytkowy Kościół
w Sierakowicach

30 sierpnia (sobota) IV Letni Festiwal Muzyki Kameralnej - Sierakowice 2014 Drewniany Zabytkowy Kościół
w Sierakowicach

31 sierpnia 
(niedziela)

Spławikowe zawody wędkarskie o Puchar Dyrektora GOK Jezioro Mienino, Łyśniewo

31 sierpnia
(niedziela)

Kaszubskie Gminne Dożynki – Kaszëbsczé Òżniwinë
- GWIAZDA WIECZORU: CHOPCY Z ŁAZISK
115 lat Banku Spółdzielczego w Sierakowicach

Kościół św. Jana Chrzciciela
Amfiteatr SZEROKOWIDZE 

UKS WIKING informuje

I. Szkolenie na stopień żeglarza jachtowego Obóz organizowany jest w terminie od 30.06.2014 do 13.07.2014. 
Uczniowski Klub Sportowy WIKING w Kamienicy Królewskiej Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat.
organizuje szkolenie na stopień „żeglarza jachtowego” w terminie od Bazą do szkolenia jest przystań UKS WIKING nad Jeziorem 
14.07.2014 do 26.07.2014 r. Szkolenie kończy się egzaminem na patent Kamienickim. 
„żeglarza jachtowego”. Bazą do szkolenia teoretycznego i praktycznego 
jest przystań UKS WIKING nad Jeziorem Kamienickim. Więcej informacji dla potencjalnych kandydatów na naszej stronie 

www.ukswiking.pl.
II. Obóz żeglarski o profilu rekreacyjno - sportowym.  

Zarząd UKS WIKING
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Bezpłatna warsztatownia logopedyczna
Innowacją są spotkania dla dzieci i rodziców, nauczycieli

w Szkole Podstawowej w Mojuszu, Łyśniewie i przedszkolu Chatka 
Puchatka w Gowidlinie. Zajęcia te prowadzę cyklicznie, bezpłatnie dla 
wszystkich chętnych. Warsztaty odbywają się zawsze po zakończonych 
zajęciach edukacyjnych danej klasy, bądź też grupy. Tematyka zajęć jest 
różnorodna. 

Przy wyborze tematyki zajęć sugeruję się potrzebami dzieci 
danej placówki. Słucham rodziców i nauczycieli, z którymi współ-
pracuję. Rodzice bardzo często zadają pytania: W jaki sposób rozwój 
mowy wpływa na kształtowanie się osobowości dziecka?; Czy zaburzenia 
w rozwoju mowy mają wpływ na przyszłą naukę w szkole?; Jak dbać
o prawidłową mowę, jak zapobiegać zaburzeniom?

Dlatego w czasie tych spotkań mam dla rodziców bogaty 
wachlarz nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i praktycznej. Rodzice sami 
także chętnie włączają się do dyskusji. 

W czasie prowadzonych zajęć zachęcam rodziców do 
systematycznych ćwiczeń logopedycznych przez zabawę w domu i na 
podwórku, przytaczam przykłady integracji rodziców i dzieci przez 
aktywne działanie, usprawniam aparat artykulacyjny, a także percepcję 
słuchową  i poczucie rytmu, kształtuję prawidłowy tor oddechowy, ćwiczę 
identyfikację i różnicowanie dźwięków otoczenia, ćwiczę koncentrację 
uwagi.

Każdy z rodziców otrzymuje także pomoce naukowe 
(bezpłatnie) do domu. 

Wszystkim Rodzicom, Dzieciom i Nauczycielom, a przede 
wszystkim Paniom Dyrektorkom: Danucie Pioch (SP w Mojuszu), Janinie 
Leszczyńskiej (SP w Łyśniewie) oraz  Adamowi Bronk z Przedszkola 
„Chatka Puchatka” w Gowidlinie serdecznie dziękuję za możliwość 
prowadzenia tego rodzaju działań logopedycznych w Ich placówkach 
oświatowych.

Zapraszam już na kolejne zajęcia we wrześniu.

Grażyna Paracka, neurologopeda, foto: nadesłane
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W tym roku Zespół Szkół w Gowidlinie był gospodarzem Podczas turnieju wręczono nagrodę uczennicy ze Szkoły 
Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Uczniowie najmłodszych Podstawowej w Lisich Jamach. Wiktoria Markowska znalazła się w 
klas szkół podstawowych przez cały rok szkolny poznawali zasady 
zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, a finałowy turniej, 
który odbył się 10 czerwca, był podsumowaniem i sprawdzeniem 
zdobytej przez nich wiedzy.  

– Program „Bezpieczne życie” jest skierowany do uczniów 
klas 0-3 – opowiada Marian Kwidziński, zastępca komendanta 
powiatowego PSP w Kartuzach. – Szkolimy dzieci w dwóch 
obszarach: pierwszy to zasady zachowania się w domu – jak 
bezpiecznie przetrwać, kiedy dziecko jest samo w domu i co ma zrobić, 
gdy mu się przydarzy nieszczęście; a drugi taki obszar – co dziecko ma 
zrobić, kiedy znajdzie się w obcym środowisku i się zgubi, jak się 
zachować, aby przetrwać. Program realizuje obecnie 17 placówek
w powiecie. W tym roku jest to ok. 800 uczniów, a w ciągu pięciu lat 
trwania programu wzięło w nim udział ok. 4800 uczniów. 

Podczas zajęć szkolnych nauczyciele przekazywali uczniom 
wiedzę na temat zasad zachowania bezpieczeństwa, korzystając
z materiałów otrzymanych przez Państwową Straż Pożarną. Często
w prelekcjach brali udział także strażacy z PSP lub jednostek OSP.   

Do finałowego turnieju zgłosiły się trzyosobowe 
reprezentacje klas pierwszych z 17 szkół powiatu kartuskiego. Zadania 
konkursowe polegały na rozwiązaniu testu i krzyżówki oraz na uło- gronie dwudziestu laureatów ogólnopolskiego konkursu „Bądź 
żeniu puzzli. Dodatkowo uczniowie wykonywali ćwiczenia spraw- bezpieczny w swoim domu” i otrzymała nagrodę ufundowaną przez 
nościowe.   Komendanta Głównego PSP. 

Oczekiwanie na ogłoszenie wyników turnieju umilił występ Nagrody dla uczestników turnieju ufundowała Komenda 
uczniów z gowidlińskiej placówki, które zaprezentowały niezwykle Główna PSP, Wójt Gminy Sierakowice i Starosta Powiatu 
ciekawy program artystyczny nawiązujący do tematyki turnieju. Kartuskiego. 

Zwycięzcą turnieju została reprezentacja uczniów ze Szkoły 
Tekst i foto: AKPodstawowej w Somoninie, drugie miejsce zajęli uczniowie z Go-

widlina przygotowani przez nauczycielki Hannę Formelę i Karolinę 
Sadowską, a trzecie – uczniowie z Miechucina. 

5. edycja Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Bezpieczne życie”

W turnieju wzięły udział reprezentacje 17 szkół z powiatu kartuskiego 

Wiktoria Markowska z nagrodą od Komendanta Głównego PSP
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Roczek przedszkola ,,Chatka Puchatka” w Gowidlinie
Dnia 8 kwietnia minął rok istnienia Przedszkola ,,Chatka Pu-

chatka” w Gowidlinie. Z tej okazji przedszkolaki wraz z nauczycielkami 
przygotowały piękną część artystyczną dla naszego specjalnego gościa, 
którym był oczywiście Kubuś Puchatek, ale także rodzice i inni ważni 
goście, tacy jak: Wójt Gminy Sierakowice i Ksiądz Proboszcz parafii 
Gowidlino.

Na wstępie Pan Adam, właściciel przedszkola, przywitał 
wszystkich ciepłymi słowami, po czym rozpoczęła się uroczystość. 
Dzieci powitały Kubusia Puchatka i w skrócie opowiedziały Misiowi 
jak minął im rok w przedszkolu, po czym zaśpiewały oryginalny hymn 
przedszkola, który powstał specjalnie na tę okazję. Wzruszenie, radość
i entuzjazm pojawił się na twarzach, kiedy wszyscy razem obejrzeli 
prezentację multimedialną i wspominali  ważne chwile z minionego 
roku. Na zakończenie Wójt pogratulował właścicielom i pedagogom 
pomysłu i sukcesów w realizacji zamierzonych planów. Po czym Kubuś 
zaprosił wszystkich gości na poczęstunek, a w dalszej kolejności do 
wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

Dzięki zapałowi kadry i współpracy rodziców przedszkole mając przekonanie, że ich pociechy przebywają w bezpiecznym
odniosło w minionym roku wiele sukcesów. Dzieci osiągały wysokie i przyjaznym miejscu, w którym nie tylko bawią się, integrują, ale też 
noty na konkursach powiatowych. To dzięki zaufaniu rodziców i dobrej poznają normy i zasady panujące w grupie. Życzymy placówce 
opinii w środowisku w ciągu roku podwoiła się liczba wychowanków kolejnych pięknych lat, obfitujących w sukcesy, a dzieciom samych 
w przedszkolu. Przez rok istnienia placówka udowodniła, że rodzice słonecznych dni na następne lata.
mogą bez obaw poświęcić się realizacji swoich planów zawodowych, Tekst i foto: nadesłane

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej w Sierakowicach
24 kwietnia 2014 roku społeczność uczniowska Szkoły 

Podstawowej w Sierakowicach wraz z gronem pedagogicznym 
obchodziła święto swojego patrona Floriana Ceynowy. Organizatorki – 
Danuta Stolc, Anna Czaja, Marzena Cyperska, Elżbieta Ragan, Anita 
Rutkowska oraz Janina Mielewczyk – zaplanowały na ten dzień szereg 
działań, których celem było pogłębienie wiedzy i świadomości 
regionalnej uczniów. 

Punktualnie o dziewiątej wszyscy uczniowie wraz z wycho-
wawcami zebrali się na sali gimnastycznej. Każda klasa została 
zobowiązana do założenia ubrań w określonym kolorze, dzięki czemu 
szkolna przestrzeń zapełniła się barwami inspirowanymi kaszubskim 
haftem. Po odśpiewaniu hymnu narodowego oraz hymnu szkoły 
dyrektor placówki Ireneusz Płotka wygłosił przemówienie poświęcone 
osobie Floriana Ceynowy. 

Na prośbę organizatorek szóstoklasiści udali się poza teren 
szkoły w poszukiwaniu dowodów na to, że Sierakowice są integralną 
częścią Kaszub. Zadaniem uczniów było udokumentowanie obserwacji 
za pomocą aparatu fotograficznego. Klasa VI c, przy niewielkiej 
pomocy wychowawcy, doszła do wniosku, że najwdzięczniejszymi 
dowodami na przynależność naszej miejscowości do Kaszub są jej 
mieszkańcy. Postanowili odwiedzić Wacława i Jadwigę Naczków
z Sierakowic. Uczniowie zostali przyjęci bardzo serdecznie, a grą na 
saksofonie czas umilił wszystkim ich prawnuk Michał. Młodzież miała 
okazję wysłuchać ciekawych opowieści na temat wspaniałej historii 
życia państwa Naczków. 

Ostatnim etapem obchodów Dnia Patrona było utworzenie 
rekordowo długiego szpaleru uczniów ze wszystkich klas, trzymających 
w ręku arkusze papieru zapełnione własnoręcznie odrysowanymi 
kaszubskimi wzorami. Aby przedsięwzięcie się udało, wszyscy zgro-

Po zakończeniu apelu uczniowie przystąpili do realizacji madzili się na placu przed szkołą. Otoczyli budynek, tworząc wspaniały 
przygotowanych wcześniej zadań. Mieli oni okazję uczestniczyć widok. 
w konkursach wiedzy oraz artystycznych, wędrowali do najważ- Dzień Patrona upłynął pod znakiem radosnej refleksji na 
niejszych miejsc w Sierakowicach, m. in. do Urzędu Gminy. Przy- temat lokalnego patriotyzmu. Uczniowie po raz kolejny mieli okazję 
gotowywali także albumy zawierające wiadomości na temat osobistości uświadomić sobie, że Kaszuby to nie tylko konkretny obszar na 
zasłużonych dla naszego regionu, w których nie zabrakło tak wspa- regionalnej mapie Polski. To przede wszystkim miejsce przywodzące na 
niałych postaci jak ksiądz Bernard Sychta, doktor Aleksander myśl ciepło rodzinnego domu, które znaleźć można w atlasie własnego 
Majkowski czy też wybitna aktorka Danuta Stenka. serca.

Michalina Król, foto: nadesłane
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Dzień Matki w ORW w Szklanej
„Ja, który nigdy nie powiem mama, pięknie mówi, nie zawsze pięknie je, często trzeba poświęcić swoje 
Ja, który nigdy nie zawołam tata, zdrowie dla polepszenia jego życia. „Dzień Matki” to szczególny dzień, 
Ja, który pozostanę dzieckiem, dzień, w którym chcemy docenić całe dobro i serce, które od matek 
Tylko wzrokiem powiem wam dziękuję. dostajemy codziennie. Tegoroczne obchody w ORW także można 
Bóg się mamo nie pomylił, narodziłem się z miłości” zaliczyć do wyjątkowych.

Tymi słowami pani Julita Krzebietke – dyrektor Ośrodka 
Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej – rozpoczęła uroczyste 
obchody „Dnia Matki”, podkreślając w ten sposób specyficzny 
charakter tego dnia oraz miejsca, do którego dzieci zaprosiły tak ważne 
dla siebie osoby. Pani dyrektor podkreśliła również, że mamy naszych 
wychowanków walczą o zupełnie inne wartości dla swoich dzieci, 
dlatego też określiła je mianem „nadzwyczajnych mam”, walczących o 
każdą minutę życia swoich dzieci. 

Całość uroczystości rozpoczęła wzruszająca prezentacja, w 
której wychowankowie za pomocą różnych form komunikacji wyrazili 
swoją wielką miłość. Nie było chyba na sali osoby, której nie 
popłynęłyby w tym momencie łzy wzruszenia. Po uroczystej gali mamy 
spotkała jeszcze jedna wyjątkowa niespodzianka. Wychowankowie 
wraz z nauczycielami przygotowali dla mam „Małe Spa”. Każda z pań 
mogła skorzystać z takich atrakcji jak: masaż, magiczna i elegancka 
fryzura, zabiegi na dłonie czy też piękny makijaż. W przerwach 
pomiędzy zabiegami panie mogły napić się kawy w specjalnie 

„Matka” to jedno słowo, a kryje w sobie tyle treści. Z nim 
związane są zawsze najpiękniejsze wspomnienia, nasze pierwsze 
radości, troski, marzenia i tęsknoty. Każdy z nas chowa w sercu 
wdzięczność za to, że otrzymał od niej największy skarb – życie. Matki 
niepełnosprawnych dzieci są matkami wyjątkowymi pod każdym 
względem. Nikt nie zliczy nieprzespanych nocy, które spędzają przy 
łóżku swego dziecka, ilości godzin w kolejkach do lekarzy, specjalistów, 
walki o godne życie dla swych pociech oraz walki o szacunek dla nich, 
często walki o prawo do życia!

Matki  wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Szklanej są takimi właśnie wyjątkowymi mamami. 
Często zarażają innych swoją siłą, wolą, hartem ducha. Pokazują, jak 
bardzo można kochać dziecko, mimo iż nie jest ono idealne – nie zawsze 

przygotowanej na ten dzień uroczej kawiarence, w której zamówienia 
przyjmowali i realizowali wychowankowie najstarszej grupy. W tym 
miejscu chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania Teresie i 
Kazimierzowi Woźniakom, Barbarze Samotyj-Leńczewskiej, Patrycji 
Treder i Patrykowi Dawidowskiemu z salonu fryzjerskiego „Estetica” 
oraz Iwonie Warmowskiej  z gabinetu kosmetycznego „Sekret Piękna” 
za pomoc w organizacji uroczystości oraz poświęcony nam czas. 

Słowa pani Eweliny Wróbel – mamy Alana - najlepiej oddają 
panującą w tym dniu w Ośrodku atmosferę: „Jestem bardzo mile 
zaskoczona. W natłoku codziennych obowiązków,  związanych z 
prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci, kobiety nie mają czasu 
na chwile wytchnienia. Bardzo się ucieszyłam, że w tym dniu „Święta 
Matki” ktoś pomyślał o nas, kobietach i matkach, żebyśmy mogły 
zadbać o swoją urodę i mile spędzić czas.”

Tradycyjnie już obchody Dnia Matki zakończyły się mszą św. 
w intencji wszystkich mam w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w 
Sierakowicach. 

Aleksandra Gdaniec
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Dzień Dziecka w Chatce Puchatka

W poniedziałek 2 czerwca to zabawki do sali i na podwórko. bawić się chustą 
w Przedszkolu Chatka Puchatka w Go- Dziewczynki najbardziej cieszyły się animacyjną, tań-
widlinie uroczyście świętowaliśmy z wózków dla lalek, chłopcy nato- czyły z baloni-
Dzień Dziecka. Z tej okazji odwiedził miast z samochodzika na pedały. Po kami, bawiły się 
nas specjalny gość – Kubuś Puchatek ze obejrzeniu wszystkich prezentów w „piłka parzy”
Stumilowego Lasu. Dzieci były urado- Kubuś zaprosił dzieci do wspólnego i „kalambury”. 
wane jego wizytą, a jeszcze bardziej poczęstunku. Po zjedzeniu smako- Po wspólnych 
prezentami i niespodziankami, które dla łyków i lodów rozpoczęły się wspólne konkursach i za-
nich przygotował. Przedszkolaki po zabawy i konkursy. Dzieci miały bawach Kubuś 
przywitaniu się z Gościem wspólnie okazję samodzielnie puszczać bańki zaprosił dzieci na 
odpakowały prezent od Kubusia. Były mydlane, wspólnie z nauczycielkami podwórko, a tam 

czekała na nie  
kolejna niespo-
dziana, a miano-
w i c i e  P o j a z d  
Flinstonów. Każ-
dy z przedszko-
laków miał okaz-
ję przejechać się 
tym pojazdem po 
terenie Przed-
szkola. Dzieci na 
końcu mocno ukochały Kubusia Puchatka, dziękując mu za 
to wszystko, co dla nich przygotował na Dzień Dziecka. 

Kamila Wiśniewska,
foto: nadesłane
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Młodzież z ORW w Szklanej z wizytą w stolicy

W dniach 2-3 czerwca podopieczni Ośrodka Rewalidacyjno- Narodowy, Wisłę, Zamek Królewski oraz malutkie budynki jak pudełka 
Wychowawczego w Szklanej, wraz z rodzicami i opiekunami, z zapałek. Następnie pieszo udaliśmy się do Sejmu i Senatu. Przywitał 
odwiedzili stolicę. Wędrówkę po mieście rozpoczęliśmy od zwiedzania nas poseł Stanisław Lamczyk, który specjalnie dla nas przyjechał dzień 

wcześniej do Warszawy. Zostaliśmy bardzo 
ciepło i miło przywitani. Z okazji obchodów 25. 
rocznicy Dnia Wolności w Polsce przyleciał do 
Warszawy prezydent USA Barack Obama,
i w związku z tym w mieście było spore poru-
szenie. Porządku pilnowało wielu policjantów, 
po Wiśle pływały jednostki wojskowe, a na 
niebie latały nad nami helikoptery. Po dokładnej 
kontroli osobistej mogliśmy przekroczyć próg 
Sejmu. Podczas zwiedzania usłyszeliśmy wiele 
ciekawych informacji dotyczących długoletniej 
historii i tradycji polskiego parlamentu, który 
tworzą 2 Izby – Sejm i Senat. Zwiedziliśmy mię-
dzy innymi Salę Kolumnową, „korytarz marszał-
kowski" oraz Salę Posiedzeń Senatu. Po wyko-
naniu pamiątkowych zdjęć pojechaliśmy do 
hotelu „Evotel”, by zregenerować siły przed ko-
lejnym aktywnym dniem. 

Drugiego dnia po śniadaniu poje-
chaliśmy zobaczyć Stadion Narodowy, znany 
dawniej jako Stadion X-lecia. Siedząc na try-
bunach nie przypuszczaliśmy, że jest to tak 
ogromny obiekt. Naliczyliśmy 58 500 miejsc 
siedzących. Najważniejszym punktem kolejnego 

średniowiecznych murów obronnych i najciekawszego ich fragmentu – dnia pobytu w Warszawie było zwiedzenie Centrum Nauki Kopernik. 
Barbakanu. Następnie wąskimi uliczkami Warszawy udaliśmy się na Jest to wspaniały ośrodek, którego misją jest rozbudzanie ciekawości, 
Rynek Staromiejski. Podziwialiśmy XV-wieczne kamienice oraz wspomaganie samodzielnego poznawania świata i uczenia się oraz 
pomnik Syrenki, który stoi w samym centrum Rynku Starego Miasta. inspirowanie dialogu społecznego na temat nauki. Wszyscy mogliśmy 
Jest on otoczony fontanną, przy której można ochłodzić się w gorące poznawać prawa nauki poprzez samodzielne przeprowadzanie 
dni. Zmęczeni, ale też spragnieni kolejnych wrażeń udaliśmy się na plac doświadczeń na interaktywnych wystawach. Mieliśmy okazję 
Zamkowy pod kolumnę Zygmunta III Wazy oraz na Plac Marszałka własnoręcznie dokonywać wielu doświadczeń naukowych, zobaczyć na 
Józefa Piłsudskiego, gdzie znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza – własne oczy mechanizmy funkcjonowania ludzkiego organizmu, 
symboliczna mogiła upamiętniająca bezimiennych żołnierzy poległych urządzeń, wszechświata i wielu innych aspektów otaczającego nas 
w obronie ojczyzny. Z 33. piętra Pałacu Kultury i Nauki podziwialiśmy świata.
panoramę Warszawy. Mimo pochmurnej pogody widzieliśmy Stadion 

W drodze powrotnej, pomimo zmęczenia, mieliśmy ochotę na 
wymienienie się wrażeniami minionych dwóch dni: 

„Było fajnie. Byłam w Sejmie, na stadionie. Spałam
w hotelu.” – Zuzia

„Zwiedzaliśmy Sejm, Pałac Kultury. Oglądałem Warszawę
z góry. Przy Pomniku Nieznanego Żołnierza mama zrobiła mi zdjęcie. 
W Centrum Kopernika najbardziej podobał mi się gadający robot, 
monitor na którym zmieniały się twarze.” – Piotr

„W hotelu miałem fajny pokój. Robiłem dużo zdjęć mamie”. 
– Artur

Niektórzy z uczestników wycieczki chętnie zostaliby jeszcze 
kilka dni w naszej stolicy.

Małgorzata Węsierska
Katarzyna Leszczyńska

Agnieszka Wenta
Foto: nadesłane
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Żywa lekcja historii 
W Szkole Podstawowej im. Floriana Ceynowy w Siera-

kowicach gościli członkowie Bractwa Rycerskiego Kerin, którzy 
przygotowali dla uczniów żywą lekcję historii.

Bractwo Rycerskie Kerin powstało z potrzeby nauczania 
historii. Członkowie od 14 lat przygotowują żywe lekcje historii. 
Osobiście wcielają się w role bohaterów, aby pomóc uczniom w przy-
bliżaniu danego czasu. W pokazach treści łączą się ze sobą w sposób 
chronologiczny, a odpowiedni dobór rekwizytów sprawia, że historia 
staje się naprawdę żywa. Celem Bractwa Kerin jest kształtowanie 
odpowiednich postaw godnych dobrego człowieka, patrioty, który widzi 
potrzeby innych.

Z inicjatywy nauczycielki historii Danuty Stolc 11 kwietnia 
gościliśmy w naszej szkole rycerzy, którzy są prawdziwymi pasjonatami 
historii. W sposób ciekawy i humorystyczny opowiadali o zamierz-
chłych czasach. Uczniowie klas IV-VI zostali zabrani w podróż do 
świata turniejów rycerskich. Zbroje, miecze, tarcze i topory – pod-
stawowe elementy rycerskiego wyposażenia – towarzyszyły opowieści 
o czasach późnego średniowiecza. Dzieci zobaczyły, jaką drogę musiał 
przejść młodzieniec, by zostać pasowanym na rycerza, i by móc stanąć 
oko w oko z armią krzyżacką. 

Przybysze przekazali dzieciom najważniejsze elementy 
ogłady dworskiej. Odbyły się też konkurencje w pełnym rynsztunku 
rycerskim między rycerzami. Aktorzy zaprezentowali najpopularniejsze 
rodzaje broni używanej w średniowieczu. Pokaz obfitował w anegdoty
i żarty, które przypadły uczniom do gustu, a także rozbudził ich 
wyobraźnię, dlatego z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem 
brali czynny udział w przedstawieniu. Okazało się, że historia może być 
ciekawa.

Wioletta Szulc, foto: nadesłane

Uczennice z ZS w Kamienicy Królewskiej
posłankami „XX Sesji Sejmu
Dzieci i Młodzieży” w Warszawie

W tym roku do projektu organizowanego przez Centrum 
Edukacji Obywatelskiej i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zakwali-
fikowało się 230 zespołów, czyli 460 posłów z całego kraju. Z woje-
wództwa pomorskiego dostało się trzynaście szkół. Jedyną szkołą z po-
wiatu kartuskiego był Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej. 
Uczennice klasy III gimnazjum: Oliwia Jelińska i Oliwia Zblewska, po 
przygotowaniu i przeprowadzeniu debaty pt. „Nie tylko wybory – jak 
młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w de-

mokracji?”, otrzymały mandaty poselskie. Pierwszego czerwca 
uczestniczyły w obradach „XX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży”, gdzie 
tematem przewodnim były wybory parlamentarne. Obrady prowadzili 
wybrani marszałkowie SDiM oraz Marszałek Ewa Kopacz z wice-
marszałkami Sejmu RP. W posiedzeniu uczestniczyli również przed-
stawiciele rządu: wicepremier Janusz Piechociński, podsekretarz stanu 
w MEN Ewa Dudek oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. 
Podobnie jak parlamentarzyści, młodzi posłowie i posłanki uczest-
niczyli w debacie, przedstawiając swoje racje i argumenty. Po dyskusji 
nad projektem uchwały w sprawie propagowania wśród młodzieży 
postaw obywatelskich posłowie SDiM podjęli uchwałę, która 
przedstawiona zostanie polskiemu parlamentowi.

Bartłomiej Leszk, foto: nadesłane
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Konkurs Piosenki Angielskiej Crazy 80’s
W czwartek 29.05.2014 w Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego

w Sierakowicach odbył się I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej lat 
osiemdziesiątych.  „Szalone lata 80-te” obfitowały w hity, zatem startujący mieli
w czym wybierać. Po wewnątrzszkolnych eliminacjach do konkursu przystąpiło 53 
uczestników z 14 szkół. Imprezę otworzyli dyrektorzy szkół organizujących 
Konkurs: Danuta Pioch - dyrektor Szkoły Podstawowej w Mojuszu oraz Krzysztof 
Andryskowski - dyrektor Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach.
W konkursie wystąpili uczniowie i uczennice z Banina, Kartuz, Koloni, Dzierżążna, 
Załakowa, Jelonka, Lisich Jam, Kamienicy Królewskiej, Gowidlina, Sierakowic, 
Mojusza i Szopy.

Jury w składzie:  Wioletta Kuczkowska, Alaksandra Klaman-
Chmielewska, Agnieszka Zelewska, Natalia Gronowska oraz Maciej Krawczyk – 
przewodniczący - wyłoniło zwycięzców w 4 kategoriach:  

klasy 0-III:
I miejsce: Natalia Miotk, Karolina Miotk, Sandra Rejter, Kinga Sychta ze Szkoły 
Podstawowej w Mojuszu
II miejsce: Patrycja Teterycz ze Szkoły Podstawowej w Dzierżążnie
III Paulina Miotk ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu

klasy IV-V soliści:
I miejsce: Anna Sildatk ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu
II miejsce: Klaudia Wenta ze Szkoły Podstawowej w Jelonku
III miejsce: Paulina Górlikowska ze Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach
wyróżnienia: Maja Dawidowska i Natalia Banaś ze Szkoły Podstawowej w Baninie

klasy IV-VI zespoły:
I miejsce: Michalina Pazik, Magdalena Malotka-Trzebiatowska, Izabela Kuling ze 
Szkoły Podstawowej w Dzierżążnie
II miejsce: Zespół "Diamonds" ze Szkoły Podstawowej w Dierżążnie
III miejsce: Magdalena i Zuzanna Myszk oraz Anna Cyperska ze Szkoły 
Podstawowej w Sierakowicach

gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce: Paulina Lis z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
II miejsce: Martyna Furman z I LO w Kartuzach
III miejsce: Julia Lewna z Gimnazjum w Sierakowicach
wyróżnienie: Weronika Klasa i Angelika Wróblewska z Gimnazjum w Siera-
kowicach
Dziękujemy wszystkim, dzięki którym udało nam się przygotować i przeprowadzić 
Konkurs: dyrektorom - Danucie Pioch i Krzysztofowi Andryskowskiemu,
panu Mirosławowi Bławatowi za obsługę nagłośnienia,
dziewczętom prowadzącym - Annie Maszke i Marcie Dominik
oraz uczestnikom Konkursu i ich opiekunom.

Szczególnie serdecznie dziękujemy sponsorom Konkursu! A byli nimi:
Wójt Gminy Sierakowice
Wydawnictwo PEARSON
Bank WBK
Księgarnia „Libra”
Hurtowania Spożywcza M. Skibińskiego
GOK Sierakowice
Łukasz Hodorowicz Studio GO

I miejsce w kategorii klas IV-VI soliści –
Anna Sildatk ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu

I miejsce w kategorii klas IV-VI zespoły -
Zespół ze Szkoły Podstawowej w Dzierżążnie

I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych – Paulina Lis

I miejsce w kategorii klas 0-III
– zespół ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu

Organizatorzy - Beata Sildatk, Iwona Kolka, Witold Sildatk, Dariusz Kolka
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Zbliżają się wakacje, czeka na nas nie tylko wiele atrakcji, ale 
czyhają także liczne niebezpieczeństwa, w związku z czym warto nabyć 
umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 
oraz dowiedzieć się, jak unikać zagrożeń. 

Pięcioro uczniów naszej szkoły: Dawid Polejowski (I LO), 
Aldona Labuda (I LO), Marcin Pryczkowski (I LO), Agata Labuda
(I TE) oraz Sylwia Okroj (I TE) miało okazję sprawdzić własną wiedzę
i umiejętności w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK
i OC dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Przodkowie w dniu 29 
kwietnia 2014 r. 

Nasza drużyna ratownicza zmierzyła się z siedmioma 
różnorodnymi zadaniami, m.in. udzielała pierwszej pomocy osobie ze 
złamaniem otwartym, reanimowała osoby nieprzytomne, rozwiązywała 
test dotyczący historii Polskiego Czerwonego Krzyża i zagadnień 
związanych z bezpieczeństwem.

Nasi uczniowie okazali się bezkonkurencyjni. Do wszystkich 
zadań podeszli ze spokojem i profesjonalizmem, a to zagwarantowało 
im I miejsce. Największym sukcesem jest wywalczenie prawa repre-
zentowania powiatu kartuskiego w finale wojewódzkim. Warto 
wspomnieć, że najlepszym kapitanem drużynowym mistrzostw został Do szkoły uczniowie przywieźli nie tylko nowe doświad-
Dawid Polejowski, uczeń klasy I Liceum Ogólnokształcącego. czenia, ale także złote medale, pamiątkowy dyplom oraz pokaźny 
Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK i OC zakończono puchar. 

Łukasz Reiterzrobieniem zdjęcia pamiątkowego z władzami PCK – oddział Kartuzy. 

Sukces uczniów ZSP na Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Przodkowie

W dniu 13 czerwca odbył się uroczysty apel, podczas którego 5,24; Martynę Bigus ze średnią 4,76; Paulinę Frankowską ze średnią 
pożegnaliśmy kolejny rocznik absolwentów. Uczniowie dwóch klas 4,65; Marlenę Hinc ze średnią 4,53 oraz Kacpra Wenta ze średnią 4,53. 
zasadniczych mięli okazję po raz ostatni spotkać się ze swoimi Na wyróżnienie zasłużył również Karol Ruszkowski, który uzyskał 
kolegami, podziękować nauczycielom i wychowawcom za trud 100% frekwencję.
włożony w ich wychowanie. Wśród wychowanków klasy III b, której wychowawcą była 

Po odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrała dyrektor Pani Ewa Zawadzka wyróżniono: Natalię Grzenkowicz ze średnią 4,92 
szkoły, Pani Krystyna Formela, która powitała zaproszonych gości:  oraz 100 % frekwencją; Joannę Skrzypkowską ze średnią 4,67 oraz 
dyrektora ZEAS, Pana Jacka Mazura, przedstawiciela rady rodziców, Annę Syldatk ze średnią 4,5.
Pana Stanisława Cyman oraz rodziców i pracodawców wyróżniających W imieniu absolwentów głos zabrali Marlena Hinc oraz 
się absolwentów. Paweł Treder, którzy kwiatami i miłym słowem wyrazili swoją 

W przemówieniu skierowanym do absolwentów podkreśliła wdzięczność za trud włożony w ich edukację i wychowanie.
specyfikę trudnego kształcenia zawodowego, w którym uczeń jest nie Po oficjalnej części uroczystości odbyła się krótka część 
tylko uczniem, ale również pracownikiem młodocianym. Wskazała artystyczna przygotowana przez uczniów klasy I b pod kierunkiem Pani 
także na potrzebę dalszego dokształcania i zdobywania nowych Katarzyny Cyman. 

Po jej zakończeniu absolwentów obdarowano upominkamikwalifikacji na ciągle zmieniającym się rynku pracy. Pogratulowała 
z nowym logo szkoły, które na pewno przez długie lata będzie wszystkim ukończenia szkoły i życzyła powodzenia na egzaminach 
przypominało im o latach w niej spędzonych.zawodowych oraz pomyślności w dorosłym życiu.

Na koniec uroczystości ponownie głos zabrała dyrektor, Pani Jako pierwsi świadectwa ukończenia szkoły otrzymali 
Krystyna Formela, która raz jeszcze pogratulowała osiągniętych wyróżniający się absolwenci, natomiast ich rodzice otrzymali listy 
sukcesów oraz życzyła szerokiej drogi w nowym, dorosłym życiu.gratulacyjne z rąk dyrektora szkoły.

Wśród wychowanków klasy III a, której wychowawcą była 
Katarzyna CymanPani Maria Browarczyk wyróżniono: Martynę Bobkowską ze średnią 

Pożegnanie absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sierakowicach
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Jubileuszowa XX edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin odbyła się 
w dniach 17-23 maja na terenie całej Polski. Jest to największa impreza sportu 
masowego w Polsce,  rozgrywana w ramach VI Europejskiego Tygodnia Sportu 
dla Wszystkich, do którego przystąpiła także nasza gmina. W tym celu zaan-
gażowane zostały nasze boiska trawiaste, Orliki i place zabaw. Dobrą pracę 
wykonali pracujący na nich animatorzy, którzy przez tydzień organizowali 
przeróżne zawody i imprezy dla lokalnej społeczności w różnym wieku. Do 
turnieju został też wpisany festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany

w Kamienicy Królewskiej, gdyż jest to impreza masowa, w której są również 
konkurencje sportowe. Ogólnie w całym tygodniu sportu przez nasze obiekty 
przewinęło się ok.1800 uczestników,  co daje 1% populacji naszej gminy. Jednym 
z punków turnieju było zachęcenie uczestników do testu Coopera, który polega na 
12-minutowym poruszaniu się w dopasowanym tempie na wyznaczonej trasie
i pomiarze przebytej odległości. Test ogółem przeszło 144 zawodników w wieku 
od 13 do 62 lat. Jak się okazało wyniki te dały naszej gminie wysoką 16. pozycję
w kraju na 95 startujących w tej kategorii, a pierwszą lokatę w województwie 
pomorskim. Gmina Sierakowice startowała w IV grupie skupiającej gminy liczące 
od 15 do 40 tys. mieszkańców w gronie takich miast i gmin jak: Sztum (40 
miejsce), Słupsk (54 m.), Ustka (69 m.), Miastko (77 m.), Czersk (78 m.), Chojnice 
(81 m.). 

Marian Wnuk-Lipiński, Koordynator Sportu w Gminie Sierakowice
Foto: nadesłane

VI Europejski Tydzień Sportu
dla Wszystkich w gminie Sierakowice

Obiekt Orlik 2012 usytuowany jest na terenie Szkoły W lipcu na obiekcie odbędą się eliminacje w tenisie ziemnym 
Podstawowej im. Floriana Ceynowy przy ulicy Kubusia Puchatka 7 kobiet oraz mężczyzn, a finał imprezy rozegrany zostanie na korcie
i w okresie wakacyjnym jest czynny od poniedziałku do niedzieli w Kamienicy Królewskiej. W sierpniu natomiast rozegrane zostaną 
w godzinach od 10.00 do 21.30. Obiekt posiada boisko wielofunkcyjne eliminację w siatkówce kobiet oraz mężczyzn, a finał na obiekcie Orlika  
do gry w koszykówkę oraz siatkówkę. Pod okiem animatora sportu 2012 w Gowidlinie. 

Szczegółowy program dnia wywieszony jest na tablicy można poznać tajniki gry w tenisa ziemnego, obiekt posiada 
informacyjnej obiektu. Informacje można znaleźć także na stronie nawierzchnię tartanową przystosowaną do tej gry. Przy boisku 
naszorlik.pl w zakładce „znajdź orlik” wpisując Sierakowice.wielofunkcyjnym znajduje się boisko z trawą syntetyczną, tzw. zielone, 

do gier zespołowych. Na boisku zielonym można grać w następujące 
Marian Wnuk-Lipiński, Koordynator Sportu w Gminie Sierakowicegry zespołowe: piłka nożna, freesby, rugby tag. Oferta Orlika na lato nie 

ogranicza się tylko do popularnych gier, mamy także bulle oraz krokieta, 
i na nie chciałbym zachęcić starsze pokolenie naszej społeczności. 

Wakacyjna oferta sportowa Orlika 2012 w Sierakowicach

Wakacyjny Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta 
Gminy Sierakowice 

Turniej skierowany jest do mieszkańców gminy 
Sierakowice. Rozgrywany będzie przez okres wakacyjny na 
obiektach Orlik 2012 w Sierakowicach, Gowidlinie oraz 
Kamienicy Królewskiej. Turniej zostanie rozegrany w dwóch 
kategoriach: kobiety oraz mężczyźni 16+, w pucharowym 
systemie gry. Wielki finał odbędzie się w sierpniu na Orliku w 
Gowidlinie.

Spotkanie organizacyjne oraz losowanie par 
odbędzie się 4 lipca (piątek), o godz. 19:00, w sali 
konferencyjnej Orlika przy ul. Kubusia Puchatka 7 w 
Sierakowicach.

Zgłoszenia do turnieju oraz wszelkie informacje 
pod numerami telefonów: Marian Wnuk-Lipiński – 660 775 
023; Łukasz Jakubek – 530 378 214; Seweryn Szlachetka – 
606 935 165.

Mistrzostwa Orlika Gminy Sierakowice w Piłce Nożnej 
Wakacje 2014

Turniej skierowany jest do mieszkańców gminy 
Sierakowice, a rozgrywany będzie na trzech obiektach Orlik 
2012: w Sierakowicach, Gowidlinie oraz Kamienicy 
Królewskiej. Do turnieju może zgłosić się maksymalnie 12 
zespołów, które zostaną podzielone na trzy grupy, po cztery 
zespoły w każdej. Turniej zostanie rozegrany w trzech etapach 
eliminacyjnych, z którego wyłonione zostaną cztery zespoły 
na wielki finał zaplanowany na Orliku w Sierakowicach. 
Mecze rozgrywane będą w niedzielne popołudnia. Więcej 
szczegółów u animatorów.

Zgłoszenia do turnieju oraz wszelkie informacje 
pod numerami telefonów: Marian Wnuk-Lipiński – 660 775 
023; Łukasz Jakubek – 530 378 214; Seweryn Szlachetka – 
606 935 165.

Wakacyjny turniej siatkówki zespołów mieszanych 
Gowidlino 2014

Turniej rozgrywany będzie w drugiej połowie 
sierpnia na obiekcie Orlik 2012 w Gowidlinie. Do turnieju 
zgłosić się mogą tylko zespoły mieszane, w skład których 
wchodzą minimum trzy kobiety. Podczas rozgrywek na 
boisku znajdować się muszą minimum dwie zawodniczki plus 
czterech mężczyzn.

Zgłoszenia do turnieju przyjmuje animator Orlika 
Łukasz Jakubek, tel.: 530 378 214.

Wakacje na sportowo
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Turniej Finałowy X Powiatowej Gimnazjalnej Ligi Piłki Siatkowej
W piątek 16 maja zakończyła się dziesiąta (jubileuszowa) 25-15, zdobywając tym samym mistrzostwo Ligi Gimnazjalnej 

edycja rozgrywek siatkarskich dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym. 2013/14.
Turniej finałowy został rozegrany w stolicy powiatu – w Kartuzach - na W ten sposób została przerwana dziewięcioletnia dominacja 
obiektach gimnazjum nr 1, dzięki uprzejmości Dyrektor Bogumiły Chmielna w  rozgrywkach. Ta drużyna zawsze wygrywała rywalizację, 
Ustowskiej. Organizator rozgrywek – klub sportowy BAT Sierakowice - ale w tym roku drużyna ze Stężycy okazała się najlepsza. Należy 
dziękuje Starostwu Powiatowemu w Kartuzach za sfinansowanie podkreślić, że trenerem ekipy jest Maciej Stefanowski, który w ten 
turnieju finałowego poprzez ufundowanie nagród i pucharów dla sposób po raz dziesiąty wygrał rozgrywki. Nikomu innemu się to nie 
najlepszych szkół oraz Ani Walendziak za dużą pomoc w organizacji udało, choć trzeba przyznać, że tegoroczny finał był najbardziej 
turnieju finałowego. wyrównany i zacięty w historii tych rozgrywek. Były aż cztery bardzo 

Aby dostać się do finału, dziewczęta walczyły kilka miesięcy mocne ekipy, z których każda mogła wygrać!
w rozgrywkach grupowych. Sześć najlepszych ekip zostało w finale Organizator rozgrywek dziękuje gościom przybyłym na 
podzielonych na dwie trzyzespołowe grupy. Zwycięzcy grup grali ceremonię wręczania nagród i medali: Dariuszowi Zelewskiemu 
w finale, wicemistrzowie o miejsce III. (założycielowi tych rozgrywek) – członkowi KS BAT Sierakowice

W grupie 1 zagrały ekipy z Żukowa II i Żukowa III oraz i Dyrektorowi SP nr 1 w Kartuzach, Aleksandrze Kuczkowskiej
Przodkowo. i Aleksandrze Bobrowskiej – panie reprezentowały Starostwo Po-

wiatowe w Kartu-
zach oraz Dyrek-
torom Marii Wen-
ta-Barlak (ZS Go-
widlino) i Bogu-
mile Ustowskiej 
(Gimnazjum nr 1 
Kartuzy). 

Chciałby
m również wyróż-
nić dwóch tre-
nerów, którzy star-
towali w tej rywa-
lizacji przez 10 lat: 
oprócz Macieja 
Stefanowskiego 
wyrazy uznania 
składam również 
Anecie  Hewelt
z Przodkowa. Po-

dziękowania należą się wszystkim trenerom, którzy biorą udział
Grupa 1 w Lidze Gimnazjalnej, gdyż naprawdę kosztuje to wiele pracy i czasu, 
Żukowo II- Przodkowo  2:0  (25-18, 25-13) aby zbudować zespół zdolny do rywalizacji w wymagających 
Przodkowo- Żukowo III 0:2  (13-25, 14-25) rozgrywkach. Dziękuję: Łukaszowi Jakubkowi (Gowidlino), Annie 
Żukowo III- Żukowo II  2:0  (25-20, 25-21) Walendziak (Kartuzy), Stanisławowi Kusowi (Pomieczyno), Joannie 

Swendzie (Żukowo I) i Joannie Bińkowskiej (Sierakowice).
W grupie 2 rywalizowały: Chmielno, Stężyca i Gowidlino. Przedstawmy medalistów:

I miejsce: STĘŻYCA: trenerzy: Maciej Stefanowski
Grupa 2 i Sławomir Herka; skład drużyny: Izabela Borzestowska, Aleksandra 
Chmielno- Gowidlino  2:0 (25-21, 25-15) Cybula, Karolina Domaschke, Zuzanna Gostkowska, Aleksandra 
Gowidlino- Stężyca  0:2  (15-25, 17-25) Korda, Helena Kozikowska, Izabela Las, Aleksandra Laska, Paulina 
Stężyca- Chmielno  2:1  (19-25, 25-19, 15-13) Plichta, Kinga Stanisławska, Weronika Sochaczewska, Adriana Stencel, 

Andżelika Stencel, Angelika Wiedemann.
Najbardziej zaciętym meczem w turnieju było spotkanie o III II miejsce: ŻUKOWO III: trener: Sylwia Musiałowska; skład 

miejsce pomiędzy Chmielnem a Żukowem II. Pierwszego seta na swoją drużyny: Aleksandra Halbetzka, Hanna Bara, Kamila Bychowska, 
korzyść rozstrzygnęło Chmielno 26-24, potem w takim samym Monika Gosz, Angelika Kankowska, Aleksandra Kreft, Patrycja Lech, 
stosunku przegrało drugiego. O wszystkim decydował tie-break, Natalia Miedziejko, Patrycja Pajewska, Paulina Piask, Martyna Szultk, 
w który prowadzenie zmieniało się co chwilę, by w końcówce Żukowo Ela Tomaczkowska, Weronika Wenta, Marta Wiczling.
II okazało się minimalnie lepsze 15-13. Piękny mecz i wspaniała III miejsce: ŻUKOWO II: trener: Katarzyna Szumała; skład 
promocja siatkówki. drużyny: Magdalena Halman, Marcelina Gliniecka, Zuzanna Hinc, Julia 

Starcie finałowe również było pełne emocji – pierwszy set był Bartosik, Karolina Halbetzka, Oliwia Buniowska, Aleksandra 
najdłuższy w całym turnieju. Po heroicznej walce Stężyca okazała się Lemańczyk, Natalia Baranowska, Justyna Dąbrowska. 
lepsza, wygrywając 29-27. W drugim secie troszkę uszło powietrze
z ekipy Żukowa III i rywalki przypieczętowały swój sukces wygrywając Paweł Staszek, foto: nadesłane
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Ogłoszenia drobne

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania rodziny. Spotkania odbywają się w każdy piątek od 
Problemów Alkoholowych w Sierakowicach uprzej- godz. 19.00 do 21.00 w budynku Domu Katolickiego 
mie informuje o miejscach pomocy osobom uzależ- w Sierakowicach ul. ks. B. Łosińskiego (na piętrze).
nionym i ich rodzinom: – Porady prawne

Porad z zakresu prawa rodzinnego udziela bezpłatnie 
– Siedziba i Punkt Konsultacyjny Gminnej mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ
Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania w każdy ostatni piątek miesiąca
Problemów Alkoholowych w Sierakowicach od godziny 16:00 do 19:00
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. Łosińskiego 1
czynne: w Sierakowicach:
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30, 25 lipca,
w piątki w godz. 13.00 – 20.00 29 sierpnia,
Przewodnicząca Komisji – Maria Karolak, 26 września,
tel. 609 180 881 24 października*,

28 listopada,
– Grupa wsparcia dla współuzależnionych 19 grudnia*
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice *w październiku i grudniu dyżuru wyjątkowo nie 
tel. 609 180 881 będzie w ostatni piątek miesiąca
spotkania w czwartki w godz. 8.30 – 12.00

– Mediacje rodzinne  prowadzi mecenas  
– Grupa Anonimowych Alkoholików „Pogoda KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni 
Ducha” piątek miesiąca od godziny 18.00 oraz po telefo-
w Sierakowicach zaprasza na mityngi osoby, które nicznym uzgodnieniu (tel. 609 180 881).
chcą zerwać z nałogiem alkoholizmu oraz ich 

Informacja

Wynajem namiotów bankietowych wraz z wyposażeniem (ławki, stoły, termosy, oświetlenie) o powierzchni 72 m2.
Na każdą okazję. Zapraszamy. Więcej informacji pod numerem 604-883-536 lub 668-743-506. Gowidlino

Przyjmę na praktykę ucznia w zawodzie sprzedawca do sklepu ogrodniczego w Wygodzie Sierakowskiej, tel. 605 262 280

Przyjmę na praktykę ucznia w zawodzie stolarz, Wygoda Sierakowska, tel. 605 262 280

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, www.podlipa.gdan.pl

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

Gabinet ginekologiczny lek. med. Tadeusz Janowski
ul. Jeziorna 37, 83-340 Sierakowice, tel. 604 49 33 41, czynny we wtorki, środy i czwartki od godz. 17.00
ź przystępne ceny
ź nowoczesny sprzęt
ź USG 3D

Sprzedam pomost GOVI na Jeziorze Gowidlińskim lub zamienię na działkę lub ziemię, tel. 607 12 12 48 

17 maja w okolicach Kamienicy 
Królewskiej zaginął pies. Wygląd jak 
na zdjęciu. Charakterystyczny kolor 
oczu – jedno niebieskie, drugie brą-
zowe.
Proszę o pomoc w odnalezieniu 
pieska, dzieci bardzo za nim tęsknią.
Na znalazcę czeka nagroda.
Tel. kontaktowy:
665-437-586 lub 884-982-002

Zaginął pies!




