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25 października wybraliśmy swoich przedstawicieli, czyli 460 Głosy mieszkańców gminy Sierakowice oddane na poszcze-
posłów i 100 senatorów, do dwuizbowego parlamentu na kolejną gólne komitety wyborcze:
kadencję. - KW Prawo i Sprawiedliwość – 3.917 głosów (54,68%);

Zdecydowane poparcie Polaków w tych wyborach otrzymało - KW Platforma Obywatelska RP – 1.392 głosy (19,43%);
Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosowało 37,58% wyborców, co - KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 607 głosów (8,47%);
przełożyło się na 235 mandatów w Sejmie. Drugiej w wyborach - KWW Kukiz ’15 – 391 głosów (5,46%);
Platformie Obywatelskiej przypadło 138 mandatów (24,09% poparcia), - KW Nowoczesna Ryszarda Petru – 320 głosów (4,47%);
42 mandaty otrzymał ruch Kukiz ’15 (8,81% poparcia), Nowoczesna – - KW KORWiN – 198 głosów (2,76%);
28 mandatów (7,60% poparcia), a Polskie Stronnictwo Ludowe – 16 - KKW Zjednoczona Lewica – 160 głosów (2,23%);
mandatów (5,13% poparcia). Jeden mandat w Sejmie otrzymała także - KW Partia Razem – 153 głosy (2,14%);
Mniejszość Niemiecka.  - KWW Zbigniewa Stonogi – 25 głosów (0,35%).

W wyborach do Senatu Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 61 Jeżeli chodzi o poszczególnych kandydatów, to najwięcej 
mandatów, Platforma Obywatelska – 34 mandaty, a Polskie Stronnictwo głosów otrzymali: Dorota Arciszewska-Mielewczyk (1.038), Janusz 
Ludowe – jeden mandat. W Senacie zasiądzie też czworo senatorów Śniadek (1.005) i Jolanta Szczypińska (635) z PiS; a także Hubert Lewna 
niezależnych. (529) z PSL oraz Stanisław Lamczyk (474) i Marek Biernacki (354)

W gminie Sierakowice uprawnionych do głosowania było z PO. 
13.402 wyborców. W głosowaniu do Sejmu oddano 7.163, a do Senatu O jeden mandat senatora z okręgu nr 63 obejmującego 
7.221 ważnych głosów. Frekwencja w gminie wyniosła 55,95%. powiaty: bytowski, kartuski, kościerski, chojnicki i człuchowski ubiegało 

W wyborach do Sejmu w okręgu wyborczym nr 26, obej- się czterech kandydatów. Od wyborców z gminy Sierakowice otrzymali 
mującym powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, oni odpowiednio:
kościerski, lęborski, pucki, słupski, wejherowski oraz miasta na prawach - Waldemar Bonkowski (PiS) – 4.178 głosów (57,86%);
powiatu: Gdynię i Słupsk, o 14 mandatów ubiegało się 218 kandydatów - Roman Zaborowski (PO) – 1.846 głosów (25,56%);
z 9 list. - Tomasz Dorniak (PSL) – 758 głosów (10,50%);

Ostatecznie posłami z tego okręgu wyborczego zostali: Jolanta - Wacław Kozłowski (Zjednoczona Lewica) – 439 głosów (6,08%).
Szczypińska, Janusz Śniadek, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Marcin W całym okręgu najwięcej głosów i tym samym mandat 
Horała, Jan Klawiter i Aleksander Mrówczyński - wszyscy z Prawa senatora otrzymał Waldemar Bonkowski. Zagłosowało na niego 60.596 
i Sprawiedliwości; Marek Biernacki, Henryka Krzywonos-Strycharska, osób. 

Oprac. AK Kazimierz Plocke, Tadeusz Aziewicz, Zbigniew Konwiński i Stanisław 
Źródło: http://parlament2015.pkw.gov.plLamczyk - z Platformy Obywatelskiej; Grzegorz Furgo z Nowoczesnej 

Ryszarda Petru i Małgorzata Zwiercan z Kukiz ‘15. 

Wyniki październikowych wyborów parlamentarnych

Wójt Gminy Sierakowice informuje, że dla pracowników Urzędu Gminy
dodatkowym dniem wolnym od pracy

za dzień 26 grudnia 2015 r. będzie 24 grudnia 2015 r.
W związku z tym w tym dniu Urząd Gminy w Sierakowicach będzie nieczynny.
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Podczas tegorocznych wojewódzkich obchodów Dnia Edu-
kacji Narodowej zasłużeni pracownicy oświaty otrzymali nagrody, me-
dale i odznaczenia. Jednym z najwyższych odznaczeń państwowych – 
Złotym Krzyżem Zasługi – odznaczona została Danuta Pioch, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Mojuszu, regionalistka i autorka podręczników 
do nauki języka kaszubskiego, wiceprezes Zarządu Głównego Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego, laureatka Perły Kaszub 2014.  

oświaty troje odebrało Krzyże Zasługi, z czego dwoje z terenu powiatu 
kartuskiego: Jerzy Stachurski – dyrektor Szkoły z Czeczewa, gm. Przod-
kowo i Danuta Pioch – dyrektor Szkoły w Mojuszu, gm. Sierakowice.

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej zgroma-
dziły w Dworze Artusa dyrektorów szkół, pedagogów oraz pracowników 
oświaty z całego regionu. Wielu z nich odebrało z rąk wicewojewody 
Michała Owczarczaka medale i odznaczenia za zasługi na polu działal-
ności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także w dziedzinie 
twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia kadr 
nauczycielskich. Zaszczytne laury wręczały również pomorska kurator 
oświaty Elżbieta Wasilenko i wicekurator Gabriela Albertin. Nauczyciele Danuta Pioch, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej 
otrzymali Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę, Medale Ko- Polskiej, na wniosek Ministra Administracji i Cyfryzacji, została 
misji Edukacji Narodowej, nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty. odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za działania na rzecz rozwoju 
W gronie ponad dwustu nagrodzonych nauczycieli i pracowników oświaty i kultury kaszubskiej. 

Złoty Krzyż Zasługi dla Danuty Pioch

Moment wręczenia Krzyża

Pamiątkowe zdjęcie z Dyrektor Delegatury KO Haliną Uchman,
Pomorskim Kuratorem Oświaty Elżbietą Wasilenko
i zaprzyjaźnionymi dyrektorami kościerskich szkół

Odznaczeń i nagród wręczono wiele, w tym trzy Krzyże Zasługi
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Na zakończenie sezonu inwestycyjnego, wzorem lat ubie-
głych, radni wyruszyli w teren, aby obejrzeć inwestycje zrealizowane 
pod koniec ubiegłego i w obecnym roku. Objazdowa sesja rady gminy 
miała miejsce 10 listopada. 

„Objazdówkę” rozpoczęto od akcentu patriotycznego, a mia-
nowicie od udziału w obchodach rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości w sierakowickim gimnazjum. Placówka nosząca imię 
Józefa Piłsudskiego obchodziła także swoje święto, podczas którego 
najmłodsi uczniowie złożyli ślubowanie i zostali pasowani na gim-
nazjalistów. 

Pierwszą inwestycją, jaką obejrzeli radni i sołtysi był zbiornik 
wodny w Paczewie,  zbudowany jeszcze w ubiegłym roku. Staw pełni 
niezwykle istotną funkcję przeciwpożarową, a dzięki zagospodarowaniu 
jego otoczenia mieszkańcy zyskali piękne miejsce rekreacyjno-
wypoczynkowe. Łączny koszt inwestycji wyniósł ok. 320 tys. zł, w tym 
193 tys. zł dofinansowania z Programu Operacyjnego RYBY i 40 tys. zł
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nowe sale dydaktyczne zyskało także Przedszkole Samo-
rządowe. Dawne pomieszczenia kuchenne w szkole podstawowej zosta-
ły zaadaptowane na sale przedszkolne: jedna dla oddziału czterolatków 
oraz druga dla trzy- i czterolatków. Obecnie w przedszkolu jest siedem Inwestycją realizowaną przez PWiK jest budowa dwóch 
oddziałów, do których uczęszcza ponad 170 dzieci. Koszt modernizacji zbiorników wody pitnej przy ul. Gryfa Pomorskiego w Sierakowicach
pomieszczeń wraz z zakupem mebli i pomocy dydaktycznych wyniósł o pojemności 750 m3 każdy. W przypadku braku dostaw prądu zbiorniki 
łącznie ponad 345 tys. zł. są w stanie zapewnić wodę dla Sierakowic przez jedną dobę. Jak 

Kolejnym zrealizowanym przedsięwzięciem jest rozbudowa poinformował Tomasz Zdanowicz, prezes PWiK, do zbiorników zostanie 
szkoły w Załakowie o punkt przedszkolny. Powstały tam dwie sale dla doprowadzona magistrala wodociągowa z ujęcia w Janowie. Zbiorniki 
ok. 40 przedszkolaków. Wartość inwestycji to 333 tys. złbędą napełniane wodą w nocy, kiedy energia elektryczna jest tańsza,

a w ciągu dnia woda grawitacyjnie będzie spływać do sieci wodo-
ciągowej. Prace przy budowie mają zakończyć się do końca listopada,
a w grudniu planowany jest rozruch. Koszt inwestycji to 1,5 mln zł.

W sierakowickiej podstawówce samorządowcy obejrzeli 
nadbudowane piętro budynku szkoły. Dzięki tej inwestycji placówka 
zyskała cztery nowe sale lekcyjne, a uczniowie nie będą musieli uczyć się 
w systemie dwuzmianowym. Rozbudowa szkoły kosztowała 1,23 mln zł.

W tym roku oddano do użytku kolejny obiekt sportowy. Salę 
gimnastyczną wraz z trybunami i zapleczem socjalno-sanitarnym 
wybudowano w Lisich Jamach. Koszt budowy wyniósł ponad 2,4 mln zł. 
Na inwestycję udało się pozyskać dofinansowanie z Fundacji Rozwoju 
Kultury Fizycznej w kwocie 500 tys. zł. 

Objazdowa sesja rady gminy
Radni oglądali zrealizowane inwestycje 

Zbiorniki wody pitnej przy ul. Gryfa Pomorskiego

W Przedszkolu Samorządowym

Dobudowane piętro na jednym z segmentów sierakowickiej podstawówki

W pierwszej klasie trwały właśnie lekcje

W nowym punkcie przedszkolnym przy szkole podstawowej w Załakowie
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pierwszy etap, wybudowano rondo na skrzyżowaniu ulic Lęborskiej,
ks. Sychty i Dworcowej, przebudowano główne skrzyżowanie w cen-
trum wsi (ulice: Kartuska, Lęborska i Słupska) oraz wykonano przejście 
w nasypie kolejowym. Koszt tego etapu prac budowlanych i moderni-
zacyjnych wyniósł 6,73 mln zł. Inwestorem był Zarząd Dróg Woje-
wódzkich, który sfinansował 75% przedsięwzięcia, pozostałą kwotę 
stanowił wkład własny Gminy Sierakowice. 

W tym roku zrealizowano drugi etap inwestycji polegający na 
przebudowie ul. Kartuskiej na odcinku od Banku Spółdzielczego do 
wiaduktu. Tu także 75% kosztów poniósł Zarząd Dróg Wojewódzkich,
a pozostałą część sfinansowała Gmina. Koszt prac wyniósł 1.874.000 zł. 

W Kamienicy Królewskiej przebudowano ulicę Piaskową. 
Nakład finansowy wszystkich prac (budowa kanalizacji deszczowej, wy-
konanie robót drogowych, rozbiórkowych, podbudowy i nowej nawierz-
chni oraz oznakowania) wyniósł 545 tys. zł.

Wspólną inwestycją Gminy Sierakowice i Starostwa Powia-
towego był remont i przebudowa drogi Gowidlino - Lemany na odcinku 

Największą drogową inwestycją zrealizowaną w tym roku był ok. 2,5 km. W ramach projektu powstał także ciąg pieszo-rowerowy,
remont i przebudowa sześciu dróg, na które Gmina pozyskała dofinan- 4 miejsca widokowo-wypoczynkowe, uporządkowano wjazdy oraz usta-
sowanie w ramach tzw. „schetynówek”, czyli Narodowego Programu wiono nowe oznakowanie. Inwestycja wyniosła 4 mln 138 tys. zł i została 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Mowa o ulicach: Piwnej, Mickiewicza, dofinansowana kwotą 1 mln zł z Europejskiego Funduszu Rybackiego. 
Kościerskiej, Źródlanej, Pogodnej i Jana Pawła II. Koszt inwestycji to Pozostałe koszty podzieliły równo pomiędzy siebie samorząd gminny
prawie 7 mln zł, a dofinansowanie wyniosło 3 mln zł. Do inwestycji i powiatowy.
„dołożyło się” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które za W Borowym Lesie zmodernizowano odcinek drogi dł. 530 
kwotę 320 tys. zł wybudowało nową kanalizację na ul. Mickiewicza. metrów. Koszt inwestycji wyniósł 408 tys. zł. Gminie Sierakowice udało 

Kolejne inwestycje drogowe zrealizowane w ciągu ostatnich się pozyskać dofinansowanie na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego
kilku miesięcy to drugi etap przebudowy dróg wojewódzkich 211 i 214 w kwocie 106,5 tys. zł.  
w centrum Sierakowic. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku, realizując Tekst i foto: AK

A tak punkt przedszkolny prezentuje się na zewnątrz

Sierakowicka jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej otrzy-
mała nowy sprzęt ratownictwa technicznego. Jest to zestaw narzędzi 
firmy Lukas, w skład którego wchodzą m.in.: agregat, nożyce hydrau-
liczne, rozpieracz ramieniowy i kolumnowy, a także dwie osłony po-
duszki powietrznej kierowcy. 

Zestaw narzędzi ratownictwa drogowego, będący do tej pory 
na wyposażeniu jednostki w Sierakowicach nie spełniał oczekiwań 
ratowników. Nowe narzędzia hydrauliczne mają zdecydowanie lepsze 
parametry techniczne, dzięki czemu praca strażaków będzie sprawniejsza 
i skróci się czas pomocy poszkodowanym w zdarzeniach drogowych. 
Dla porównania stare nożyce cięły blachy samochodów z naciskiem 16 
ton, a nowe mają moc nacisku 90 ton. 

Nowymi nożycami hydraulicznymi o rozwarciu ostrzy min. 
202 mm można przeciąć elementy o różnych przekrojach. Dzięki opaten-
towanym wielofunkcyjnym końcówkom rozpieracza ramieniowego 
można stosować go nie tylko do rozpierania, ale także korowania, 
ciągnięcia i ściskania, bez konieczności wymiany końcówek. Dzięki 
temu ratownik działa szybciej i bezpieczniej. Kolejne urządzenie z zesta-

Zakup narzędzi został sfinansowany ze środków budżetu wu to rozpieracz kolumnowy dwutłokowy oraz wspornik progowy, który 
Gminy Sierakowice. Koszt zestawu wyniósł nieco ponad 58 tys. zł. zapewnia jego stabilne podparcie. W skład zestawu wchodzą także 

osłony na kierownicę w różnych rozmiarach, chroniące poszkodowanego 
AK, foto: Adam Wróblewskii ratownika przed niepotrzebnym uruchomieniem poduszki powietrznej. 

Nowy zestaw ratownictwa drogowego dla OSP w Sierakowicach 
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Gmina Sierakowice uczestniczyła w projekcie ekologicznym 
„Wszystko co chcielibyście wiedzieć o odpadach w waszej gminie. Akcja 
edukacyjna dla mieszkańców Północnego Regionu Gospodarki Odpa-
dami”. Celem projektu było wsparcie merytoryczne oraz rzeczowe dzia-
łań w zakresie edukacji mieszkańców nt. gospodarowania odpadami.
W ramach projektu opracowano pakiety edukacyjne dla gmin, umożli-
wiające aktywne prowadzenie stoisk edukacyjnych podczas gminnych 
imprez plenerowych, w tym przygotowano 2 gry wielkoformatowe. Dla 
wszystkich, którzy zastanawiali się kiedyś, co dzieje się ze śmieciami po 
tym jak trafiają do śmieciarki, powstał film w formie wirtualnej wyciecz-
ki po Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 
Można zobaczyć,  jak wiele zmieniło się w zagospodarowaniu odpadów 
od czasu, gdy jedynym sposobem zagospodarowania odpadów było wy-
wiezienie na wysypisko. Film pokazuje również, dlaczego opłaca się se-
gregować odpady. 

Podczas Pikniku Rodzinnego w Przedszkolu Samorządowym 
w Sierakowicach referat ochrony środowiska Urzędu Gminy przygo-
tował stoisko z grami ekologicznymi. Przedszkolaki wraz z całymi ro-
dzinami aktywnie włączyły się do zabawy. Do pokonania był „kapslowy 
tor wyścigowy”, gdzie należało, pstrykając palcem, przesuwać korek 
plastikowy po wyznaczonej trasie. Można też było wraz z rodzicami 
spróbować swoich sił w segregacji specjalnie na ten cel przygotowanych 
odpadów. Okazało się, że dylematów, gdzie należy wrzucić dany odpad 
było wiele. Czy stary zakreślacz - to do plastiku czy do zmieszanych? 
Gdzie należy wrzucić stary kalkulator, do PSZOK-u czy też do plastiku? 
A co zrobić z suchymi gałęziami? Wszelkie wątpliwości wyjaśniała 
Agata Cymerman – inspektor ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy 
Sierakowice, oceniająca, która drużyna popełniła najmniej błędów. Ry-
walizacja była bardzo ostra i niekiedy zwycięzców trzeba było wyłaniać 
w drodze dogrywki. Dla najlepszych były nagrody ufundowane przez 

Lokalni animatorzy edukacji ekologicznej, nauczyciele i urzęd- Wójta Gminy Sierakowice w postaci plecaków i toreb sportowych, dla 
nicy z gminy Sierakowice oraz gmin Sulęczyno, Chmielno, Cewice, innych uczestników były torby ekologiczne. Natomiast dla wszystkich 
Linia i Potęgowo spotkali się 17 września br. w Urzędzie Gminy w Siera- pozostała nauka, jak postępować z odpadami komunalnymi w domu.
kowicach na szkoleniu z edukacji odpadowej,  prowadzonego przez 
inicjatorów całego projektu – Re:Miasto s.c. Na spotkaniu omówiono
i przekazano gminom materiały edukacyjne opracowane w ramach 
projektu, a także wymieniono się doświadczeniami w zakresie edukacji 
ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji, recyklingu
i drogi odpadu. 

Gmina Sierakowice zaprezentowała funkcjonowanie Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sierakowicach i podzie-
liła się swoimi doświadczeniami w zakresie możliwości, jakie stwarza 
taki obiekt do prowadzenia aktywnej edukacji w zakresie selektywnego 
zbierania odpadów. Na szkoleniu był obecny przedstawiciel Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Mariusz Laska,w Gdańsku, który dofinansował całe przedsięwzięcie.  
kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w SierakowicachNa efekty nie trzeba było długo czekać. 

Segregujesz – zyskujesz!
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W ukazującym się na terenie całej Szwecji biuletynie To-
warzystwa Szwedzko-Polskiego opublikowano artykuł o odsłonięciu 
pomnika ks. Bernarda Sychty i towarzyszących temu wydarzeniu uro-
czystościach oraz relację z pobytu Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Sierakowice” na Festiwalu Krajów Nadbałtyckich w Karlshamn w lipcu 
br. Autorami prasowych relacji są państwo Karin i Jan Maltestam. 

Państwo Maltestam byli gośćmi czerwcowych uroczystości 
związanych z odsłonięciem i poświęceniem pomnika ks. Bernarda 
Sychty. W biuletynie opublikowali relację z tego wydarzenia. W tekście 
wspomnieli także o Ołtarzu Papieskim, jego symbolice i powodach 
powstania. 

Drugi z tekstów zamieszczonych w biuletynie poświęcony był 
występowi KZPiT „Sierakowice” na Festiwalu Krajów Nadbałtyckich
w Karlshamn. Festiwal organizowany jest już od kilkudziesięciu lat i jest 
jedną z ważniejszych międzynarodowych imprez kulturalnych w Szwe-
cji. Słynie głównie z muzyki, śpiewu, tańca i wystaw. W ramach Festi-
walu odbywa się m.in. Konkurs Piosenki Nadbałtyckiej (w tym roku 
Polskę reprezentowała Sarsa). Zespół „Sierakowice” brał udział w festi-
walu już po raz drugi. Wcześniej gościł w Karlshamn w 2013 r. 

Podczas kilkudniowego pobytu w Szwecji w drugiej połowie 
lipca zespół z Sierakowic dał kilka koncertów w centrum Karlshamn. 
Oprócz tego grupa wraz z zespołami z innych krajów wzięła udział
w paradzie festiwalowej, gdzie zdobyła główną nagrodę. 

W artykule czytamy m.in., że żywy i energiczny występ 
KZPiT „Sierakowice” okazał się dużym sukcesem. Wcześniej młodzi 
tancerze dwukrotnie zaprezentowali się przed starszą publicznością 
Karlshamn i spotkali się z dużą sympatią seniorów. Jak zauważyli 
autorzy tekstu, kaszubska grupa folklorystyczna ma dwa komplety stro-
jów – tradycyjne i rybackie. Te ostatnie w stylu i kolorystyce są podobne 
do skandynawskich strojów ludowych.   

Zespół „Sierakowice” wystąpił także na uroczystościach jubi-
leuszowych związanych z 40-leciem istnienia oddziału Towarzystwa 
Szwedzko-Polskiego w Blekinge, którego prezesem jest Karin Maltes-
tam. Uroczystości rocznicowe były dla Szwedów i mieszkających tam 
Polaków okazją do spróbowania polskich przysmaków. Towarzyszące 
zespołowi panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Paczewie – Halina 
Miotk, Elżbieta Paracka i Stefania Walkusz – przywiozły ze sobą kaszub-
skie wyroby: chleb, wędliny, a także ciasta. Na wyjazd i realizację pro-
jektu „Smaki Kaszub w Skandynawii” Paczewianki otrzymały grant dla 
organizacji pozarządowych ze Starostwa Powiatowego w Kartuzach. 

***
Serdecznie dziękujemy panu mgr. inż. Krzysztofowi 

Przelaskowskiemu za przetłumaczenie artykułów z języka szwedzkiego. 
AK

O ks. Bernardzie Sychcie i KZPiT
„Sierakowice” w szwedzkiej prasie

W dniach 23-24 października w Centrum Kongresowo-Wysta-
wienniczym Amberexpo w Gdańsku odbył się III Międzynarodowy 
Kongres Smart Metropolia skierowany do praktyków i teoretyków 
zajmujących się inteligentnym rozwojem metropolii: zarządzających 
miastami i gminami – samorządowców, prezydentów, wójtów, burmis-
trzów oraz przedstawicieli sektora usług miejskich, organizacji pozarzą-
dowych, planistów, urbanistów, projektantów, naukowców i przedsię-
biorców oferujących rozwiązania, usługi i technologie kluczowe w no-
woczesnym zarządzaniu współczesnymi miastami. 

To już czwarta edycja wydarzenia, które w tym roku odbyło się 
pod hasłem „Metropolia czasu wolnego”. Jego tematyka została 
podzielona na 6 bloków: przestrzeń miejska, zarządzanie miastem, 
nowoczesne myślenie o odpadach, sport i rekreacja, kultura oraz kuchnia 
regionalna. W ramach Smart Metropolii zorganizowane zostały II Targi 
Recyklingu i Ekologii Re:Miasto, podczas których odbyła się dwu-
dniowa debata ekspercka „Nowoczesne myślenie o odpadach”, podsu-
mowująca rok obowiązywania „nowej” ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Uczestniczący w niej Mariusz Laska, kierownik 
Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Sierakowice, przedstawił 
funkcjonowanie systemu monitoringu odpadów komunalnych w gminie 
Sierakowice. Rozwiązania wdrożone w gminie Sierakowice w zakresie 
zastosowania kodów kreskowych do indywidualnego monitorowania 
segregacji odpadów na terenie nieruchomości i komunikacja z miesz-
kańcami w formie wiadomości sms spotkały się z uznaniem wielu osób. 
Mieszkańcy gminy Sierakowice zdążyli się już przyzwyczaić, że za 
pomocą telefonu otrzymują przypomnienie o opłacie śmieciowej lub że 
zmieniła się ilość osób na posesji i należy zmienić deklarację. 

Doświadczenia i wnioski wynikające z ponad rocznego fun-
kcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
przedstawili również Mariusz Chmiel - prezes zarządu PGK w Słupsku, 
Piotr Grzelak - zastępca prezydenta Miasta Gdańska, Joanna Panek - 
zastępca wójta Gminy Szemud, Edwin Górnicki – SGH Warszawa, 
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego oraz 
Zbigniew Popławski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. 

Źródła:
www.remiasto.eu 

www.smartmetropolia.pl  
foto: nadesłane

Smart Metropolia i „smart” rozwiązania
z Gminy Sierakowice 

System monitoringu odpadów komunalnych w gminie Sierakowice był jednym
z tematów debaty eksperckiej „Nowoczesne myślenie o odpadach”



Tradycyjnie jesienią wszystkie jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych w powiecie kartuskim są poddawane ocenie gotowości 
operacyjnej. Jednostki z gminy Sierakowice zostały skontrolowane
i ocenione w sobotę 7 listopada przez komisję złożoną z przedstawicieli  
Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach w osobach: Edmunda Kwi-
dzińskiego – komendanta PSP, Jarosława Bronka i Mariana Ropla.  

Wszystkie pięć jednostek gminnych otrzymało maksymalną 
liczbę punktów, czyli 50,  co świadczy, że są bardzo dobrze przygoto-
wane do działań ratowniczo-gaśniczych. 

Coroczne kontrole mają na celu ocenę stopnia przygotowania 
strażaków-ochotników do podejmowania działań ratowniczo-gaś-
niczych. Ocena gotowości bojowej obejmuje pięć zagadnień: przebieg 
alarmowania, gotowość ratowników, gotowość pojazdów i innego sprzę-
tu oraz dokumentację i wykonanie ćwiczenia alarmowego. 

Jak wypadły nasze gminne jednostki na tle pozostałych jed-
nostek powiatu dowiemy się najprawdopodobniej na początku przy-
szłego roku na rocznej naradzie strażaków w zakresie ochrony przeciw-
pożarowej, która odbędzie się w Szymbarku. 

AK, foto: Adam Wróblewski
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Po dorocznej ocenie gotowości bojowej
Gminne jednostki OSP z maksymalną liczbą punktów 

Kontrola w jednostce w Mojuszu rozpoczęła się wcześnie rano

W Tuchlinie

Druhowie z jednostki w Gowidlinie

Kontrola w jednostce w Sierakowicach

Od lewej: Edmund Kwidziński, Andrzej Bojanowski – wiceprezes OSP
w Sierakowicach, Jarosław Bronk i Marian Ropel

Inspekcja w jednostce w Kamienicy Królewskiej
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Radość, wdzięczność i łzy wzruszenia towarzyszyły pomocy po ukończeniu okresu przedszkolnego. W tej sytuacji, pod 
uczestnikom uroczystości otwarcia nowej części Ośrodka Rewali- groźbą likwidacji przedszkola, państwo Teresa i Kazimierz Woźniakowie  
dacyjno-Wychowawczego w Szklanej. 27 października w gronie pod- zaproponowali utworzenie na bazie ówczesnego przedszkola placówki 
opiecznych Ośrodka i ich rodziców, a także sympatyków i darczyńców umożliwiającej opiekę nad wychowankami po okresie przedszkolnym.
oficjalnie oddano do użytku nowo wybudowane skrzydło. I tak 1 września 2006 r. Fundacja przejęła gminny budynek szkolny i jako 

Julita Krzebietke, dyrektor placówki, powitała uczestników organ prowadzący utworzyła Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy. 
uroczystości, wśród których znaleźli się m.in. państwo Teresa i Ka- Na początku w Ośrodku uczyło się kilkunastu podopiecznych, którzy
zimierz Woźniakowie z synem Jakubem, Mieczysław Struk – Marszałek w większości są z nami do dziś. Po gruntownym remoncie budynku

2Województwa Pomorskiego, Elżbieta Wasilenko – Pomorski Kurator o powierzchni 150 m  Fundacja rozpoczęła starania o rozbudowę. Dzięki 
Oświaty, Stanisław Lamczyk – poseł na Sejm RP, Janina Kwiecień – Sta- zaangażowaniu i pomocy finansowej państwa Woźniak, Urzędu Mar-
rosta Powiatu Kartuskiego, Tadeusz Kobiela – Wójt Gminy Sierakowice, szałkowskiego reprezentowanego przez Jana Kozłowskiego i wójta Gmi-
Dariusz Majorek – Dyrektor Pomorskiego Oddziału PFRON, a także ny Sierakowice Tadeusza Kobieli już wiosną 2009 r. rozpoczęto, a we 
wójtowie gmin ościennych oraz wielu przyjaciół Ośrodka. wrześniu 2009 r. oddano do użytku nowe przestronne skrzydło o pow. 

2450 m , zwiększając dotychczasową przestrzeń 
trzykrotnie. Jednakże rozwój naszej placówki 
był tak dynamiczny, że nowe skrzydło przestało 
nam wystarczać już w 2011 r. Wtedy to 
powstały pierwsze koncepcje dalszej 
rozbudowy.  W międzyczasie  liczba 
wychowanków stale rosła, więc państwo 
Woźniak przekazali nam budynek w sąsiedz-
twie naszego Ośrodka, w którym utworzyliśmy 
samodzielny dom dla naszych najstarszych 
wychowanków. W obiekcie nasi podopieczni 
uczą się samodzielnego życia. W 2012 r. 
państwo Woźniak przekazali Fundacji grunt 
pod obecną rozbudowę, a także sfinansowali w 
całości koszty związane z uzyskaniem 
dokumentacji projektowej niezbędnej do otrzy-
mania pozwolenia na budowę i zagwaran-
towali, że częściowo pokryją nasz wkład 
własny niezbędny do ubiegania się o dofinan-
sowanie. Od tego czasu szukaliśmy różnych 
możliwości sfinansowania rozbudowy. Zadanie 
było bardzo trudne, ponieważ kosztorys 

Historię przekształcenia Samorządowego Przedszkola Spec- inwestorski opiewał na kwotę ponad 5 milionów złotych. Mimo 
jalnego dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w prężnie działający składania wniosków w różnych miejscach przez dwa lata bezskutecznie 
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przedstawił Stefan Czaja, pre- szukaliśmy środków finansowych. Dopiero wiosną tego roku marszałek 
zes Fundacji „Uśmiech Dziecka”, która jest organem prowadzącym Mieczysław Struk dał nam nadzieję na realizację tego zadania. Dzięki 
Ośrodek. jego zaangażowaniu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2,4 mln zł. 

Pozostałą kwotę musieliśmy zagwarantować ze środków własnych. 
Kolejny raz o pomoc zwróciliśmy się do państwa Woźniak, na których 
zawsze możemy liczyć, z prośbą o poręczenie kwoty 2,4 mln zł. Dobre 
serce i ogromna sympatia naszych darczyńców pociągnęła jak 
lokomotywa także innych ludzi. W zbiórkę środków na rozbudowę 
naszego ośrodka zaangażowało się mnóstwo osób. Tu szczególnie 
wymienić trzeba panów Andrzeja i Tadeusza Bigusów – właścicieli firmy 
BAT z Sierakowic, pana Romana Dawidowskiego – prezesa Banku 
Spółdzielczego w Sierakowicach, pana wójta Gminy Sierakowice 
Tadeusza Kobielę, którzy prócz własnych darowizn przeznaczonych na 
ten cel potrafili przekonać także innych, aby wsparli finansowo naszą 
rozbudowę. Wspólne wysiłki przyniosły bardzo wymierne korzyści. 

– Nie mogę uwierzyć, że udało nam się zrealizować tak wielkie 
zadanie. Jest to dowód na to, ile może zdziałać grupa ludzi, która ma 
jeden cel – powiedział Stefan Czaja. – Jeszcze rok temu nikt nie chciał 
wierzyć, że jest możliwa realizacja tak wielkiej inwestycji w tak małej 
wsi. A wszystko zaczęło się dokładnie 15 lat temu. Wtedy to państwo 
Teresa i Kazimierz Woźniakowie dostrzegli potrzeby dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej i chcąc jej pomóc utworzyli Fundację Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech dziecka”. Na początku Fun-
dacja wspierała przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych prowadzone 
przez Urząd Gminy w Sierakowicach, ale z biegiem lat nasi podopieczni 
stawali się coraz starsi, więc powstała potrzeba zagwarantowania im 

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Szklanej jeszcze większy i piękniejszy 

(foto: Tomasz Kunikowski)
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i to w tym samym budynku. Jeżeli chcieliby 
Państwo, mimo dotychczasowej pomocy, 
wspomóc nas w szybkim ukończeniu 
części basenowej i doposażeniu sal 
dydaktycznych, bylibyśmy bardzo wdzię-
czni, a najlepszą nagrodą będzie wdzięcz-
ność naszych podopiecznych. Dziękujemy 
za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, 
umożliwiając realizację tak wielkiej 
inwestycji i przeznaczając na ten cel środki 
finansowe. Wierzymy, że naszą dzia-
łalnością udowodnimy, iż środki te zostały 
dobrze wykorzystane, a obiekt będzie 
służył naszym podopiecznym przez długie 
lata. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu 
dziękuję. 

Uczestnicy obejrzeli krótki film 
ukazujący szybkie tempo prac budowla-
nych i końcowy efekt w postaci nowo-Łącznie Fundacja zebrała z tytułu wpłat zewnętrznych kwotę ponad 460 

czesnego i obszernego budynku Ośrodka. Największe wrażenie na tys. zł. Pozostała kwota wraz z robotami dodatkowymi, które trudno było 
oglądających zrobiły zdjęcia z „lotu ptaka”, oddające w pełni zmiany, przewidzieć przed rozpoczęciem prac, oraz z dodatkową kondygnacją
jakie zaszły w ciągu kilku ostatnich miesięcy na terenie obiektu. z przeznaczeniem na basen została przekazana przez państwa Woźniak. 

Kolejnym punktem uroczystości było symboliczne przecięcie 
wstęgi, a następnie poświęcenie nowo wybudowanych pomieszczeń 
przez ks. Marka Werę, proboszcza parafii p.w. św. Jana Chrzciciela
w Sierakowicach. 

Dyrektor placówki, Julita Krzebietke, podkreśliła wyjątko-
wość miejsca, jakim jest Ośrodek, w którym na co dzień niepełno-
sprawne dzieci uczą się samodzielności i walczą ze swoimi słabościami. 
Ośrodek jest miejscem szczególnym zarówno dla wychowanków jak
i ich rodziców oraz kadry nauczycielskiej. Dyrektor dziękowała 
wszystkim, którzy wspierają jego działalność. 

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, 
które zaangażowały się finansowo w to przedsięwzięcie. Dziękujemy za 
każdą wpłaconą złotówkę. Mamy świadomość, że niektóre bardzo 
symboliczne kwoty mogły wymagać wielu wyrzeczeń. Dziękujemy 
wszystkim osobom i instytucjom za przychylność w naszej sprawie, co
w bardzo dużym stopniu umożliwiło tak szybką i skuteczną realizację 
inwestycji. Jest wiele osób szczególnie zaangażowanych w budowę tego 
budynku, ale przede wszystkim dziękujemy naszym głównym 
inicjatorom, państwu Teresie i Kazimierzowi Woźniak, którzy 
uruchomili tą całą wielką machinę i sfinansowali znaczną część Zadumy i refleksji dostarczył program artystyczny zapre-
inwestycji. Łącznie powstało ponad 2.000 metrów powierzchni zentowany przez wychowanków. Była to niezwykle wzruszająca scenka 
użytkowej. Koszt samego wyposażenia szacujemy na ok. 500 tys. zł. do piosenki „Drewniane lalki”.  
Niektóre sale, dzięki przychylności lokalnych władz, zostały w ostatnich  Na zakończenie części oficjalnej uroczystości głos zabrali 
dniach wyposażone w niezbędne meble i pomoce dydaktyczne. Są goście, którzy wyrazili swój zachwyt dla tak dużej inwestycji
jednak jeszcze sale, które czekają na ewentualnych sponsorów. Mamy i deklarowali dalsze wsparcie finansowe Ośrodka na dokończenie prac

2też, co jest naszą radością, pomieszczenie o pow. 500 m  w części i doposażenie sal. 
piwnicznej przygotowane pod basen. Basen, jako robota dodatkowa, 
wymaga jeszcze wykończenia, co wiąże się z dodatkowymi kosztami Tekst i foto: AK
w wysokości ok. 1 mln zł, ale najważniejsze, że jest już pomieszczenie

Przekaż 1% podatku na naszą Fundację

Wspieraj lokalne Organizacje Pożytku Publicznego

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
„UŚMIECH DZIECKA”
KRS nr 0000027416

usmiechdziecka.com.pl
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Minęło już 6 lat od momentu, kiedy gospodarzami Dyktanda swojej taczce w każdy, najdalszy zakątek. Zatem hasło „Królewianka
Kaszubskiego były Sierakowice, co miało miejsce 7 listopada 2009 roku. w pałacu” ma bardzo znaczące konotacje. Każdorazowe zmagania 
Organizacja imprezy stanowiła wtedy nie lada wyzwanie, bo po raz uczestników Dyktanda w nieprzypadkowo dobranych miejscach mają 
pierwszy miała się odbyć poza terenem miejskim. Dotychczasowe edycje być potwierdzeniem zasiadania Królewianki na tronie, w przygoto-
odbywały się w miastach na Kaszubach. Zaczęło się od Gdańska – wanym kolejnym pałacu. A Gdańsk i progi Uniwersytetu niewątpliwie 

były dla mowy kaszubskiej, dotychczasowej 
mowy ludu, niewątpliwym pałacem. Kilka lat 
wcześniej nawet się Kaszubom nie śniło, że 
ich ukochana, ale pielęgnowana dotychczas 
tylko w chatach mowa zasiądzie w pałacach, 
wkroczy do szkół, urzędów, kościołów.

Po pierwszej edycji w Gdańsku 
Konkurs odbył się też w pałacu, a były nim 
mury  Pałacu Przebendowskich – Kayser-
lingków w Wejherowie. Osiemnastego paź-
dziernika 2003 roku miłośnicy ortografii 
pojawili się w Kaszubskiej Jerozolimie (jak za 
sprawą posadowienia tu najstarszej na 
Kaszubach Kalwarii zwie się to miasto). 
Teksty dla piszących wybrano z  twórczości 
Aleksandra Majkowskiego. Uczestnicy 
zmagali się w trzech kategoriach wiekowych.

Kolejny, III Konkurs miał miejsce 6 
listopada 2004 roku w Zespole Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących w Kar-
tuzach. Od tego roku pojawiła się kategoria dla 
tzw. zawodowców (nauczycieli j. kasz. , lite-
ratów, dziennikarzy, redaktorów – wszystkich, 
których pracy towarzyszy język kaszubski).
W tej edycji królowała twórczość Anny 
Łajming. 

Od Kartuz pałeczkę przejął Puck, 
głównie za sprawą Artura Jabłońskiego, który 

historycznej stolicy Kaszub – gdzie 18 maja 2002 roku na Uniwersytecie pełnił w tym czasie funkcję prezesa ZKP, a także wielkiego miłośnika 
Gdańskim pojawili się nieco wystraszeni pierwsi uczestnicy. Było ich kaszubszczyzny – Starosty Puckiego. Konkurs miał miejsce 5 listopada 
niewielu, bo zaledwie 74 osoby (a może aż 74 osoby, biorąc pod uwagę 2005 roku. Jak na tereny nadmorskie przystało – królowały tu teksty 
status językowy kaszubszczyzny w tamtym momencie), pisali wszyscy nawiązujące do tematyki morskiej, a taką tworzył Józef Cejnowa. 
członkowie Zarządu Głównego ZKP (tak zadecydował ówczesny prezes Piszących przyjęto w Zespole Szkół, a ugoszczono w pałacu w Żelis-
ZKP Brunon Synak, który sam też poddał się weryfikacji) oraz chętni trzewie.
samorządowcy (wśród nich 
Janina Kwiecień oraz prezy-
dent Gdańska Paweł Adamo-
wicz), piszący zmagali się
z tekstami Hieronima Der-
dowskiego. Od początku
w nazwie imprezy był 
podtytuł „Królewianka w pa-
łacu”, co stanowi odniesienie 
wprost do powieści Alek-
sandra  Majkowskiego,
w której  to motywem 
przewodnim jest próba 
przeniesienia Królewianki 
(mowy kaszubskiej) przez 
rzekę i osadzenia jej w zamku 
(symbolu ludu kaszubskie-
go). Pech chce, że wyzna-
czony do tego zadania pas-
tuszek Remus (rycerz ka-
szubski) nie radzi sobie z za-
daniem i zamek zapada się 
pod ziemię na kolejne sto lat 
razem z Królewianką. Remus 
jednak postanawia w inny 
sposób ratować swoją Panią, 
odtąd przenosi do braci 
Kaszubów mowę pod pos-
tacią książek, zawozi je na 

XIV Dyktando Kaszubskie w Gdyni
Z kart historii Konkursu

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

Sierakowiczanie stanowili niemały procent uczestników dyktanda
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Z Pucka Konkurs zawędrował w kolejnym 2006 roku do Pierwszy jubileusz w historii Dyktanda Kaszubskiego –
Żukowa. Dokładnie 4 listopada zjechały tu całe rzesze piszących, bo X-lecie – postanowiono zorganizować znowu tam, gdzie wszystko się 
wolą włodarzy było ugoszczenie jak największej liczby startujących. zaczęło, a więc w Gdańsku, na Uniwersytecie. Spieszących z różnych 
Szkoły mogły wydelegować nawet do 10 przedstawicieli! To dodało stron Kaszub uczestników witał napis „Królewianka w stolëcë Kaszëb”, 
niemałego przyspieszenia w zakresie zainteresowania ortografią ka- co nawiązuje do historycznych kaszubskich korzeni Gdańska. Piątego 
szubską. Oczywiście nie wszyscy skwapliwie swoje limity wykorzystali, listopada zrobiło się barwnie w holu wydziału humanistycznego, czarno-
ale wielu było usatysfakcjonowanych możliwością niezamartwienia się żółte barwy regionu pojawiły się w każdym zakątku budynku,
tym, jak pogodzić apetyty konkursowiczów na sprawdzenie się w gronie a kolorowe kaszubskie stroje przyciągały wzrok obserwatorów. 
najlepszych. Na uczestników czekały teksty z powieści A. Majkow- Gdańsk przekazał pałeczkę do Strzepcza, który gościł 
skiego „Żëcé i przigòdë Remùsa”. uczestników XI Dyktanda 10 listopada 2012 roku w budynku Szkoły 

Podstawowej. W tym miejscu obowiązkowo musiały się pojawić teksty 
Aleksandra Labudy – pisarza związanego z gminą Linia, spoczywają-
cego na strzepskim cmentarzu (sąsiadującym z budynkiem szkoły). 
Ponieważ minęło znowu kolejnych pięć lat organizowania Konkursu, 
przeprowadzono kolejną, drugą już, edycję zmagań o tytuł arcymistrza 
kaszubskiej pisowni (który trafił do Elżbiety Pryczkowskiej). Tu po raz 
pierwszy pojawiło się ogromne pióro dłuta Czesława Birra, które odtąd 
jest przekazywane kolejnym organizatorom. 

Ze Strzepcza pióro zostało przekazane do Szymbarku, bo to 
właśnie tu 9 listopada 2013 roku zawitali uczestnicy XII Dyktanda.
W gościnnych murach Zespołu Kształcenia i Wychowania konkur-
sowicze pisali fragmenty literatury kaszubskiej sławiące przyrodę
i piękno kaszubskiego krajobrazu, bo właśnie stąd (z Wieżycy) najlepiej 
widać to bogactwo, które zachwyca nie tylko miejscowych.

Jest na Kaszubach szkoła, która przyjęła dla siebie szcze-
gólnych patronów – mowa o Gimnazjum w Luzinie, noszącym imię Pisa-
rzy Kaszubskich. W tej właśnie szkole odbyła się 8 listopada 2014 roku Rok 2007 został ogłoszony w Gminie Sierakowice i na 
XIII edycja Dyktanda Kaszubskiego. Wszystkich uczestników Kaszubach Rokiem ks. Bernarda Sychty. W gminie miało miejsce bardzo 
zachwycił niesamowicie ciekawy wystrój wnętrza, bogato reprezen-dużo różnych przedsięwzięć mających na celu uczczenie pamięci tego 
towane tabla z informacjami o kolejnych twórcach, wystawy, malowidła, wielkiego Syna Ziemi Sierakowickiej. Na Kaszubach i Kociewiu 
rzeźby i popiersia. Zanim zasiedli do pisania tekstów, mogli zapoznać się również odbywało się sporo imprez. Nie mogło się też odbyć Dyktando 
dokładniej z patronami tej edycji – Alojzym Naglem,  na tablicy biogra-Kaszubskie bez zwrócenia uwagi na tę zasłużoną dla ruchu kaszubskiego 
ficznej (teksty dla młodszych kategorii wiekowych) i Stanisławem Janke, postać. Oczywiście na uczestników Dyktanda, którzy pojawili się 10 
na żywo, którego teksty pisali uczestnicy starszych kategorii. listopada w Szkole Sportowej w Sopocie, czekały teksty ks. Sychty. Tu 

po raz pierwszy wprowadzono dodatkową kategorię „O tytuł 
Arcymistrza kaszubskiej pisowni”, jak podają zapisy regulaminu – 
kategorię, która odbywać się odtąd będzie co pięć lat, a jej uczestnikami 
będą dotychczasowi mistrzowie ortografii wszystkich kategorii 
ostatniego pięciolecia”(pierwszy tytuł Arcymistrza, wywalczony właśnie 
w Sopocie,   powędrował do Iwony Makurat z Kościerzyny).

Zaszczytny obowiązek zorganizowania Dyktanda Kaszub-
skiego w kolejnym roku wzięła na siebie Kościerzyna – miasto o wielo-
wiekowej tradycji kaszubskiej, w którym rodziły się, wychowywały
i kształciły całe rzesze wielkich Kaszubów, a wśród nich jeden z naj-
znamienitszych – Aleksander Majkowski. Nie mogło zatem zabraknąć 
jego twórczości podczas tego ważnego wydarzenia i 8 listopada 2008 
roku w Zespole Szkół Powiatowych uczestnicy VII już Dyktanda 
Kaszubskiego próbowali ortograficznych sił właśnie na tekstach 
zaczerpniętych z dorobku literackiego tego wielkiego Młodokaszuby.

Rok 2009 przeniósł lokalizację „Pałacu Królewianki” do 
Sierakowic. W ortograficzne szranki stanęło wielu uczestników (niemal 

Tegoroczna, XIV edycja Dyktanda Kaszubskiego miała 200), którzy w gościnnych murach sierakowickiego gimnazjum zmagali 
miejsce 7 listopada w Gdyni, „mieście z morza”, mieście, które wyrosłosię z tekstami braci Peplińskich (Antoniego i Aleksego). Nie mogło się 
z małej kaszubskiej wsi rybackiej. Dziś jest to prężnie rozwijający się stać inaczej, gdyż po ks. Sychcie (którego teksty królowały w 2007 roku) 
ośrodek trójmiejski, ale duch kaszubski ciągle jest w nim obecny, zatem to oni także są wybitnie zasłużonymi dla kultury kaszubskiej 
160 startujących w Konkursie uczestników czuło się tu swojsko, o co mieszkańcami gminy Sierakowice. Organizatorzy przygotowali na tę 
zadbali też bardzo organizatorzy (poczęstunki, występy, prezentacje, okazję antologię utworów braci Peplińskich (Antologia lëterecczich 
wizyta w Porcie, w Muzeum Emigracji). Tym razem przedmiotem dokôzów. Antón i Aleks Peplińscë), którą otrzymał każdy uczestnik VIII 
ortograficznych zmagań były teksty Leona Heykego, bo to jego imieniem Dyktanda Kaszubskiego.
naznaczono na Kaszubach rok 2015. Gminę Sierakowice reprezen-Kolejny rok również w pewnym wycinku był poświęcony 
towało, jak zawsze zresztą, liczne grono uczestników. Do drugiego etapu jednemu z braci Peplińskich – księdzu Antoniemu. IX Dyktando Ka-
zakwalifikowało się sporo naszych reprezentantów, ale w klasyfikacji szubskie miało miejsce 6 listopada w Bytowie – a Ziemia Bytowska,  jak 
końcowej szczęście uśmiechnęło się do dwojga z nich: Teresy i Henryka wiadomo, jest kolebką rodu Peplińskich, którzy właśnie stąd przybyli, by 
Klasów, którzy znaleźli się wśród laureatów Konkursu (Teresa w kate-osiedlić się w Łyśniewie Sierakowickim. Wobec tego na uczestników 
gorii dorosłych; Henryk w kategorii zawodowców).Dyktanda czekała publikacja – śpiewnik prezentujący utwory muzyczne 

Przyszłoroczna edycja Konkursu odbędzie się w Kosakowie, ks. Antoniego, połączony z jego biografią. Podczas Konkursu promo-
gminie sąsiadującej z Gdynią. Organizatorów, którzy zabrali już ze sobą wano też inne dzieło – kaszubskojęzyczny przekład „Pana Tadeusza” 
przechodnie pióro, czeka ogromne wyzwanie – przygotowanie jubi-przygotowany przez Stanisława Janke, a zaprezentowany we frag-
leuszowego XV Dyktanda Kaszubskiego, na które serdecznie zaprosili mentach przez Danutę Stenkę i Macieja Miecznikowskiego. Uczestnicy 
już wszystkich w Gdyni.Dyktanda pisali teksty Jana Karnowskiego, którego rok na mocy decyzji 

Danuta Pioch
władz ZKP trwał na Kaszubach. Foto: D. Pioch, D. Majkowski

Zdobywcy czołowych miejsc wśród dorosłych

Najlepsi wśród zawodowców

10 (304) listopad 2015
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Dużym powodzeniem cieszą się stałe akcje podejmowane 
przez wolontariat, działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Sierakowicach pod hasłem „Odzież dla potrzebujących”. 
Akcja ta ponownie została zorganizowana 14 października br. Podczas 
wystawki odzieży wszyscy, którzy odwiedzili Ośrodek, mogli 
swobodnie i bez pośpiechu wybrać odzież dla siebie i swoich bliskich. 

Akcja ta pokazuje, że dzielenie się z drugim człowiekiem jest 
szczytnym celem oraz utwierdza nas w przekonaniu, że warto pomagać. 
Dzięki darczyńcom i wspólnej pracy wolontariuszy i pracowników 
GOPS tą formą pomocy zostało objętych 77 rodzin, które z wdzię-
cznością pytały o termin kolejnej wystawki. 

Może i Ty, Czytelniku, włączysz się w organizację kolejnej 
wystawki planowanej na kwiecień 2016 r.? Nie wyrzucaj niepotrzebnych 
rzeczy, zabawek, sprzętu AGD. Możesz je oddać, będąc tym samym 
otwartym na dobro drugiego człowieka.

Wolontariat przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
Sierakowice, ul. Lęborska 34
tel. 58  684 60 37

Tekst i foto: nadesłane

Odzież dla potrzebujących

W ramach gminnych obchodów Narodowego Święta Niepod-
ległości 13 listopada w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Sierako-
wicach została odprawiona msza św. z oprawą muzyczną zespołu 
Trompes de Pologne. Tuż po nabożeństwie mieszkańcy gminy mieli 
okazję wysłuchać koncertu zatytułowanego „Muzyka sakralna, dworska 
i myśliwska”.  

Zespół Francuskiej Muzyki Myśliwskiej Trompes de Pologne 
działa przy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie. Powstał
w roku 2000 i działa pod kierownictwem Henryka Mąki. Jest jedynym 
tego typu zespołem w kraju, prezentującym specyficzną i mało znaną
w Polsce francuską muzykę myśliwską, wywodzącą się z tradycji 
wielkich, konnych polowań par force. Można powiedzieć, iż zespół ten 
ma charakter ogólnopolski, gdyż tworzy go kilku muzyków – pasjonatów 
z różnych regionów kraju, których połączyła fascynacja instrumentem 

trompe de chasse. Zespół 
koncertuje na licznych impre-
zach myśliwskich i jeździec-
kich oraz na festiwalach powstał we Francji na przełomie XVII i XVIII stulecia, a upowszechnił 
i konkursach muzyki myśliw- go Wielki Łowczy na dworze Ludwika XV. Ostateczną formę, w jakiej 
skiej. W swoim repertuarze róg funkcjonuje do dziś, ukształtowano ponad 150 lat temu. Jest on 
posiada utwory Mszy św. najdłuższym rogiem myśliwskim mierzącym 4,54 m długości, 
Huberta a także francuskie zwiniętym do średnicy ok. 40 cm. Zbudowany jest z cienkiej blachy, co 
fanfary, pieśni i hymny. daje specyficzny, metaliczny, niejako „brzęczący” dźwięk. Jest to 
W 2010 roku członkowie zes- najgłośniejszy róg – jego dźwięk jest słyszalny w odległości ok. jednego 
połu zostali przyjęci do kilometra. Charakterystyczną cechą tego instrumentu jest czarne wnętrze 
Międzynarodowej Federacji czary głosowej, które podczas polowania miało zapobiegać odbłyskom 
Rogów Francuskich (FITF). słońca, mogącym oślepiać podążających za trębaczem jeźdźców lub 

Mieszkańcy, któ- płoszyć konie. Ze względu na budowę instrumentu muzycy grają stojąc 
rzy przybyli na koncert, nie tyłem do publiczności. 
tylko wysłuchali utworów Uczestnicy koncertu mieli także okazję wysłuchać brzmienia 
muzyki myśliwskiej, ale „prototypu” współczesnych rogów myśliwskich, czyli rogu bawolego
mieli także okazję poznać i skonfrontować to, co usłyszeli z opisem gry na tym instrumencie 
liczącą ok. 300 lat historię zawartym w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza. 
trompe de chasse, czyli rogu Publiczność była pełna uznania dla występu zespołu i nagro-
francuskiego. Instrument dziła muzyków owacjami na stojąco.

Koncert muzyki myśliwskiej w kościele św. Jana Chrzciciela 

Tekst i foto: AK
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Od czternastu lat Kaszubi próbują swoich możliwości w za- kategoria klas I-III
kresie ortografii podczas Dyktanda Kaszubskiego, od dwóch lat trwa też I miejsce – Oliwia Grzenkowicz z SP w Mojuszu
Konkurs pięknego czytania tekstów kaszubskich. Pomysłodawcą II miejsce – Paweł Kotłowski z SP w Sierakowicach
Konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo z Bolszewa. III miejsce – Jakub Wenta z SP w Łyśniewie
Pierwsza edycja konkursu nie miała jeszcze zasięgu regionalnego, wyróżnienie – Dawid Malek z Małej Szkoły w Szopie
Biblioteka zorganizowała go na szczeblu powiatowo-gminnym dla 
powiatu wejherowskiego. W 2014 roku postanowiono rozszerzyć zasięg 
konkursu na regionalny z racji ogromnego zainteresowania środowiska 
taką formą sprawdzenia sprawności w zakresie czytania. Już w momen-
cie tej decyzji włączyły się od razu cztery powiaty województwa 
pomorskiego.

kategoria klas IV-VI
I miejsce – Karolina Miotk z SP w Mojuszu
II miejsce – Klaudia Wenta z SP w Jelonku
III miejsce – Marta Krefta z ZS w Tuchlinie
wyróżnienie – Michał Lorbiecki z Małej Szkoły w Szopie

Tak więc tegoroczna edycja Konkursu jest drugą w skali re-
gionu, a trzecią w rzeczywistości. Zmagania uczestników przebiegają, 
tak jak w Rodnej Mowie (konkursie recytatorskim), w czterech etapach: 
szkolnym, gminnym, powiatowym i regionalnym. W konkursie mogą 
brać udział przedstawiciele 5 kategorii wiekowych: uczniowie klas I-III, 
klas IV-VI, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli. Co cie-
kawe, laureaci pierwszych miejsc otrzymują tytuły: Mésterk Bëlnégo 
Czëtaniô, Môłi Méster Bëlnégo Czëtaniô, Strzédny Méster Bëlnégo 
Czëtaniô,  Méster Bëlnégo Czëtaniô, Wiôldżi Méster Bëlnégo Czëtaniô, 
czyli podobnie jak w konkursie ortograficznym (Dyktandzie 
Kaszubskim).

Każda z kategorii wiekowych przygotowuje się do czytania 
innej literatury: dla najmłodszych dzieci wskazano bajki Alojzego Nagla, 
starsi uczniowie szkoły podstawowej czytają teksty wybrane z I rozdziału 
Życia i przygód Remusa, gimnazjaliści czytają felietony Aleksandra 
Labudy, licealiści – rozdział II powieści A. Majkowskiego, a dorośli 
teksty wzięte z poematu L. Heykego Dobrogost i Miłosława. Do 
Konkursu powinni się zgłaszać ci czytelnicy, którzy z natury nie mają 
większego problemu z płynnym odczytaniem tekstu (a jest to dodatkowo 
kaszubskojęzyczny tekst) i potrafią w krótkim czasie przygotować na 
miejscu piękną jego interpretację głosową. Zadanie nie należy do 
łatwych, ale i tak Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

szkoły gimnazjalneW bieżącym roku odbyły się eliminacje przeprowadzone dla 
I miejsce – Natalia Neubauer z Gimnazjum w Szopieuczestników z terenu Gminy Sierakowice. Gminny Konkurs odbył się 9 
II miejsce – Wiktoria Arent z ZS w Kamienicy Królewskiejlistopada 2015 w Szkole Podstawowej w Mojuszu. Patronat nad kon-
III miejsce – Emilia Bigus z Gimnazjum w Szopiekursem objął Wójt Tadeusz Kobiela, który był też sponsorem wielu 
wyróżnienie – Bożena Lejk z Gimnazjum w Gowidliniecennych nagród. Organizator, czyli SP w Mojuszu, ufundował dyplomy, 
doroślipuchary dla laureatów każdej kategorii, nagrody za udział dla każdego 
I miejsce – Janina Mielewczyk z Sierakowicuczestnika i poczęstunek dla wszystkich.
II miejsce – Anna Reiter, nauczycielka SP w Lisich JamachNa eliminacje Gminy Sierakowice stawiło się 31 

Wszyscy wymienieni wyżej laureaci wzięli udział w elimi-uczestników z 10 szkół podstawowych i 4 gimnazjów (10 z klas I-III, 
nacjach powiatowych, które miały miejsce 17 listopada 2015 roku11 z klas IV-VI, 8 z gimnazjów i 2 w grupie dorosłych; nie było 
w Stężycy.uczestników z kategorii szkół ponadgimnazjalnych). Oceną prezentacji 

Danuta Pioch
tekstów zajęło się jury w składzie: Wanda Lew-Kiedrowska, Emilia 

koordynator gminnych eliminacji
Reclaf, Zbigniew Wenta. Wynik końcowy eliminacji gminnych 
Konkursu Méster Bëlnégo Czëtaniô przedstawia się następująco:

II Regionalny Konkurs „Méster Bëlnégo Czëtaniô”
Mojusz gospodarzem zmagań gminnych

Nagrody laureaci wybierali sobie sami spośród ułożonych

Grupa najmłodszych uczestników
(pierwsza z lewej Oliwia Grzenkowicz – laureatka I  miejsca)

Reprezentanci klas IV-VI
(pierwsza z prawej Karolina Miotk – laureatka pierwszego miejsca)

10 (304) listopad 2015
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W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości tradycyjnie 
w Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach miała miejsce 
patriotyczna uroczystość. Okazje były zasadniczo cztery: 97. rocznica 
odzyskania przez Polskę niepodległości, Święto Szkoły przez fakt 
patrona i jego związku z odbudową niepodległości, ślubowanie i paso-
wanie uczniów klas pierwszych oraz XIII edycja Szkolnego Konkursu 
Historycznego o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Sierakowicach, 
będącego jednocześnie finałem projektu edukacyjnego klas trzecich.

był jednocześnie finałem ich projektu edukacyjnego, noszącego w tym 
roku tytuł „Wojskowość w czasach Józefa Piłsudskiego”. W ciągu mi-
nionych dwóch miesięcy uczniowie pod opieką swoich wychowawców 
przygotowywali się do tego współzawodnictwa, na które składał się test 
wiedzy historycznej z okresu 1794-1935, rozpoznawanie postaci oraz 
miejsc z tego okresu, wykonanie wiernej makiety wylosowanej 
wcześniej broni z czasów II RP, pokaz musztry zbiorowej w 11-oso-
bowym pułku oraz zaprojektowanie i własnoręczne wykonanie proporca 
dla swojego pułku piłsudczykowskiego.

Wyjątkowości imprezie dodał fakt, że gośćmi naszej 
społeczności w tym dniu byli radni Rady Gminy Sierakowice wraz z jej 
wiceprzewodniczącym dr. Mirosławem Kuczkowskim, wójt Tadeusz 
Kobiela wraz z zastępcą Zbigniewem Fularczykiem, urzędnicy 
samorządowi oraz sołtysi, którzy w ramach sesji objazdowej znaleźli 
czas i przybyli na uroczystość. Wśród gości byli także: proboszcz parafii 
p.w. św. Marcina ks. Bronisław Dawicki, przedstawiciele Rady Ro-
dziców wraz z jej przewodniczącą Lucyna Gilmajster, przedstawiciele 
Żandarmerii Wojskowej z Elbląga oraz Zbigniew Satke – pedagog, dzia-
łacz społeczny i członek rodziny o piłsudczykowskiej przeszłości.

Zmagania trwały prawie dwie godziny, a efekty były 
zadziwiające: otóż część pytań historycznych przerosła uczestników, 
musztra wypadła totalnie rewelacyjnie, proporce wyjęły „hafciarkom”
z klas trzecich kawał życia, zaś niektóre makiety do szkoły przywieziono 
na specjalistycznych lawetach. Słowa uznania należą się przede wszyst-
kim uczniom, którzy tak bardzo zaangażowali się w przygotowania do 
konkursu, ale także ich wychowawcom, którzy potrafili zmotywować
i wesprzeć swoich podopiecznych.

Głównymi punktami święta był Apel poległych przepro-
wadzony przez phm. Witolda Sildatka i podległą mu 10 SHD „Tajfuny”, 
wystąpienie przedstawiciela społeczności szkolnej pana Rajmunda 
Spręgi, Wójta Gminy pana Tadeusza Kobieli oraz prof. Satke, którzy 
przekazał do zasobów Biblioteki Szkolnej niezwykłą publikację z 1928 
roku pt. „Dziesięciolecie państwa polskiego 1918-1928”.

W drugiej części uroczystości przewodniczący samorządów 
klas pierwszych złożyli w imieniu swoich rówieśników ślubowanie na 
Sztandar Szkoły, po czym wszyscy pierwszacy w uroczystej asyście 
pocztów pułkowych zostali pasowani przez dyrektora szkoły pana 
Krzysztofa Andryskowskiego repliką szabli oficerskiej z 1921 roku – 
dokładnie taką samą, jaką posiadał w swojej kolekcji Marszałek 
Piłsudski.

Trzecia część rozpoczęła się tuż po godzinie 11.00, kiedy to 
klasy trzecie przystąpiły do XIII edycji konkursu historycznego, który 

Gimnazjum patriotyzmem silne
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Niestety, ideą konkursu jest wyłonienie jakiegoś laureata – co pt. „Bohater drugiego planu” organizowanego przez Muzeum Historii 
zresztą uczyniono – została nim klasa IIIf pod opieką merytoryczną pani Polski oraz Łódzką Szkołę Filmową, którego laureaci – uczniowie klasy 
Kariny Jaroszewskiej. Klasie należą się zasłużone gratulacje. Różnice IIIC: Julia Stencel, Monika Cyperska oraz Jakub Bigus – zaprezentują 
punktowe między II a III miejscem były minimalne, co pokazuje karta swój film pt. „Jan Gosz – Historia dobrem pisana”. To film o człowieku, 
wyników. który w 1980 roku zakładał w Sierakowicach „Solidarność”. Prócz nich 

filmy pokaże pięć innych ekip z całej Polski. Wśród gości będą wybitni 
historycy i filmowcy polscy. Patronem honorowym konkursu jest 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, zaś sponsorem Fundacja Banku 
Zachodniego WBK. Wyjazd odbędzie się w czwartek 3 grudnia.

Z opinii uczniów, nauczycieli, rodziców czy też gości wynika, 
że uroczystość bardzo się spodobała, że jest żywy w naszej społeczności 
duch patriotyzmu – zdrowego, autentycznego, bez polityki i związanego 
z nią pieniactwa. I to cieszy. Z roku na rok. Taka oto nasza patriotyczna 
tradycja szkolna.

Jeśli ktoś w tym kraju potrzebuje dowodów na to, że gimnaz-
jów likwidować nie potrzeba i nie należy, zapraszamy do nas w przysz-
łym roku. Efekt – niczym motto naszego patrona – „czynem murowany”.

Cieszmy się w tę 97. rocznicę, że mamy niepodległą Polskę, 
cieszmy się, że mamy gimnazja w całym kraju, które o tej Polsce 
pamiętają i o tę Polskę walczą. Codziennie.

Dyrekcja dziękuje organizatorom – paniom: Wioletcie Kucz-
kowskiej, Karinie Jaroszewskiej; panom: Witoldowi Sildatkowi, Raj-
mundowi Sprędze, Adrianowi Klawikowskiemu oraz pracownikom Nagrodą dla zwycięskiej klasy jest ufundowany przez Wójta 
obsługi technicznej: Mirkowi Bławatowi, Edmundowi Matyce i kierow-Gminy Sierakowice wyjazd do Warszawy (Grób Nieznanego Żołnierza 
nikowi wszystkich kierowników – Romanowi Grubie.oraz Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego). Dodatkowo uczestnicy 

Tekst i foto: nadesłanebędą gośćmi uroczystej gali Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego 

8 grudnia 2015 r. mija 35. rocznica powstania
Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice”.

W tym dniu mszą świętą
w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela o godz. 19.00

rozpoczynają się uroczystości jubileuszowe. 
Wszystkich sympatyków zespołu serdecznie zapraszamy.

10 (304) listopad 2015
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Od września 2013 r., w każdy czwartek, gościmy w naszym 
Ośrodku pana Zbyszka Szredera, który prowadzi z naszymi pod-
opiecznymi warsztaty teatralne. Zajęcia te opierają się na głównych 
założeniach dramy, która przede wszystkim jest metodą kształtowania 
osobowości i wrażliwości, opierająca się na naturalnej skłonności 
człowieka do naśladowania, zabawy i umiejętności życia fikcją. Nasi 
wychowankowie poprzez uczestnictwo w tych zajęciach uczą się 
improwizacji, ćwiczenia pozwalają na rozwijanie i poznawanie ich 
własnych możliwości.

publicznością i improwizacji (nie tylko wychowanków, ale także 
nauczycieli). Zajęcia kończymy zabawami z chustą animacyjną, których 
celem jest kształtowanie współdziałania w grupie, a przede wszystkim są 
one dobrą zabawą.

Pozytywne efekty, jakie zauważyliśmy od wprowadzenia
w naszym Ośrodku warsztatów teatralnych, to przede wszystkim rozwój 
mimiki, ekspresji i operowania ciałem, a także rozwój wyobraźni. 
Ponadto wychowankowie coraz częściej wychodzą z inicjatywą 
odgrywania ról, które sami wymyślają.

Nasi wychowankowie o warsztatach:
Warsztaty prowadzone przez pana Zbyszka podzielone są na Alicja: „Zajęcia z panem Zbyszkiem są fajne i bardzo lubię 

trzy części: rozgrzewkę, zajęcia główne i zabawy z chustą. Dzięki temu, pana Zbyszka. Tańczymy, liczymy tam…”
że elementy te pozostają niezmienne nasi podopieczni ufają panu Artur: „Lubię zajęcia u pana Zbyszka, jest wesoło i jest fajna 
Zbyszkowi i czują się bezpieczni wiedząc, co przyniesie dalsza część muzyka…”
zajęć. Rozgrzewka oprócz ćwiczeń fizycznych, które mają na celu 
utrzymywanie sprawności ciała, ma też służyć rozgrzaniu przepony Tekst i foto: nadesłane
i strun głosowych. Uczy przede wszystkim występowania przed 

Warsztaty teatralne w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w  Szklanej

14 października był jednym z wyjątkowych dni w Szkole 
Podstawowej w Puzdrowie. Tego dnia 17 uczniów klasy pierwszej 
zdawało swój pierwszy szkolny egzamin - ślubowanie. 

Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem dla 
dziecka i jego rodziny. Dzieci poznają nowe środowisko, jakim jest 
szkoła i muszą sprostać nowym wymaganiom, jakie stawiają przed nimi 
nauczyciele. Dzieci z klasy pierwszej z odwagą i zaangażowaniem 
wystąpiły przed rodzicami, gronem pedagogicznym i swoimi starszymi 
kolegami. Wróżka, która zadawała uczniom pytania, jak należy zacho-
wywać się w szkole, była mile zaskoczona, ponieważ dzieci prawidłowo 
odpowiedziały na wszystkie pytania. Następnie uczniowie zostali paso-
wani na ucznia, przy pomocy symbolicznego ołówka, przez panią 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Puzdrowie Mirosławę Masowa. Na 
koniec rodzice wręczyli swoim dzieciom upominki i zaprosili na słodki 
poczęstunek.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów
w nauce i jak najlepszych wyników na pierwszym szkolnym 
świadectwie. Beata Konkel, foto: nadesłane

Pierwszaki z Puzdrowa już po ślubowaniu
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Grupa 33 pierwszoklasistów stała się oficjalnie uczniami 
Zespołu Szkół w Tuchlinie. 20 października był szczególnie uroczystym 
dniem dla uczniów klasy pierwszej. W tym właśnie dniu dzieci złożyły 
uroczyste ślubowanie, które oficjalnie włączyło je do szkolnej  społecz-
ności. 

nauczyć oraz udowodniły, że są gotowe, aby stać się prawdziwymi 
uczniami naszej szkoły. Następnie uczniowie złożyli ślubowanie,  
powtarzając słowa przysięgi za panem Dyrektorem, który symbolicznie 
„pasował” każdego pierwszaka na ucznia Zespołu Szkół w Tuchlinie. 

W tym roku utworzono dwie klasy pierwsze. Wychowawcami 
są panie: Halina Koszałka i Grażyna Labuda. Obie klasy już od początku 
września przygotowywały się do tego ważnego dnia: dzieci ćwiczyły 
piosenki, wierszyki, przygotowywały dekoracje oraz zaproszenia. 20 
października cała szkoła zgromadziła się w sali gimnastycznej, aby 
obejrzeć program przygotowany przez uczniów klas I. Dzieci poprzez 
wiersze i piosenki pokazały wszystkim, czego zdążyły się już w szkole 

Każdy uczeń „podpisał” odbiciem kciuka tekst ślubowania, który 
następnie trafił do klasowej Kroniki. Po części oficjalnej nadszedł czas na 
obdarowanie dzieci prezentami przygotowanymi przez rodziców oraz na 
słodki poczęstunek. 

Grono pedagogiczne życzy wszystkim uczniom klas I zapału 
do nauki, samych sukcesów w edukacji i tego, aby nauka nie była tylko 
obowiązkiem, ale przyjemnością.  

Katarzyna Myszk, foto: nadesłane

Ślubujemy uroczyście naszej szkole, małej ojczyźnie...

10 (304) listopad 2015
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Swoje małe święto miały maluchy z grupy trzy- i czterolatków 
oraz z „zerówek” Zespołu Szkół w Gowidlinie. We wtorkowe przed-
południe 27 października ponad osiemdziesięcioro dzieci dyrektor Maria 
Wenta-Barlak pasowała na przedszkolaków. Ale zanim to nastąpiło, 
przed rodzicami i dyrekcją szkoły zaprezentowały to, czego do tej pory 
się nauczyły: zaśpiewały piosenki, recytowały wiersze, a nawet zatań-
czyły. Po programie artystycznym dzieci wygłosiły tekst przysięgi

i obiecały, że będą słuchać swojej pani, a także grzecznie się bawić
i dobrze uczyć, aby nie zasmucać rodziców. Dyrektor placówki 
czarodziejskim ołówkiem pasowała dzieci na przedszkolaków, a wycho-
wawczynie wręczyły maluchom pamiątkowe dyplomy. Po oficjalnej 
części uroczystości jej uczestnicy udali się na słodki poczęstunek.

Tekst i foto: AK

Pasowanie na przedszkolaka w Gowidlinie

Otyłość jest najpoważniejszą chorobą cywi-
lizacyjną naszych czasów. Z roku na rok jest coraz gorzej. 
Tyjemy w zastraszającym tempie. Już co piąty Polak jest 
otyły!

Długie godziny spędzane w pracy i brak czasu na 
cokolwiek. Zabiegani, w natłoku codziennych zajęć 
zapominamy o jedzeniu. Niestety problem nadwagi i otyłości 
coraz częściej dotyka też dzieci i młodzież, które zamiast 
aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu wolą 
przesiadywać przed komputerem. Lekarze i dietetycy 
alarmują – jedyną skuteczną formą profilaktyki i zwalczania 
epidemii otyłości jest trwała zmiana nawyków żywie-
niowych. Z tego względu już po raz czwarty ruszyła 
ogólnopolska kampania społeczna „Uwaga Nadwaga!”, 
której organizatorem jest sieć Centrów Dietetycznych 
Naturhouse. Akcja ma na celu zwiększenie świadomości 
dotyczącej właściwych nawyków żywieniowych i ich wpły-
wu na nasze zdrowie.

Również i nasza szkoła wzięła udział w tej akcji. 
Zaprosiliśmy do nas panie dietetyczki z „Naturhouse”, które 
przyjechały do nas z Kościerzyny 28 października. Podczas 
prelekcji p. Katarzyna Bronk – specjalistka do spraw 
żywienia, przeprowadziła działania edukacyjne i profilaktyczne. Opowiedziała o konsekwencjach wynikających z nieprawidłowej diety oraz wskazała, 
jak komponować pełnowartościowy jadłospis dla całej rodziny.

Anna Reiter, foto: nadesłane

Dietetyczki z Naturehouse mówiły o zdrowej diecie
z uczniami szkoły w Lisich Jamach
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Przy współpracy ze Szkolnym 
Kołem Caritas z Kamienicy Szlacheckiej 
uczniowie kl. V i VI Szkoły Podsta-
wowej w Lisich Jamach, z panią Anią na 
czele, 10 listopada pojechali do Sta-
rogardu Gdańskiego na Inaugurację 
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. 
Ponad 2 tysiące osób (w tym wielu 
niepełnosprawnych) świętowało razem
z Caritas tę uroczystość.

– Zgromadziliśmy się dzisiaj, 
aby razem z diecezjalną Caritas zainau-
gurować kolejne „Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom” – mówił ks. 
Grzegorz Weis, dyrektor Caritas Diecezji 
Pelplińskiej na rozpoczęcie koncertu. – 
Caritas znaczy miłość, to o niej będziemy 
śpiewać, rozdawać ją dzisiaj słowem,
a jutro całym swoim życiem. 

Ksiądz biskup Ryszard Kasy-
na, przytaczając słowa bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki „Nie wystarczy się urodzić 
człowiekiem, trzeba być człowiekiem”, 

Caritas. Gwiazdą muzyczną diecezjalnej inauguracji „XXII Wigilijnego powiedział, że każdy z nas potrzebuje w życiu świadków miłości na wzór 
Dzieła Pomocy Dzieciom” był zespół „Zakopower”. Podczas koncertu naszych patronów, ale i samemu potrzebuje stawać się dobrym 
muzycy nawiązali kontakt z publicznością, ponadto nie szczędzili człowiekiem, również z myślą o nadchodzących świętach i o tych, którzy 
specjalnych akcentów okolicznościowych związanych z promowaniem potrzebują naszej pomocy.
idei niesienia miłości miłosiernej, o której mówił ks. Grzegorz Weis.– Staniemy się w pełni ludźmi, kiedy będziemy żyć miłością, 

Świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom jest symbolem kiedy dobroć i piękno będzie naszym udziałem – mówił ks. Biskup.
pamięci o najsłabszych, potrzebujących naszej pomocy i uwagi. Dochód W części „artystycznej” uroczystości zaprezentowały się 
ze sprzedaży świec przeznaczony jest na całoroczne dożywianie tysięcy „Iskierki Miłosierdzia” – schola parafialna ze Starogardu Gdańskiego 
dzieci w szkołach i świetlicach, na pomoc edukacyjną oraz letni oraz zespół artystyczny złożony z osób niepełnosprawnych, 
wypoczynek.wolontariuszy i pracowników WTZ prowadzonych przez pelplińską 

A. Reiter, foto: nadesłane

Uczniowie z Lisich Jam na inauguracji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom

10 (304) listopad 2015
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Towarzystwu 
Przy jac ió ł  Uczn ia  
HORYZONT, działają-
cemu przy sierako-
wickim gimnazjum, 
udało się pozyskać grant 
z Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej na 
projekt pt. „Obywatel – 
na własne oczy”, które-
go łączna wartość wy-
nosi  98.626,64 zł.  
Operatorem MPiPS jest 
Fundusz Inicjatyw Oby-

watelskich (FIO), zaś wsparcia finansowego udzieliła także Gmina 
Sierakowice. Dodatkowo Wójt Gminy Tadeusz Kobiela oraz Starosta 
Powiatu Kartuskiego objęli projekt swoim patronatem honorowym.

spotkania, na poczęstunku skończywszy – wszystko robili samodzielnie. 
Inną formą ich działalności były happeningi przeprowadzone na ulicach 
swoich miejscowości, gdzie informowali mieszkańców o tym, co robią, 
co się u nich dzieje, rozdawali własnoręcznie przygotowane ulotki, 
dzieciom wręczali baloniki z logiem projektu, wieszali plakaty i roz-
mawiali z przechodniami. Wszystko udokumentowali zdjęciami i fil-
mami.

Projektem zostały objęte wszystkie cztery gimnazja naszej 
gminy. Projekt dotyczy zwiększenia udziału młodzieży w życiu pu-
blicznym, ma spowodować wzrost świadomości obywatelskiej i zaszcze-
pić sens udziału w życiu wspólnoty lokalnej gminy, powiatu, woje-
wództwa, a także w skali całego kraju i UE. 

Do tej pory udało się zrealizować prawie wszystkie założone 
działania – w tym wyjazdowe spotkania z władzami gminy, powiatu
i województwa, wyjazd do Warszawy i wizytę w Sejmie RP, Kancelarii 
Rządu oraz Pałacu Prezydenckim. Uczestnicy mieli także szereg 
warsztatów: dziennikarskich, graficznych, medialnych, informatycz-
nych, prawniczych i innych. Spotykali się także z przedstawicielami Przeprowadzony 13 listopada Gminny Konkurs Wiedzy 
organizacji pozarządowych. Obywatelskiej wyłonił laureatów. Zgodnie z regulaminem 5 osób z kon-

Największą satysfakcją jest to, że we wszystkich czterech kurencji wiedzowej oraz dwie z działalności społeczej zakwalifikowały 
miejscowościach uczniowie gimnazjów samodzielnie przygotowali się do grupy, która będzie nas reprezentować w Brukseli na wizycie
i przeprowadzili spotkania ze swoimi sołtysami, radnymi, rodzicami w Parlamencie Europejskim w dniach 7-9 grudnia 2015 roku.
i dyrekcjami szkół, począwszy od zaproszeń przez prowadzenie 

Edukacyjny projekt obywatelski w gimnazjach gminy Sierakowice

Spotkanie z wójtem Tadeuszem Kobielą i jego zastępcą Zbigniewem Fularczykiem

W kartuskim Starostwie Powiatowym

W Biurze Inforamcyjnym Parlamentu Europejskiego w Warszawie

Złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza
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Oto oni:
A) Cześć wiedzowa konkursu: Tomasz Bulczak - Komitet 

Obywatelski w Kamienicy Królewskiej, Zofia Walkusz - KO w Sie-
rakowicach, Aleksandra Olejnik - KO w Gowidlinie, Łukasz Stankowski 
- KO w Kamienicy Królewskiej, Zuzanna Młyńska - KO w Sie-
rakowicach.

B) Część aktywistyczna: Natalia Wolska - KO w Gowidlinie, 
Patrycja Król - KO w Tuchlinie.

W grudniu czeka nas podsumowanie projektu, uroczysta gala
i wręczenie nagród najbardziej aktywnym Komitetom Obywatelskim 
oraz członkom Młodzieżowej Rady Gminy Sierakowice.

Serdecznie zapraszamy na stronę internetową projektu,
w całości tworzoną i prowadzoną przez młodzież naszej gminy -

. Czeka tam ponad 120 artykułów napisanych 
przez uczestników oraz kilkaset zdjęć z działań projektowych. 
Zapraszamy!

Tekst i foto: nadesłane

 
www.mlodesierakowice.pl

Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie

W Sejmie

O godz. 9:15 wyruszyliśmy w drogę. Na miejscu zostaliśmy 
niezwykle ciepło i życzliwie przyjęci przez pracownika Urzędu Skar-
bowego. Spotkanie rozpoczęło się w pomieszczeniu obsługi klienta. 
Następnie udaliśmy się do niewielkiej sali, gdzie pani prowadząca 
przedstawiła prezentację multimedialną ,,Co to jest podatek?” i omówiła 
zasady funkcjonowania urzędu.

Dowiedzieliśmy się, jakie są rodzaje podatków i na co są one 
przeznaczane. Na stronie www.znaszychpodatkow.pl obliczaliśmy 
roczną kwotę podatku osoby zarabiającej ok. 5000 zł. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali PIT-37 i wspólnie z panią go wypełnialiśmy. Gimnazjaliści z wizytą w Urzędzie Skarbowym

Drugim punktem wycieczki była wizyta w ZUS, gdzie 
i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych również zostaliśmy życzliwie przyjęci. Warsztaty rozpoczęły się 

projekcją filmu poświęconego 80. rocznicy działalności ZUS. Następnie 
prowadzący przedstawił i omówił prezentację dot. zadań i zasad W związku z realizacją kolejnego zadania projektu 
funkcjonowania zakładu. Każdy uczestnik otrzymał poradniki związane ,,Matematyka kluczem do sukcesu” w ramach programu ,,mPotęga” dnia 
z ubezpieczeniami. Dowiedziałam się, że działalność zakładu polega na 14 października odbyła się wycieczka edukacyjna do Urzędu 
zapewnieniu bezpieczeństwa materialnego osobom w podeszłym wieku, Skarbowego w Kartuzach oraz Zakładu Usług Społecznych w Kar-
niezdolnym do pracy, ofiarom wypadków oraz chorób. Każdy obywatel tuzach. W wyjeździe wzięło udział 40 uczniów i czworo nauczycieli:
powinien być ubezpieczony. D. Brzeska, J. Grabowska, M. Garska-Bonicka, E. Syldatk.  

Wyjazd bardzo mi się przydał, zwłaszcza pobyt w Urzędzie 
Skarbowym. Dzięki temu wiem, na czym polega płacenie podatku i że 
jest to tak ważne. Były tam bardzo ciekawe i praktyczne zajęcia, co 
bardzo mi się spodobało. 

Kamila Młyńska IIIe 

Liczby w naszym zdrowiu

Dnia 15 października miało miejsce spotkanie pod tytułem 
„Liczby w naszym zdrowiu”, które odbyło się w ramach projektu 
„Matematyka kluczem do sukcesu” w ramach programu „mPotęga”. 
Zajęcia prowadziła pani dietetyk Agnieszka Danielewicz.

Na początku Pani się przedstawiła i powiedziała o czym będą 
zajęcia oraz jak je poprowadzi. Pani dietetyk zadawała nam różne 
pytania, np.: Czy zjedliśmy dziś śniadanie przed wyjściem z domu do 
szkoły?; Czy mamy dziś ze sobą drugie śniadanie do szkoły?; Czy mamy 
w nim choć jeden produkt pszenny, żytni, orkiszowy lub ryżowy?;

Młodzież z sierakowickiego gimnazjum realizuje projekt
„Matematyka kluczem do sukcesu”
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Z czego się składa nasze dzisiejsze śniadanie?; Czy uważamy, że picie stwierdzić, ile osób należy do tej grupy, ponieważ nie wszyscy rejestrują 
wody jest ważne?; Czy mamy dziś ze sobą czystą wodę do picia?; Ile się w Urzędzie Pracy. Są osoby, które pracują „na czarno” albo tacy, 
średnio szklanek wody lub herbaty pijemy w ciągu dnia?; Czy uważamy, którzy po prostu nie chcą pracować. Pani Ania posłużyła się  przykładem 
że słodzone i gazowane napoje są zdrowe?; Skoro uważamy, że nie są, to – kobiety wychowujące dzieci. Dowiedzieliśmy się też, że największą 
czemu je pijemy?; Czy często pijamy takie niezdrowe napoje? grupą tych ludzi są osoby w wieku 18-30 lat. Stanowią oni, aż połowę 

Jednym z najbardziej intrygujących pytań było: Czym jest dla bezrobotnych. Uzyskaliśmy również informacje, że wielu ludzi
nas zdrowie i dlaczego o nie dbamy? Trudne zagadnienie, dlatego też z wykształceniem technika ekonomisty oraz  ślusarza nie może znaleźć 
pani Agnieszka postanowiła nam pomóc. Zaczęła od tego, że na świecie pracy. Są to przede wszystkim osoby, które nie zdobyły jeszcze 
wiele ludzi umiera przedwcześnie. To wiedzieliśmy, ale pani dietetyk doświadczenia.
powiedziała nam, dlaczego tak się dzieje. Przede wszystkim dlatego, że Kolejnym punktem spotkania był program „Syriusz”. Dzięki 
nie dbają o swoją dietę i o swoje zdrowie, czego efektem jest niemu możemy w krótkim czasie znaleźć wszystkie potrzebne nam dane 
niedożywienie, a także choroby takie jak: miażdżyca, cukrzyca, rak. na temat wybranych osób. Program ten stosują m.in. Urzędy Pracy
Dziennie człowiek powinien dostarczyć do organizmu ponad 60 różnych w Polsce.
składników. W przeciwnym razie może nas czekać jedna z powyżej Ostatnim omawianym zagadnieniem był projekt „Ekonomista 
wymienionych chorób. Jeśli chcemy mieć wymarzoną, świetlaną – dobra inwestycja w przyszłość”. Mogły wziąć w nim udział wszystkie 
przyszłość, upragnioną pracę, dom, rodzinę oraz inne sukcesy życiowe, osoby do 30 roku życia, zarejestrowane w Urzędzie Pracy w Kartuzach, 
już teraz musimy dbać o siebie. Nasza dieta oraz poziom aktywności oczywiście z wykształceniem ekonomicznym. Projekt współfinan-
fizycznej mają na nie ogromny wpływ. Aktywność fizyczna jest jednym sowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
z najważniejszych czynników prawidłowej przemiany materii oraz Społecznego. Obejmował on szkolenie z metod rekrutacji, staż oraz 
spalania kalorii. Jeśli ruchu jest za mało, grozi nam otyłość i nadwaga. szkolenie zawodowe.
Gdy poziom aktywności fizycznej jest odpowiedni względem diety, to Na spotkaniu z Panią Anią dowiedzieliśmy się, jak wygląda 
nic nam nie grozi. Chyba, że dieta jest nieprawidłowa (np. w skład sytuacja po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej oraz jak bardzo ważny 
posiłków wchodzą głównie niezdrowe rzeczy, posiłki odbywają się jest namysł przed wyborem szkoły i wyborem zawodu.
o nieregularnych godzinach i są spożywane bez ciepłej herbaty, wody lub 

Julia Labuda III izdrowego soku). Jeśli ktoś ma stałą niedowagę, to jest to także 
Foto: 12-5niebezpieczne, bo może grozić nam anoreksja lub anemia. Pani Aga 

powiedziała nam też o wskaźniku BMI, o tym jak go obliczyć i kiedy jest 
prawidłowy. Opowiedziała nam również, jakie warzywa i owoce Kolejna wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 
odpowiadają poszczególnym zadaniom w naszym organizmie. Jest to 

i Urzędzie Skarbowym prosty schemat: czerwone działają na prawidłową pracę serca, żółte
i pomarańczowe na cerę i wzrok, zielone oczyszczają jelita, białe są na 
odporność. Średnio w ciągu dnia powinniśmy jeść 4-5 posiłków: 
śniadanie w domu, drugie śniadanie w szkole (najlepiej w odstępie ok. 3 
godzin od pierwszego posiłku), obiad, podwieczorek (ewentualnie)
i kolację (o 5% mniejszą od śniadania).

Dzięki spotkaniu z Panią Agą dowiedzieliśmy się wielu 
ciekawych rzeczy o prawidłowej diecie i o zdrowym sposobie żywienia. 
Oby ta wiedza została spożytkowana.

Marysia Reclaf Ie

Warsztaty z pracownicą Powiatowego Urzędu Pracy

Dnia 20 października odbyło się spotkanie z panią Anną 
Kowal z Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach. O godzinie 9:45 
wszyscy uczniowie klas trzecich, wraz z nauczycielami, zebrali się
w szkolnej auli.

Na początku spotkania Pani przedstawiła się, opowiedziała
o czym będą zajęcia i jak je poprowadzi. Następnie przedstawiła 
prezentację multimedialną, która zawierała m.in. dane na temat 

W środę 21 października w ramach programu ,,mPotęga” bezrobocia. Prowadząca powiedziała nam, że tak naprawdę nie możemy 
odwiedziliśmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd Skarbowy 
w Kartuzach. 

Poznaliśmy zasady funkcjonowania tych instytucji, zakres ich 
działalności. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób dysponują pieniędzmi 
publicznymi.

Kierownik ZUS, po przedstawieniu historii oraz najważniej-
szych zadań, zapoznał nas z rodzajami oraz wielkością składek. Mówił, 
na co odprowadzamy składki, jakie i ile. Następnie odniósł się do 
zasiłków oraz urlopów, a także do rent i emerytur.

Wizyta w Urzędzie Skarbowym wydała nam się wiele 
ciekawsza. Usłyszeliśmy, czym jest podatek i jakie są jego rodzaje. 
Dowiedzieliśmy się, co dzieje się z pieniędzmi uzyskanymi z podatków. 
Potem uczyliśmy się wypełniać PIT-37, co, wbrew naszym 
przekonaniom, okazało się niezbyt trudne. Usłyszeliśmy także o kasach
i paragonach fiskalnych oraz o Narodowej Loterii Paragonowej skiero-
wanej do każdego pełnoletniego Polaka. 

Taka wiedza oraz umiejętności przydadzą się nam na pewno. 
W przyszłości będziemy mogli świadomie decydować o naszych fi-
nansach, o naszym godnym życiu.

Maciej Kuchta IIi
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Mielewczyk. Dotyczyły głównie podatków, ale także dotacji. Z pracownikami urzędu gminy o podatkach i opłatach 
Dowiedzieliśmy się, że nasza gmina to IV okręg podatkowy. Istnieją 

lokalnych należności od nieruchomości, psa, środków transportu, darowizn
i spadków oraz rolne, leśne, targowe itp. 

2 Dnia 4 listopada o godz. 12.30 udaliśmy się na zajęcia do Stawki podatku od nieruchomości ustala Rada Gminy. 1m
Urzędu Gminy w Sierakowicach. Wykłady były prowadzone przez dwie kosztuje od 0,30 zł do 22 zł, w zależności od prowadzonej działalności. 
panie: panią Mariolę Klinkosz -  skarbnika gminy i panią Iwonę Istnieje także opłata miejscowa, która jest płacona przez turystów, ok. 

2,10 zł za dobę. Podatkowi leśnemu podlegają tylko lasy znajdujące się
w ustawie, a za każde drzewo płaci się inną cenę. Opłata od psa wynosi
50 zł, nie płacą jej rolnicy. Podatek targowy jest pobierany od sprzedaży, 
np. samochodu osobowego - 20 zł, samochodu dostawczego - 25 zł. 
Wszystko zależy od ładowności, pojazdu, miejsca itp. Płaci się także 
opłatę od spadków i darowizn, takich jak: zasiedzenia, dziedziczenia, 
poleceń testamentowych, nieodpłatnej renty. Istnieje również podatek od 
środków transportu: autobus (stawka zależna od roku produkcji, ilości 
miejsca i warunków czystości) posiada 8 stawek, na rok płaci się około 
1780 zł; samochód ciężarowy - około 2500 zł za rok; przyczepa - około 
1980 zł za rok. Na końcu uczyliśmy się obliczać podatek rolny i leśny od 
nieruchomości. 

Wszystkim uczniom warsztaty bardzo się podobały.

Kinga Strzelecka 3i i Wiktoria Klasa 3i

8 października, już po raz kolejny uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
włączyli się w ogólnopolską kampanię „Pola Nadziei”. Wspólnie z panią dyrektor 
Krystyną Formela, panem dyrektorem ZSP Grzegorzem Macholą i przedstawicielami 
szkolnego koła „Caritas” posadziliśmy żonkile – kwiaty, które symbolizują nadzieję 
oraz szacunek dla wartości. Kiedy wiosną zakwitną, będą rozdawane w ulicznych 
kwestach, a pozyskane w ten sposób fundusze pozwolą na częściowe zaspokojenie 
potrzeb podopiecznych kartuskiego hospicjum. Wszyscy ofiarodawcy otrzymają od nas 
kwiat żonkila lub jego symbol. Uważamy, że szkolna akcja ma ogromne walory 
wychowawcze. Uwrażliwia młodzież na potrzeby drugiego człowieka, przypomina, że 
wobec cierpienia i samotności powinniśmy mieć serca otwarte, zawsze gotowe do 
niesienia pomocy. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w prze-
prowadzenie akcji w naszej szkole. Szczególne uznanie należy się uczniom klasy III A 
ZSZ w Sierakowicach. W znacznym stopniu przyczyniliście się do tego, aby wiosną 
zakwitły POLA NADZIEI !

Wspieramy Kartuskie Hospicjum Domowe „Caritas”
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Ośmiu uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Viktoria, pod okiem profesjonalistów poddano ich charakteryzacji - 
w Sierakowicach wzięło udział w zdjęciach do filmu „Kamerdyner” zostali statystami. Przebrani w mundury paramilitarnej organizacji 
kręconych w Piaśnicy. Wyjazd stał się okazją do bliższego poznania Selbstschutz (formacja złożona z przedstawicieli niemieckiej mniej-
historii mordu dokonanego na ludności kaszubskiej w czasie II wojny szości narodowej zamieszkującej tereny Polski, która wsławiła się szcze-
światowej. Dodatkowo udział w zdjęciach był zupełnie nowym doświad- gólnym okrucieństwem podczas „tępienia” Polaków i polskości) udali się 
czeniem. w lasy piaśnickie na plan filmu. Następnie dokonano przydziału broni - 

niemieckich karabinów Kar98k oraz przeprowadzono krótkie szkolenie
z obsługi tej broni.

Nasi statyści mieli okazję przyglądać się realizacji filmu „od 
kuchni”. Okazało się, że to długotrwały i skomplikowany proces. Celem 
dnia zdjęciowego było odtworzenie scen egzekucji ludności Pomorza.
W pierwszym szeregu oddziału egzekucyjnego stanęło pięćdziesięciu 
statystów, w tym nasi uczniowie.  

Niestety ze względów prawnych nie wykonano prywatnych 
zdjęć na planie filmowym - czego bardzo żałujemy. Uwierzcie na słowo - 
było na co popatrzeć! Dlatego serdecznie zachęcamy do obejrzenia filmu 
na dużym ekranie. Premierę filmu zaplanowano na rok 2017.

W ubiegłych latach uczniowie naszej szkoły dwukrotnie
w ramach wycieczki odwiedzali miejsce zbrodni w Piaśnicy, zapoznając 
się z tragiczną historią czasów II wojny światowej. Niech udział naszych 
uczniów w filmie będzie kolejnym pretekstem i zachętą do bliższego jej 
poznania.

Do grona ośmiu odważnych należeli: Piotr Labuda oraz 
Damian Kolke - maturzyści z klasy IV TŻ, Marcin Pryczkowski uczeń 
klasy III LO, byli też uczniowie klasy II LO Mateusz Smętoch, Waldemar 
Hinca oraz Paweł Bela. Dopełnieniem składu byli uczniowie klasy II b Uczniowie wraz z nauczycielem historii Łukaszem Reiter
ZSZ - Michał Malek oraz Grzegorz Olszewski.z samego rana 21 października wybrali się do Wejherowa, gdzie w hotelu 

Łukasz Reiter, foto: nadesłane

Ośmiu odważnych na planie filmu „Kamerdyner” Filipa Bajona

Koordynatorzy Szkolnego Koła „Caritas”
Aleksandra Labuda, Adam Kwidziński

Foto: nadesłane
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Dnia 29 października w ZSP w Sierakowicach po raz drugi 
odbył się powiatowy konkurs „Żyj zdrowo-daruj życie”, którego pod-
stawowym celem jest propagowanie zdrowego stylu życia i prawid-
łowych nawyków żywieniowych wśród młodzieży. 

Uczestnicy, realizując poszczególne zadania konkursowe, 
wykazali się umiejętnościami i wiedzą na temat zdrowego stylu życia 
oraz świadomego wyboru zdrowych produktów. Tematyka konkursowa 
została poszerzona w tym roku o  zagadnienia językowe w języku an-
gielskim i niemieckim, dotyczące słownictwa związanego ze zdrowym 
trybem życia. Organizatorom konkursu zależało na tym, aby połączyć 
tematykę zdrowego żywienia z motywowaniem do nauki języków 
obcych oraz rozwijaniem kreatywności uczniów. Ważnym aspektem 
akcji była też integracja młodzieży i umiejętność pracy w zespole.

Podczas konkursu uczniowie Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych przygotowywali zdrowe i smakowite przekąski
i dania: owsiankę marchwiową, pastę z ciecierzycy z pietruszką, zupę 
krem z dyni oraz sok z mięty i pokrzywy. 

Następnie nauczycielki języków obcych, Marta Młyńska
i Ewelina Telega,  przygotowały dla uczestników warsztaty językowe 
połączone z koleją konkurencją - quizem językowym. 

Zwieńczeniem zmagań konkursowych była poprowadzona 
przez uczennice klasy II TŻ i UG rozgrzewka z układem ćwiczeń przy 
muzyce. Zawodnicy musieli wykazać się szybkością, zręcznością
i sprytem. Krótka sportowa pauza została uatrakcyjniona ZUMBĄ 
poprowadzoną przez panią Sylwię Pobłocką. 

Po podsumowaniu wszystkich wyników poszczególnych 
kategorii konkursowych jury wydało werdykt, który przedstawia się 

W konkursie uczestniczyli uczniowie wraz z opiekunami następująco: 
z siedmiu pobliskich szkół: ZSP z Przodkowa z panią Anną Wydrowską, I miejsce – ZSZiO w Kartuzach,
ZSP z Somonina z panią Hanną Penkowską, ZSZiO z Kartuz, Gim- II miejsce – Gimnazjum w Sierakowicach,
nazjum z Sierakowic z panią Wiolettą Kuchtą, Gimnazjum z Kamienicy III miejsce – ZSP w Somoninie. 
Królewskiej z panią Eweliną Wejer, Gimnazjum z Tuchlina z panią 
Danutą Dawidowską oraz Gimnazjum z Gowidlina z panią Adelą Wenta.

Nad przebiegiem i poprawnością merytoryczną konkursu 
czuwało jury w składzie: Maria Karolak - pełnomocnik Wójta do spraw 
uzależnień, Ewelina Lila - dyrektor Lokalnej Grupy Rybackiej 
,,Kaszuby”, Sylwia Pobłocka - instruktorka sportowa, Elżbieta Popiel - 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Cewice, Zbigniew Welter z Agencji Rynku 
Rolnego.

Gościnnie przybyli i dopingowali uczestników konkursu 
panowie z Agencji Rynku Rolnego pan Paweł Szary i Robert Miko-
łajczyk. 

Uczestnicy zmagali się z następującymi zadaniami konkur-
sowymi: stworzenie hasła zachęcającego do spożywania mięs i ryb; 
przygotowanie propozycji II ŚNIADANIA z uzasadnieniem celowości 
wybranych przez siebie produktów; wykazanie się wiedzą na temat zasad 
zdrowego stylu życia - każda z grup odpowiadała na trzy pytania
o różnym stopniu trudności. 

W ramach działań projektu ERASMUS+ ,,Inwentaryzacja
i ochrona europejskiej bioróżnorodności. Projekt w ramach nauki 
obywatelskiej”, którego realizację rozpoczęto w ZSP w Sierakowicach Nagrody wręczyła pani wicedyrektor ZSP w Sierakowicach 
w tym roku szkolnym, tematykę tegorocznego konkursu wzbogacono Marzena Majcher. Uczestnicy i opiekunowie z pozostałych szkół 
także o kategorię „sekrety wiejskich ziół”. Uczennice klasy II TE Kor- otrzymali podziękowania za udział oraz drobne upominki.
nelia Zaborowska i Karolina Szczypior przybliżyły zgromadzonym Niespodzianką dla uczestników konkursu było wręczenie 
charakter zadań podejmowanych w ramach działań tego europejskiego nagrody specjalnej ufundowanej przez Agencję Rynku Rolnego dla 
projektu. uczennicy z Gimnazjum w Sierakowicach Zosi Kobiela za szczególne 

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie zaangażowanie i postawę podczas wykonywania zadań konkursowych. 
charakterystyki następujących roślin: mniszek lekarski, podagrycznik, Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za 
pokrzywa, szczaw polny, czarny bez, ogórecznik, żurawina, odpowiedź na nasze zaproszenie, przybycie do naszej szkoły oraz za 
z uwzględnieniem ich budowy, występowania, wartości odżywczej zdrową i „smaczną” rywalizację podczas wspólnej zabawy. 
i zastosowania w życiu codziennym. Ponadto uczniowie wykazali się 
umiejętnościami językowymi, przedstawiając cechy rośliny w języku Iwona Tesmer
niemieckim lub angielskim. Foto: AK

Konkurs Powiatowy ,,Żyj zdrowo – daruj życie”

Komisja konkursowa

Zwycięska drużyna z ZSZiO w Kartuzach

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników
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Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnaz-
jalnych w Sierakowicach: Angelika Bronk, Ewelina 
Piepiórka oraz Mateusz Smętoch wygrali w dniu 9 listo-
pada eliminacje powiatowe konkursu „Szlak Bojowy II 
Korpusu Polskich Sił Zbrojnych - od zesłania do zniewo-
lenia”. Zwycięzców czekają dalsze przygotowania i wy-
jazd do Zakopanego na etap ogólnopolski. To wielki honor, 
a jednocześnie wspaniałe wyzwanie reprezentować powiat 
kartuski w tak ważnym konkursie historycznym.

Łukasz Reiter

Powiatowe eliminacje konkursu
„Podhalańskie i spiskie drogi
do niepodległości”

6 grudnia będzie można
spotkać św. Mikołaja
w Sierakowicach
w godz. 10.00 – 15.00.
Uroczyste zapalenie
światełek na choince    
Sierakowice  – Rynek, godz. 15.00.

W sołectwach wypatrujmy Mikołaja:

Życzymy wielu atrakcji i mikołajkowych niespodzianek!!!

Wójt Gminy Sierakowice informuje

Piątek
4 grudnia: 

Bukowo i Paczewo – godz. 13.00 – Świetlica 
Wiejska 

Sobota
5 grudnia:

Pałubice 
Puzdrowo
Szklana -  godz. 12:00

Niedziela
6 grudnia:

Bącka Huta
Gowidlino
Kowale  
Łyśniewo – godz. 11:00
Mrozy
Sierakowska Huta
Załakowo
Leszczynki
Karczewko
Nowa Ameryka
Smolniki
Borowy Las
Stara Huta
Tuchlino

Poniedziałek
7 grudnia:

Długi Kierz – Szkoła Podstawowa Lisie Jamy
Kamienica Królewska – Zespół Szkół
Mojusz – Szkoła Podstawowa

Oferujemy opiekę na godziny

- łagodny start przedszkolaka

Oferujemy opiekę na godziny

- łagodny start przedszkolaka

Zajęcia dodatkowe:Zajęcia dodatkowe:

- logopedia
- język angielski
- rytmika

- logopedia
- język angielski
- rytmika

83-340 Sierakowice, ul. Mirachowska 2783-340 Sierakowice, ul. Mirachowska 27
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Sekcja nauki gry na gitarze    Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Ekspozycja Stała Muzealna 
• instruktor: mgr Adrian Klawikowski, „Sierakowice” • instruktor: mgr Emilia Reclaf, tel. 58 681 62 14
tel. kom. 605 893  274, • kierownik: Irena Kulwikowska • lekcje regionalne:
 www.facebook.com/gitareczki tel. kom. 694 468 874 poniedziałek i środa, godz. 9.00 – 14.00 
• zajęcia: Gminny Ośrodek Kultury • konsultant muzyczny: zwiedzanie bez regionalisty:
(sala konferencyjna) etnomuzykolog mgr Witold Treder wtorek-czwartek- piątek, godz. 9.00 – 16.00
wtorek, godz. 16.00 – 19.00 • choreografia: mgr Irena Warmowska   
grupa początkująca I – godz. 16.00 • instruktor muzyki: mgr Witold Baska       Sekcja nauki gry na trąbce
grupa początkująca II – godz. 17.00 • zajęcia w sali OSP w Sierakowicach: • instruktor: mgr Paweł Gruba,
grupa zaawansowana – godz. 18.00 Piątek, godz. 18.00- 20.00 tel. kom. 603 790 020

• zajęcia w Zespole Szkół w Tuchlinie
Sekcja nauki  gry na instrumentach Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy – Poniedziałek,
• pianino, akordeon, kontrabas Sierakowice   godz. 15.00 – 17.00
• instruktor: mgr Witold Baska • kapelmistrz: mgr Hubert Szczypiorski,
tel. kom. 609 797 520  tel. kom. 606 141 835 Sekcja Gry na Rogach Myśliwskich 
• zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury • zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury • instruktor: Kazimierz Kroskowski,
(sala regionalna) w Sierakowicach (sala konferencyjna) tel. kom. 601 163 601
wtorek, godz. 14.00 – 19.00 Piątek, godz. 20.00-22.00 • zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury
środa, godz. 12.00 – 19.00 w Sierakowicach
czwartek, godz. 15.00 – 20.00 Sekcja nauki gry na skrzypcach    Środa, godz. 15.30-17.00
piątek, godz. 13.00 – 20.00 • instruktor: mgr Michał Szczypiorski,
sobota, godz. 10.00 – 13.00 tel. kom. 606 141 870 Klub Seniora „Pozytywnie zakręceni”
• zajęcia w Zespole Szkół w Tuchlinie: • zajęcia: Gminny Ośrodek Kultury •  spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury
poniedziałek, godz. 14.00 – 20.00 (sala konferencyjna) w Sierakowicach

każda pierwsza i trzecia sobota miesiąca: Czwartek, godz.16.00 – 18.00,
Zajęcia taneczne grupa I godz. 9.00 tel. kontaktowy: 58 681 62 14     
• instruktor: mgr Edyta Gawin, grupa II godz. 10.00 
tel. kom. 607 899 129 • zajęcia w Zespole Szkół w Tuchlinie:  Teatr Młodych Gotów 
• zajęcia - Szkoła Podstawowa w Sierakowicach każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca: • instruktor: Dariusz Narloch,
(sala nr 6) grupa III godz. 16.00 tel. kom. 600 747 673
środa: • zajęcia: sala Gimnazjum w Sierakowicach
dzieci 6 – 10 lat - godz. 16.00 – piątek-sobota
dzieci powyżej 10 lat - godz. 17.00 lub sala GOK w Sulęczynie – piątek-sobota

Harmonogram sekcji stałych
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach w 2016 roku 

Informacja
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko- giem alkoholizmu oraz ich rodziny. Spotkania odbywają się w każdy 
holowych w Sierakowicach  uprzejmie informuje o miejscach pomocy piątek od godz. 19.00 do 21.00 w budynku Domu Katolickiego
osobom uzależnionym i ich rodzinom: w Sierakowicach ul. ks. B. Łosińskiego (na piętrze).
– Siedziba i Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji ds. Profilaktyki – Porady prawne  Porad z zakresu prawa rodzinnego udziela bezpłatnie 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowicach mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek 

miesiąca od godziny 16:00 do 19:00 w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice, czynne: od poniedziałku
Łosińskiego 1 w Sierakowicach:do czwartku w godz. 7.30 – 15.30, w piątki w godz. 13.00 – 20.00
27 listopada, 18 grudnia*.Przewodnicząca Komisji – MARIA KAROLAK tel. 609 180 881 
*w październiku i grudniu dyżuru wyjątkowo nie będzie w ostatni piątek – Grupa wsparcia dla współuzależnionych ul. ks. B. Łosińskiego 1,
miesiąca.83-340 Sierakowice, tel. 609 180 881. Spotkania w czwartki w godz. 8.30 

– 12.00 – Mediacje rodzinne prowadzi mediator sądowy KATARZYNA 
KURKIEWICZ w terminach uzgodnionych telefonicznie (tel. 609 180 – Grupa Anonimowych Alkoholików „Pogoda Ducha”
881).w Sierakowicach zaprasza na mityngi osoby, które chcą zerwać z nało-
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Za nami jubileuszowa 50. edycja Ekstremalnego Rajdu na 
Orientację HARPAGAN. Tym razem zarówno start jak i meta zostały 
zlokalizowane w Sierakowicach. Do udziału w październikowym rajdzie 
zgłosiło się ponad 1700 osób, chcących pokonać własne słabości
i sprawdzić swoją wytrzymałość. 

HARPAGAN to największa impreza na orientację 
organizowana w Polsce, łącząca w jednym miejscu i czasie uczestników 
startujących na trasach pieszych (do wyboru: dystans 100 km, 50 km, 25 
km lub 10 km), rowerowych (200 km, 100 km, 50 km) oraz w wersji 
mieszanej - pieszo-rowerowej (150 km). Rajd ma ponad 25-letnią 
tradycję i co roku organizowane są dwie edycje imprezy: wiosenna
i jesienna. HARPAGANOWI przyświeca hasło „Tyle wiemy o sobie, ile 
nas sprawdzono”. 

Każdy startujący w rajdzie otrzymał mapę z zaznaczonymi na małości. Na HARPAGANIE nie ma przegranych. Liczy się satysfakcja
niej punktami kontrolnymi, ale drogę pomiędzy poszczególnymi z pokonanego odcinka i zapał do poprawienia swojego wyniku w kolej-
punktami kontrolnymi musiał ustalić sobie sam. Zadaniem uczestników nej edycji. Zwycięzcami imprezy są wszyscy, którzy odważyli się wy-
było odnaleźć w regulaminowym czasie punkty kontrolne zlokalizowane startować, i nie jest istotne, jaki dystans pokonali.
w terenie. Zachęcamy do zapoznania się z relacjami uczestników i obej-

Jak podkreślają organizatorzy rajdu, najważniejsza jest chęć rzenia galerii zdjęć z rajdu dostępnych na profilu facebookowym 
pokonania własnych słabości i sprawdzenie granicy swojej wytrzy- organizatora pod adresem: .www.facebook.com/harpagan

Ekstremalny Rajd na Orientację HARPAGAN

Oprac. AK, foto: Marian Wnuk-Lipiński

Damian Łukasik – były polski piłkarz, wielokrotny mistrz 
Polski i zdobywca Pucharu Polski w barwach Lecha Poznań, repre-
zentant kraju, obecnie trener piłkarski, 30 października odwiedził 
sierakowickie gimnazjum.

Fundacja LOTTO „Milion Marzeń” wraz z Fundacją Rozwoju 
Kultury Fizycznej z Pucka zorganizowała konkurs „Kumulacja Aktyw-
ności”. Jednym z nagrodzonych był animator sportu z Sierakowic. Dzięki 
temu Damian Łukasik przyjechał specjalnie do nas z Poznania i popro-
wadził trening z gimnazjalistami sierakowickiej klasy sportowej o profilu 
piłka nożna. Pan Damian przeprowadził trening metodyczny 
ukierunkowany na technikę, opowiadał o swojej bogatej karierze pił-
karskiej - nie tylko w Lechu Poznań, ale też poza granicami kraju,
w klubie Hapoel Tel Awiw.

– Młodzież musi mieć bodziec z zewnątrz, który jest 
namacalnym dowodem, że można coś osiągnąć w życiu, choć okupione 
jest to ciężką pracą – mówi Damian Łukasik. słych do działania. Dzięki szkoleniom animacyjnym poznaję mistrzów 

– Był to kolejny mistrz i autorytet, który gościł u nas w ostat- sportu, zarówno obecnych, jak i byłych, których mogę zaprosić na 
nim czasie – mówi animator Marian Wnuk-Lipiński. – Niedawno w Puz- spotkania z naszą młodzieżą.

Marian Wnuk-Lipiński, Koordynator Sportu w Gminie Sierakowicedrowie gościliśmy Kacpra Lachowicza, który motywował dzieci i doro-

Trening z mistrzem



29

Kacper „Kacpa” Lachowicz, trener koszykówki, motywator, 
konferansjer, współprowadzący Marcin Gortat Camp, czyli najpopular-
niejsze treningi koszykówki dla dzieci, od pięciu lat odwiedza szkoły
i inne placówki, by poprzez koszykówkę zachęcić dzieci i młodzież do 
aktywnego trybu życia, poszukiwania pasji i dbania o własny rozwój. 
Gościł już w ponad 500 placówkach, spotykając się z przeszło 40 tys. 
dzieci i młodzieży. Tym razem zawitał do Puzdrowa (24 października). 
Dzięki Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej z Pucka, która jest opera-
torem krajowym programu Akademii Animatora czy „Nasz Orlik”
i organizuje za pośrednictwem Animatorów Ekspertów Lokalne Szkole-
nia Edukacyjne, mógł zaprezentować lokalnej społeczności swoje umie-
jętności oraz przeprowadził trening z dziećmi.

– Pozytywną energię trzeba przekazywać zawsze i wszędzie – 
relacjonuje Kacper. – Jestem tu po raz drugi, ale po raz pierwszy w małej 
szkole. Nastawiłem się na edukację dorosłych osób, a tu sporo narybku – 
świetnego narybku, który chłonie jak gąbka. Czuję się tu świetnie. Jeżdżę 
po Polsce, ale tu jest najlepsza atmosfera. Na Pomorzu mamy chyba 
najwięcej młodzieżowych zespołów grających w koszykówkę i to jest 
mega świetne - to, że młodym ludziom się po prostu chce, że mają pasję.

Podczas rozmowy wynikła też dla nas oczywista kwestia,
a niekoniecznie ważna dla wszystkich: jeśli teraz naszym dzieciom nie 
zaszczepimy bakcyla sportu (jakiegokolwiek sportu – byleby się tylko 
ruszać), to możemy być pewni, że za kilka lat będziemy mieć gros  rodzicom swój zapał i energię. Kacpa motywuje do pozytywnego 
młodych ludzi z różnymi dysfunkcjami czy schorzeniami typowymi dla działania, a takiego zastrzyku energii czasami nam brakuje – szczególnie 
małej aktywności fizycznej. teraz, kiedy jest jesień i nasze samopoczucie nie jest najlepsze.

Ilość osób dorosłych na szkoleniu nie była imponująca, mimo 
Animator Ekspert Marian Wnuk-Lipińskiiż Kacpa jest naprawdę znaną osobą w świecie koszykówki. Można mieć 

Foto: nadesłanenadzieję, że te dzieci, które wzięły udział w spotkaniu, przekażą 

Kacper Lachowicz w Puzdrowie 
„Pozytywną energię trzeba przekazywać zawsze i wszędzie”

Wolontariuszki z GOPS Sierakowice, Animator Ekspert
oraz Kacper Lachowicz

W niedzielę, 8 listopada, uczniowie z Gimnazjum w Szopie 
uczestniczyli w roli kibiców w Międzynarodowym Turnieju Piłki 
Ręcznej w Gdańsku, rozgrywanym w Ergo Arenie. W turnieju zagrały 

podstawowego bramkarza reprezentacji Sławomira Szmala. Jego 
zamiennik spisywał się całkiem nieźle.

cztery drużyny: Polska, Hiszpania, Rosja i Szwecja. My mieliśmy okazję Była to też okazja do nauki kulturalnego dopingu i podno-
obejrzeć dwa finałowe spotkania: mecz o III miejsce pomiędzy Rosją szenia dumy z tego, że jesteśmy Polakami. 
a Szwecją oraz mecz o I miejsce pomiędzy Reprezentacją Polski Mieliśmy okazję wykonać unikatowe zdjęcia z Sebastianem 
i Hiszpanii. Chociaż nasza narodowa drużyna różnicą 3 punktów po- Milą i Otylią Jędrzejczak, których powołano na Ambasadorów Turnieju 
niosła porażkę i tak warto było tam być i kibicować Naszym! Nie należy Piłki Ręcznej EURO 2016, jaki odbędzie się w styczniu 2016 r. w Polsce. 
jednak zapominać, że takie turnieje rządzą się swoimi prawami i służą 
przede wszystkim do sprawdzenia poszczególnych zawodników Gimnazjum w Szopie
w kadrze. Tak też było i w tym przypadku. Na bramce zabrakło Foto: nadesłane

Piłka ręczna Polska-Hiszpania 

W niedzielę 6 grudnia 2015 roku rozpoczną się organizowane przez Gminny Klub Sportowy Sierakowice 20. rozgrywki Ligi Halowej im. 
Tadeusza Wesółki - Sierakowice 2015. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą do dnia 29 listopada. Bliższe informacje uzyskać można pod nr telefonu 
669 320 340 lub drogą mailową .inek_1962@o2.pl

W grudniu rusza liga halowa
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Pomoc prawna w zakresie spraw cywilnych, administracyjnych,
gospodarczych, karnych, wykroczeń,

ubezpieczeń społecznych, prawa pracy.

Pomoc prawna w zakresie spraw cywilnych, administracyjnych,
gospodarczych, karnych, wykroczeń,

ubezpieczeń społecznych, prawa pracy.

Kancelaria Radcy Prawnego Julia Majkowska
Sierakowice, ul. Kartuska 1i, tel. 508-419-201

zaprasza w poniedziałki, wtorki, czwartki od 10.30 do 17.30,
w piątki i środy od 8.00 do 15.00.

Kancelaria Radcy Prawnego Julia Majkowska
Sierakowice, ul. Kartuska 1i, tel. 508-419-201

zaprasza w poniedziałki, wtorki, czwartki od 10.30 do 17.30,
w piątki i środy od 8.00 do 15.00.

Majątek osobisty testamentu, a porządek dziedziczenia jest taki jak w ustawie, to po 
przeprowadzeniu wskazywanego postępowania sąd, zmieniając 

Jestem od 5 lat w związku małżeńskim, moi rodzice uprzednio wydane postanowienie, stwierdzi nabycie spadku zgodnie
planują przekazać mi w darowiźnie pewną kwotę pieniędzy na z rzeczywistym stanem prawnym.
zakup działki. Czy zakupiona z tych środków ziemia stanie się 
automatycznie współwłasnością żony? Udział żony w majątku wspólnym

Nie. Zgodnie z art. 33 pkt 2 kodeksu rodzinnego i opiekuń- Przez 20 lat naszego małżeństwa zajmowałam się prowa-
czego: do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty dzeniem domu i wychowywaniem czwórki naszych dzieci. Nie pra-
majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że cowałam zawodowo, bo tak ustaliliśmy z mężem jeszcze przed 
spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Tym samym, jeśli ślubem, ale sprzątałam, gotowałam, zajmowałam się zwierzętami. 
dokonana przez Pana rodziców darowizna nastąpi do Pana majątku Czy w związku z tym przy podziale majątku mąż, który zarabiał ok. 
osobistego, to i zakupiona z tych środków ziemia wejdzie do Pana 3000 tys. zł miesięcznie, ma większe prawa do naszego dorobku? 
majątku odrębnego. W razie rozwodu, o ile oczywiście po dacie zakupu Mąż twierdzi, że praca na budowie jest o wiele trudniejsza niż 
nie wniesie Pan nabytej nieruchomości do majątku wspólnego, nie będzie gotowanie. Czy to są jakieś argumenty?
podlegała podziałowi. 

Zupełnie odwrotna zasada obowiązuje przy darowiznach Zasadą, wyrażoną w art. 43 k.r.o. jest, że: Oboje małżonkowie 
przedmiotów zwykłego urządzenia domowego, takich jak np. lodówka. mają równe udziały w majątku wspólnym. Tym niemniej jak każda 
W przypadku darowizny rzeczonych przedmiotów, w myśl art. 34 zasada, także i ta doznaje pewnych ograniczeń, na które wskazuje 
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego istnieje automatyzm, jakiego paragraf 2 cytowanego przepisu, stanowiący mianowicie o tym, iż:
obawiał się Pan w związku z darowizną pieniędzy. Przywoływany z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie 
przepis stanowi bowiem, że: przedmioty zwykłego urządzenia udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia,
domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Życie 
ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, to nie matematyka i nie ma mowy o prostych porównaniach sum, które 
zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej każdy z Państwa „przynosił” do domu. A przy ocenie, w jakim stopniu 
postanowił. każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego 

uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we 
Zatajony spadkobierca wspólnym gospodarstwie domowym. Jak wskazuje się w orzecznictwie, 

jedynie gdy: małżonek w sposób rażący lub uporczywie, mimo posia-
Czy jako osoba, która nie została poinformowana o postę- danych sił oraz możliwości zarobkowych, nie przyczynia się odpo-

powaniu spadkowym po matce mogę jakoś obalić postanowienie wiednio do tych możliwości w powstaniu majątku wspólnego, drugi 
o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym zupełnie pominięto mój małżonek może żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym 
udział? Nie było testamentu. Nie byłem wydziedziczony, a jednak nic nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przy-
nie dostałem! czynił się do powstania tego majątku (postanowienie Sądu Najwyższego 

z dnia 30-11-1972, III CRN 235/72). Mając powyższe na uwadze,
Rozwiązanie takiej sytuacji przynosi art. 679 k.p.c., w opisanej przez Panią sytuacji, obawy zdają się być co najmniej 

wskazujący na uprawnienie zainteresowanego (czyli Pana) do złożenia nieuzasadnione.
wniosku o wszczęcie postępowania zmierzającego do stwierdzenia, że 
osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą Radca Prawny Julia Majkowska
lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony. O ile nie był Pan 
uczestnikiem poprzedniego postępowania, nie ograniczają Pana Pytania z dopiskiem: „Wiadomości Sierakowickie – Mecenas 
wytyczne zdania drugiego cytowanego paragrafu stanowiące o tym, że: radzi” proszę kierować na maila: . Odpowiedzi 
...ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku na przesłane w ten sposób pytania udzielamy wyłącznie na łamach 
może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego „Wiadomości Sierakowickich”. W razie dużego zainteresowania 
nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł redakcja zastrzega sobie prawo udzielenia odpowiedzi na wybrane 
powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed pytania.
upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność. Jeśli więc nie było 

julia_majkowska@wp.pl

Uwaga! W każdy Poniedziałek grudnia
od godz. 15.00 do 17.30 porady są bezpłatne.

Uwaga! W każdy Poniedziałek grudnia
od godz. 15.00 do 17.30 porady są bezpłatne.

Porady prawne
Mecenas radzi

10 (304) listopad 2015



31

Posiadam na sprzedaż przyczepy nowe, 2 lata gwarancji z homologacją europejską, bezterminowym przeglądem, wystawiam FV 23%. 
Przyczepy od 1.290 zł brutto do 6 tys. zł. Interesuje cię jednoosiówka, dwuosiówka, z plandeką, ze sklejki? Zadzwoń, służymy poradą: 
605 877 880. Sierakowice

Sprzedam lub zamienię VW Tourana 2010 r. 7-OSOBOWY 1.6TDI common rail, nowy model, roczna gwarancja VIP 100 tys. km 
przebiegu. Auto bardzo zadbane, czyste, wygląda jak nowe, bogato wyposażone, posiada: nowe opony, rejestrator jazdy, nawigację, 
alufelgi, klimatronik, tempomat, komputer itp. Czekam na propozycję. CENA: 46.900zł. Tel: 693 648  333.

Sprzedam działki na Kaszubach lub zamienię na samochody osobowe; działki po 1500m2; Sierakowice, tel. 603-748-535.

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1000 m2 przy tarasie Sierakowice – Mirachowo (300 merów od szosy), tel. 608  587 940

Wynajmę pomieszczenie na działalność gospodarczą, 100 m2, w dobrej lokalizacji w Sierakowicach, tel. 509  395 161

Nauka języka szwedzkiego dla osób wyjeżdżających do Skandynawii. Gowidlino, tel. 606  273 608

Sprzedaż drewna opałowego i kominkowego: dąb, buk – 150 zł/m, świerk, sosna – 100 zł/m, Sierakowice, tel. 667  157 948

Przyjmujemy zamówienia na ciasta i torty na każdą okazję: urodziny, jubileusze, wesela, przyjęcia.
Cukiernia „U Iwonki”, Mojusz, tel. 784 77 22 45. Przy większych zamówieniach tort gratis!

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

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, 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

Ogłoszenia drobne




