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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.

Gminny Ośrodek Pomocy w Sierakowicach rozpoczął rea-
lizację projektu „Koperta na jesień życia”, który skierowany jest do osób 
starszych mających problemy zdrowotne. Pomysł zaczerpnięty został
z prowadzonej przez Wejherowo i inne gminy akcji pt. „Pudełko na jesień 
życia”. 

Projekt realizowany przez GOPS Sierakowice polega na 
umieszczeniu przez osobę, biorącą udział w projekcie, w specjalnie 
przygotowanej i oznakowanej kopercie wszystkich najważniejszych 
informacji o jej stanie zdrowia, przebytych chorobach, przyjmowanych 
lekarstwach i o kontaktach do najbliższych. Miejsce przechowywania 
koperty, jak i drzwi wejściowe w mieszkaniu, są również oznakowane 
naklejką informacyjną, co umożliwia służbom ratowniczym szybkie 
dotarcie do koperty i uzyskanie najważniejszych informacji o pacjencie, 
często mających wpływ na uratowanie mu życia.

Przed wdrożeniem projektu „Koperta na jesień życia” 
wszystkie działania zostały skonsultowane z Dyrektorem Kaszubskiego 
Centrum Medycznego w Sierakowicach, Pełnomocnikiem Wójta Gminy Korzyści z udziału :
Sierakowice do Spraw Osób Niepełnosprawnych i z osobami starszymi – • szybki dostęp służb medycznych do ważnych informacji
członkami SPON w Sierakowicach. Prezes Zarządu Powiatowego  związanych ze zdrowiem; 
Centrum Zdrowia w Kartuzach wyraził również pozytywną opinię co do • łatwe uzyskanie informacji na temat chorób osoby; 
realizowanego projektu. • dostępne informacje dotyczące stosowanych lekarstw;

Kartę informacyjną do uzupełnienia  oraz wszelkie informacje • ważne informacje co do przeciwwskazań stosowania
nt. projektu „Koperta na jesień życia” można uzyskać w GOPS  niektórych leków ze względu na uczulenia;
Sierakowice przy ul. Lęborskiej 34, od poniedziałku do piątku w godz. • informacja o osobach najbliższych, które należy powiadomić
8.00 - 10.00, pokój 183 od dnia 8 grudnia  2015 r.  w razie konieczności.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Sierakowice do udziału
w projekcie. Nadesłane 

Koperta na jesień życia
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Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Szklanej po raz zamknięć. Często tego typu odpady lądują w koszu z innymi śmieciami,
kolejny organizuje akcję zbiórki plastikowych nakrętek. Środki pozys- a tymczasem pieniądze pozyskane z ich sprzedaży mogą zostać przezna-
kane z recyklingu tych odpadów zostaną przeznaczone na rehabilitację czone na pomoc chorym dzieciom.  
i terapię Kasjana, a jeśli uda się zebrać odpowiednią ilość nakrętek, to Nakrętki można dostarczać do Ośrodka Rewaltacyjno-Wycho-
także na zakup respiratora, który jest dla chłopca niezbędny.  wawczego w Szklanej lub do redakcji „Wiadomości Sierakowickich”, 

Zachęcamy do zbierania plastikowych nakrętek po napojach, mieszczącej się w budynku Urzędu Gminy na drugim piętrze (pokój 
sokach, mleku, wodzie mineralnej, kawie rozpuszczalnej (pozbawione 316), a redakcja przekaże je do ośrodka. 
kartonowych wkładek), chemii gospodarczej (płynach do prania i płuka- Zachęcamy do udziału w akcji.

AKnia, kremach, balsamach, szamponach itp.) – wszystkich plastikowych 

Przyłącz się do zbiórki nakrętek dla Kasjana 



4

Korzystasz z różnych aplikacji na swoim telefonie?
Jeśli tak, wypróbuj również aplikację EVENIO, która zapewnia wygodny dostęp do harmonogramów wywozu odpadów.

JuŻ NIE ZAPOMNISZ O WYSTAWIENIU WŁAŚCIWYCH ODPADÓW
I NIE ZOBACZYSZ ODJEŻDŻAJĄCEJ ŚMIECIARKI.  

Urząd Gminy Sierakowice wdraża dla mieszkańców aplikację EVENIO na telefony, która będzie m.in. przypominać o dniu wywozu odpadów. 
Pobranie aplikacji jak i korzystanie z niej jest dla użytkownika bezpłatne.Telefon przypomni Ci dzień wcześniej, że np.: jutro odbierane są odpady 
zmieszane i dodatkowo w dniu wywozu. Teraz już nie zapomnisz o wystawieniu właściwych odpadów i nie zobaczysz odjeżdżającej śmieciarki.

Zainstaluj testową wersję EVENIO na smartfonie
i już dzisiaj przekonaj się o zaletach tej aplikacji. 
Obecnie dostępna jest wersja testowa tej aplikacji na telefony z systemem 
Android. W wersji testowej są dostępne aktualne harmonogramy 
wywozu. Korzystanie z aplikacji jest niezwykle proste. Aplikację 
EVENIO można pobrać po zeskanowaniu kodu QR  przy pomocy 
programu np. QR Droid. Następnie program przekieruje nas na stronę 
internetową, gdzie po kliknięciu w „pobierz ją najpierw z Google Play” 
nastąpi instalacja. Na 31 marca 2016 r. planowane jest uruchomienie 
pełnej wersji aplikacji EVENIO dla systemu Android i systemu iOS. Dla 
działania aplikacji EVENIO nie jest konieczne, by telefon cały czas miał 
dostęp do internetu. Połączenie z internetem jest niezbędne jedynie
w momencie pobrania aplikacji i harmonogramu – czyli wystarczy raz na 
rok! Można wprowadzić takie ustawienia w telefonie, które pozwolą 
pobrać aktualizację gdy będziemy w zasięgu bezpłatnego internetu. 
Przykładowo taki darmowy hot spot znajduje się na parkingu przy ul. 
Słupskiej w Sierakowicach. Docelowo aplikacja pozwoli mieszkańcom 
również na szybki dostęp do informacji o wydarzeniach lokalnych, 
imprezach kulturalnych oraz da możliwość podania stanu wodomierza. 

POBIERZ TESTOWĄ WERSJĘ
APLIKACJI EVENIO
POPRZEZ KOD QR

Harmonogramy wywozu odpadów na telefonie

Obsługa aplikacji Evenio - w dwóch krokach

Krok 1 Podaj swój adres

Krok 2 Pobierz harmonogram
wywozu odpadów

Pobierz harmonogram wywozu
odpadów dla swojej nieruchomości
(osobno zmieszane, plastik i szkło)

W menu górnym wprowadź
swój adres nieruchomości

(można wprowadzić kilka adresów)

Gotowe Możesz już korzystać
z aplikacji

Możliwości testowej wersji aplikacji Evenio:
- szybki dostęp do Twojego harmonogramu wywozu
- wygodne przypominanie o dniu wywozu

w formie prostego komunikatu
- elastyczne ustalenie terminu i godziny

przychodzenia przypomnień
- docelowo dostęp do informacji o wydarzeniach lokalnych,

imprezach kulturalnych oraz możliwość podania
stanu wodomierza

11 (305) grudzień 2015
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10 stycznia 2016 r. po raz 24. zagra Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. Tym razem hasło tej największej w Polsce akcji 
charytatywnej brzmi: „Mierzymy wysoko!”. Pieniądze zebrane podczas 
styczniowego finału zostaną przeznaczone na zakup urządzeń medycz-
nych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki 
medycznej seniorom. 

W zbiórkę pieniędzy, jak co roku, zaangażują się wolon-
tariusze z naszej gminy. Pięćdziesięciu uczniów gimnazjum w Sierako-
wicach, zespołów szkół z Gowidlina i Kamienicy Królewskiej oraz Zes-
połu Szkół Ponadgimnazjalnych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Sie-
rakowic od wczesnych godzin porannych będzie kwestować na terenie 
gminy. Sztab mieści się w sierakowickim gimnazjum, a jego szefową jest 
Wiesława Płotka. 

Organizatorzy sierakowickiego finału zapraszają mieszkań-
ców do  hali sportowej gimnazjum i zapowiadają szereg atrakcji i niespo-
dzianek. Na godz. 13.00 zaplanowano mini turniej piłki nożnej juniorów 
zorganizowany przez FC Gowidlino pod kierunkiem Krzysztofa Kolke,
a o godz. 15.00 rozpocznie się maraton fitness prowadzony przez Sylwię 
Pobłocką i Milenę Gilmajster. Poza tym przewidziano degustację ciast 
przygotowanych przez młodych kucharzy z ZSP w Sierakowicach,
a każdy będzie mógł zrobić zdjęcie w fotobudce, którą będzie obsługiwał 
Mateusz Treder. 

Podczas sierakowickiego finału zostanie wylicytowana ko-
szulka z autografem Bogdana Wenty – byłego trenera reprezentacji 
Polski w piłce ręcznej oraz gadżety Wielkiej Orkiestry. Niewątpliwie naj-
ciekawszą licytacją będzie możliwość jednodniowego objęcia stanowis-
ka asystenta dyrektora Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierako-
wicach, pana Krzysztofa Andryskowskiego. 

Emocji nie zabraknie. Serdecznie wszystkich zapraszamy. 
Szczegóły sierakowickiego finału na plakatach i na stronie 

internetowej Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego
( ). www.gimnazjum-sierakowice.webd.pl

24. Finał WOŚP
Mierzymy wysoko!

Życzenia WS

Życie to czas, w którym szukamy Boga. 
Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy. 
Wieczność to czas, w którym Go posiadamy.
św. Franciszek Salezy

Śmierć zawsze przychodzi nie w porę i jest tragedią dla tych, 
którzy stracili najbliższą osobę. Śmierć zabiera naszych najbliższych, 
ukochanych, a w zamian pozostawia pustkę, rozpacz i żal. Jedynie we 
wspomnieniach Zmarli nadal będą z nami, bowiem „ludzie żyją tak 
długo, jak długo inni pielęgnują o nich pamięć”. 

W mijającym roku na zawsze pożegnaliśmy Grażynę 
Ulenberg, Anastazego Cirockiego i Zbigniewa Myszka z Mojusza oraz 
Józefa Rejter z Mojuszewskiej Huty. Rodziny straciły bliskich, a spo-
łeczność naszego sołectwa utraciła wartościowych, niezwykle życz-
liwych i serdecznych mieszkańców.  

Ich życie mogło trwać dłużej, ale stało się inaczej. Wierzymy, 
że przeżyli swe życie w sposób najpiękniejszy z możliwych, dając innym 
radość i szczęście swoją postawą życiową, poświęceniem dla naj-
bliższych, pogodą ducha, otwartością i życzliwością wobec drugiego 
człowieka.

Dużą stratą dla naszej wspólnoty parafialnej jest także śmierć 
organisty Józefa Witosa. Bardzo nam go brakuje. 

Pogrążone w smutku i żałobie Rodziny Zmarłych niech 
przyjmą szczere wyrazy współczucia od całej społeczności sołectwa 
Mojusz. 

Sołtys Janina Młyńska 

Czas pożegnań
w sołectwie Mojusz
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W święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 
potocznie zwanego na Kaszubach świętem Matki Bożej Adwentowej,
8 grudnia 2015 roku, odbyła się bardzo miła uroczystość, mająca związek 
z KZPiT „Sierakowice”. Otóż w tym dniu minęło właśnie 35 lat od 
momentu założenia Zespołu. Słuszny wiek jubilata, bo nie wszystkim 
zespołom działającym na Kaszubach udaje się taki staż osiągnąć, był 
powodem do, na razie, bardziej kameralnego spotkania. Wielką galę
z okazji jubileuszu przewidziano na 15 lipca 2016 roku w ramach Festi-
walu Kultury Łowieckiej, tymczasem tak ważnego momentu nie można 
było przepuścić bez echa i zostały zorganizowane skromniejsze obchody, 
bo historia i osiągnięcia grupy są imponujące.  

został założony także w tym roku, kilka miesięcy wcześniej). W grupie 
byli m.in. Henryk Koss, Zygmunt Wenta (bezycer) oraz kilku innych 
działaczy, i na mocy ich postanowienia zawiązał się zespół folklorys-
tyczny, działający nieprzerwanie do dziś.

Początkowo mecenat i finansową opiekę na zespołem 
sprawowała Spółdzielnia SCh w Sierakowicach, która należała w tam-
tym okresie do Związku Spółdzielni SCh w Kartuzach. Ówczesnym 
prezesem w momencie założenia Zespołu był Władysław Kostuch. 
Finansowanie głównie obejmowało nakłady na zakup instrumentów jak 
również strojów dla członków zespołu. Taka opieka ze strony GS trwała 
do 1996 roku, kiedy to na mocy uchwały Rady Gminy przekazano zespół 
pod „skrzydła i na garnuszek” samorządu, co trwa do chwili obecnej – 

8 grudnia 1980 roku, w sali Urzędu Gminy, zebrała się grupa oczywiście formalnie pod auspicjami Gminnego Ośrodka Kultury (który 
inicjatywna, którą powołano na wniosek sierakowickiego oddziału ZKP jednak jest jednostką podlegającą samorządowi gminnemu).
(pod prezesurą Józefa Starka, notabene warto wspomnieć, iż oddział też W ciągu tak długiego okresu funkcjonowania „przez zespół” 

przewinęło się mnóstwo ludzi, od instruktorów, kierowników poczy-
nając, a na członkach kończąc. Kolejnymi kierownikami grupy byli: 
Henryk Koss (kilka początkowych lat); Zygmunt Miotk (najdłuższy 
staż); Mirosław Szulc (instruktor GOK); Irena Kulwikowska (do chwili 
obecnej).

Wiadomo, iż zespół nie może funkcjonować bez meryto-
rycznej opieki i nadzoru. Należy zatem wspomnieć o instruktorach mu-
zycznych i choreografach. Wśród pierwszych mowa o dwu osobach; 
pierwszym instruktorze muzycznym - Stefanie Kwietniu i jego następcy - 
Witoldzie Trederze z Żukowa (pracującym z zespołem od 1986 roku, tzn. 
już niemal 30 lat). Obowiązki choreografa pełnili natomiast: Stanisław 
Rychert z Kartuz; Jan Właśniewski (najdłuższy staż w pracy z zespołem, 
pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Gdańsku). Podczas 
kadencji Jana Właśniewskiego pracowali z nim asystenci: Witold 
Kotlenga i Piotr Zengerski, którzy m.in. odpowiadali za pracę z zespołem 
„Koseder” z Kamienicy Królewskiej. Po Janie Właśniewskim grupę 
przejęła Irena Warmowska (tancerka KZPiT od 1984 roku, zajmująca się 
choreografią w zespole Tuchlińskie Skrzaty, absolwentka 2-letniego 

35 lat istnienia Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Sierakowice

Zespół przygotował oprawę słowno-muzyczną eucharystii

Były podziękowania

Na zakończenie mszy mini koncert w kościele

11 (305) grudzień 2015
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studium choreograficznego)
i wykonuje zadania choreografa 
Zespołu do chwili obecnej.

Z informacji obecnej 
kierownik Ireny Kulwikowskiej 
wynika, że rocznie przewija się 
około 50 osób przez Zespół, 
niektórzy pozostają na wiele lat, 
inni zmieniają plany. W skali 
tychże 35 lat jest to już zatem 
około 1500 osób (imponująca 
liczba!). Na trzydziestolecie 
zespołu w 2010 roku przygoto-
wano album 30 lat Kaszub-
skiego Zespołu Pieśni i Tańca 
Sierakowice, w którym to wid-
nieją nazwiska dotychczaso-
wych członków grupy. W chwili 
obecnej liczba członków zes-
połu to: 26 dziewcząt i 15 chłop-
ców.

Imponujący jest także 
obecny skład kapeli. W 20-oso-
bowej grupie są muzycy i ich  
instrumenty: akordeony – 7, 
skrzypce – 6, kontrabas – 2, 
trąbka/bazuna – 2, klarnet – 3, 

członkowie zespołów folklorystycznych. Po liturgii słowa odbył się mini burczybas i diabelskie skrzypce 
koncert i wszyscy przeszli do siedziby GOK, by tam skosztować 
ogromnego tortu przygotowanego przez zakład cukierniczy Piotra 
Stencla, powspominać minione lata, no i oczywiście wysłuchać żywio-

obsługują wszyscy. Większość członków kapeli to zasługa ciężkiej
i wieloletniej pracy Witolda Baski, który sukcesywnie przygotowuje 
nowe kadry, pracując z dziećmi i młodzieżą w sekcjach stałych 
Gminnego Ośrodka Kultury. łowego występu kapeli i grupy śpiewaków.

Obchody jubileuszu 35-lecia odbyły się w sąsiadującym Jak już wcześniej wspomniano, Zespół przygotowuje się do 
z GOK kościele p.w. św. Jana Chrzciciela, mszy św. przewodniczył ks. gali w lipcu, a skoro tak imponujące było wejście w obchody 35-lecia, to 
Marek Wera – proboszcz parafii. Oczywiście oprawę muzyczną i liturgię należy się spodziewać jeszcze wielu miłych wrażeń artystycznych
słowa w języku kaszubskim wzięli na siebie członkowie zespołu. Nie w nadchodzącym roku.

Danuta Piochobyło się na koniec bez pamiątkowego zdjęcia, na którym zgromadzili się 
Foto: Tomasz Kotlenga / fotografsierakowice.plteż zaproszeni goście: władze powiatowe, gminne, zaprzyjaźnieni 

Wspólnie z gośćmi uroczystości

W GOK-u czekał ogromny tort

Dalszy ciąg żywiołowego koncertu

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „SIERAKOWICE”
składa gorące podziękowanie za otwarte serce i okazaną pomoc

w realizacji uroczystości 35. rocznicy powstania zespołu
Panu Piotrowi Stencel, właścicielowi „Cukierni” w Sierakowicach

oraz Państwu Brygidzie i Andrzejowi Kąkol z Mojuszewskiej Huty,
właścicielom Zakładu Przetwórstwa Mięsnego.
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Jak co roku w okresie przedświątecznym, do Urzędu Gminy lina, Bronisława i Franciszek Kuczkowscy z Sierakowic, Wacława
zostały zaproszone pary, które obchodziły złoty jubileusz małżeństwa. i Michał Lejkowie z Kamienicy Królewskiej, Aniela i Józef Mańscy ze 
Takich par w mijającym roku było siedemnaście. 11 grudnia jubilaci Sroczych Gór, Zofia i Franciszek Myszkowie z Sierakowic oraz Elżbieta 
odebrali z rąk Wójta Gminy Medale przyznane przez Prezydenta RP za i Czesław Woźniakowie z Leszczynek. 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Na uroczystość zaproszono także pary, Jedna para – państwo Elżbieta i Leon Cymanowie z Sierako-
które świętowały 60., 65. i 70. rocznicę ślubu. Gospodarzami spotkania wic – świętowała w tym roku 65. rocznicę ślubu, a państwo Dominika
byli: wójt Tadeusz Kobiela, Teresa Skierka i Sławomir Wróblewski i Leon Dyszer z Leman w czerwcu obchodzili 70. rocznicę zawarcia 
z Urzędu Stanu Cywilnego oraz przewodniczący Rady Gminy Zbigniew związku małżeńskiego. 
Suchta i jego zastępca Mirosław Kuczkowski. Pary małżeńskie z pięćdziesięcioletnim i większym stażem są 

Złoty jubileusz małżeństwa, czyli 50. rocznicę ślubu w 2015 r. przykładem, że dzięki miłości, wzajemnemu szacunkowi, wyrozumia-
obchodziły następujące pary: Eugenia i Franciszek Andryskowscy łości i umiejętności wybaczania można zbudować silny i trwały związek, 
z Boru, Ewa i Czesław Benkowscy z Sierakowic, Józefa i Leonard który może być przykładem dla młodszych generacji. Dlatego nie za-
Dułakowie z Sierakowic, Irena i Brunon Eikmann z Mojusza, Renata brakło gratulacji i życzeń, które złożył szacownym jubilatom wójt 
i Jan Grzenkowiczowie z Sierakowic, Helena i Zygmunt Klajn Tadeusz Kobiela w imieniu swoim oraz samorządu i pracowników 
z Sierakowic, Jadwiga i Jerzy Lehmann z Łyśniewa Sierakowickiego, administracji. Wzniesiono także toast za zdrowie jubilatów i nastąpiło 
Wanda i Kazimierz Lejkowie z Sierakowic, Teresa i Stefan Magrean wręczenie prezydenckich odznaczeń. Każda z par otrzymała także 
z Wygody Sierakowskiej, Eugenia i Alfons Płotkowie z Sierakowic, Irena upominek ufundowany przez Gminę Sierakowice. 
i Józef Rejmakowie z Sierakowic, Maria i Władysław Rompowie Dla jubilatów przygotowano muzyczną niespodziankę – 
z Wygody Sierakowskiej, Urszula i Jan Roszkowscy z Sierakowic, Te- wystąpił przed nimi Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”, 
resa i Stanisław Sikorowie z Tuchlinka, Genowefa i Brunon Stenclowie który także świętuje w tym roku swój jubileusz, czyli 35-lecie powstania. 
z Sierakowic, Helena i Leon Tandekowie z Gowidlina oraz Zofia i Ed-
mund Wentowie z Gowidlina. Redakcja „Wiadomości Sierakowickich” składa jubilatom 

Diamentową, czyli 60. rocznicę ślubu obchodzili państwo: najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, miłości, Bożego błogosła-
Irena i Stanisław Bulczakowie z Sierakowskiej Huty, Bolesława i Sta- wieństwa i wszelkiej pomyślności na dalsze lata wspólnego życia. 
nisław Kaniowscy z Sierakowic, Zofia i Stanisław Kreftowie z Gowid-

Tekst i foto: AK

Medalowe pary
Złote, diamentowe, żelazne i kamienne rocznice ślubu

Pani Irena Bulczak Państwo Zofia i Stanisław Kreftowie

Państwo Aniela i Józef Mańscy Państwo Zofia i Franciszek Myszkowie
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Państwo Elżbieta i Czesław Woźniakowie Państwo Eugenia i Franciszek Andryskowscy

Państwo Ewa i Czesław Benkowscy Państwo Józefa i Leonard Dułakowie

Państwo Renata i Jan Grzenkowiczowie Pan Zygmunt Klajn

Państwo Jadwiga i Jerzy Lehmann Państwo Wanda i Kazimierz Lejkowie
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Państwo Teresa i Stefan Magrean Państwo Eugenia i Alfons Płotkowie

Państwo Irena i Józef Rejmakowie Państwo Maria i Władysław Rompowie

Pani Urszula Roszkowska Państwo Teresa i Stanisław Sikorowie

Państwo Genowefa i Brunon Stenclowie Państwo Helena i Leon Tandekowie
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Państwo Zofia i Edmund Wentowie Przed dostojnymi jubilatami wystąpił KZPiT „Sierakowice”
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Jeszcze tak niedawno zaczynał się 2015 rok. Wraz z jego apologetyczno – historyczno – religijną, iż obchody narodzin święto-
nadejściem niektórzy z nas postanowili zmienić swój dotychczasowy wano 25 grudnia ze względu na ustanowienie przez Kościół w tym dniu 
tryb życia, bądź planowali jakieś inne sprawy na przyszłość. Tak ,,dnia narodzin prawdziwego Światła, Zbawiciela i Pana Jezusa”. W tym 
właściwie, to nie zdążymy obejrzeć się za siebie, a wnet zaczniemy dniu z rozkazu cesarza Aureliusza w 275 r. świętowano Natale Solis 
następny etap naszego istnienia odliczany kalendarzem. To coś więcej niż Invicti i przypadało wtedy zimowe przesilenie nocy. 
kolejna cyfra dopisana do naszej rocznicy urodzin. Wciąż pracujemy na Inna grupa badaczy przyjęła hipotezę, tzw. obliczeniową, która 
swoją przyszłość, tą w innym wymiarze. prowadzi do ustalenia daty narodzin. Życie Chrystusa zostało ujęte

Czas ludzkości nie jest już spokojnym rytmem życia w przedziale dwóch świąt paschalnych. Jezus nie tylko umarł w dzień 
mierzonym nadejściem nocy, czy nastaniem poranka. Człowiek zamienił Paschy (25 marca), ale jego życie rozpoczęło się również w dniu Paschy, 
go na czas mierzony zegarami i wszelką chronologią. Jak przekazał nam czyli 25 marca. Według tego ujęcia dzień 25 grudnia jest dniem narodzin. 
Kohelet: ,,wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na Z czasem rzymskie święto Bożego Narodzenia zawędrowało 
wszystkie sprawy pod niebem”.  na Wschód. Zostało przyjęte w Kapadocji (370-378), w Antiochii (386), 

Do prawidłowej egzystencji człowieka, oprócz pracy w Egipcie (430) i w Palestynie (VI w.).
potrzebne jest również świętowanie, które jest przydatne, abyśmy mogli Świętowanie narodzin Jezusa Chrystusa w liturgii rzymskiej 
odnowić swoje siły witalne, a przez to czynić dobro i tworzyć piękno. zaczyna się współcześnie Wigilią – przygotowaniem otwierającym 

Czym jest święto? Na to pytanie znajdziemy różne uroczystość. O północy sprawowana jest Msza św. zwana Pasterką.
odpowiedzi. Jedni w święcie widzą tylko odpoczynek, a inni patrzą W Polsce została ona wprowadzona w II poł. V w. i zwyczaj ten związany 
głębiej i uważają ten czas, jako kontakt z sacrum. Chrześcijańskie święta był z naśladowaniem liturgii jerozolimskiej, gdzie sprawowano taką 
są bezpośrednio związane ze świętami Narodu Wybranego. Najważ- mszę o północy w Betlejem. W Rzymie swoistym Betlejem stała się 
niejsze i pierwsze są święta związane z faktem zbawczym. Z czasem ich bazylika Matki Bożej Większej, w której znajdują się ,,relikwie” żłóbka.
liczba w Kościele wzrastała i doprowadziła do ich strukturalizacji. Uroczystość Bożego Narodzenia od swego początku cieszyła 
Wielość świąt kościelnych wymogła podział na święta wyrażające się się wielkim uznaniem wiernych. Spowodowało to ,,wydłużenie” tego 
w sprawowaniu Mszy św., które nie pociągają za sobą zwolnienia z pracy święta o kolejne dni. Od IV w. wspominano św. Szczepana, św. Jana, 
oraz święta, które łączą się ze wstrzymaniem od wykonywania zajęć Młodzianków, a od poł. VI w. obchody przedłużono do oktawy (octavas 
i uczestniczeniem w Eucharystii. domini). Ostatni dzień oktawy miał charakter wybitnie maryjny

Pierwotnie Kościół antyczny odnosił się sceptycznie do świę- i niektórzy nazwali go ,,pierwszym świętem maryjnym w liturgii 
towania narodzin Jezusa Chrystusa, choć rozmyślał nad odgadnięciem rzymskiej”. 
samej daty Jego narodzin. Działo się to dlatego, iż pogaństwo podej-
mowało narodziny wielu swoich bóstw. Jednak Boże Narodzenie stało Zwyczaje związane z Narodzeniem Pańskim
się świętem, które zyskało pierwszeństwo w porządku psychologicznym, 
choć praświętem chrześcijaństwa jest Wielkanoc. Żłóbek

W rzymskich sakramentarzach Boże Narodzenie nazywa się: Jego istnienie w Betlejem potwierdza Orygenes (185-254)
Natalis Domini nos tri Iesu Christi, a w Mszale dla diecezji polskich: w 248 r., na którego miejscu później cesarzowa Helena (248-330) kazała 
Narodzenie Pańskie. We współczesnych językach używanych w Europie wybudować bazylikę. Kościół przechodził przebudowy i istnieje do 
spotykamy nazwy: Natale, Noël, Weihnachten, Christmas. W kręgach dzisiaj. Od XI w. spotykamy ludowe obchody narodzenia Chrystusa. 
liturgicznego języka greckiego: ta theofaneia, ta Genethlia, He genethlia, 
a liturgii bizantyjskiej: he kata soma Genesis tou Christou Kai Theou Kai 
Soteros hemon Jesou Christou. Niestety słowa związane z Bożym 
Narodzeniem coraz częściej próbuje się wyrugować z ich używania
i naszej pamięci. Ostatnio nawet można spotkać zamiennik słowa 
Christmas na Xmas, proponowany przez ,,postępowych” ludzi Europy.

Zagadnienie początku obchodów Bożego Narodzenia było 
kwestią dociekań wielu uczonych. W IV w. Grek, Furius Dionizjus 
Filocalus wykonał chronograf (kalendarz), w którym umieścił notatkę: 
VIII Kal Iunarii natus Christus in Bethleem Judeae. Z dokumentu tego 
dowiadujemy się, iż w 366 r. obchodzono święto Bożego Narodzenia. 
Data ta jednak nie rozwiązała problemu związanego z początkiem 
obchodów świąt. Istnieją niewątpliwe racje, aby datę świętowania 
narodzin przesunąć do wcześniejszych lat, a mianowicie na 312 lub 324 Betlejem, miejsce narodzenia Jezusa Chrystusa
rok.

W XII w. kult żłóbka pielęgnowali benedyktyni i cystersi. 
Charakterystyczny impuls w rozwoju tego zwyczaju nastąpił w 1223 r., 
kiedy św. Franciszek z Asyżu polecił zbudować żłób w Greccio. Przy 
żłobie została odprawiona Msza św., a Franciszek odśpiewał Ewangelię. 

Strona tytułowa chronografu

Innym problemem jest ustalenie daty świętowania na 25 
grudnia. W tej kwestii stanowiska badaczy bardzo się różnią, a odpo-

Greccio, celebracja Mszy św.wiedź nie jest jednolita. Według jednej z grup uczonych przyjęto hipotezę 

Słów kilka o Narodzeniu Pańskim

11 (305) grudzień 2015



13

W grocie oprócz współbraci i okolicznych mieszkańców 
znajdowały się również zwierzęta. Upowszechnienie tej tradycji wiąże 
się z zakonami franciszkańskimi. Jedne z najstarszych żłóbków znajdują 
się w Pradze (1562), Altötting (1601), Monachium (1607).

Choinka
Jest to młody zwyczaj, który przybył do Polski z Zachodu 

Europy. Genezy tego zwyczaju należy szukać w starożytności. W Grecji 
gałąź drzewa laurowego ozdobiona owocami, pieczywem, naczyniami
z oliwą i winem, miała symbolizować obfitość i urodzaj w nadchodzą-
cym roku. Podobnie było w innych krajach śródziemnomorskich. Wszę-
dzie kładziono nacisk, aby gałęzie były zielone. Drzewo było symbolem 
życia, a świece umieszczone na drzewku były nawiązaniem do 
wielkanocnego paschału.

Wręczanie prezentów
Zwyczaj obdarowywania prezentami sięga wspomnienia św. 

Mikołaja z Miry i odbywał się 6 grudnia. Od XVI w. zwyczaj ten 
przeniesiono na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Obecne czasy zos-
tały pod tym względem bardzo skomercjalizowane. Niestety rolę św. 
Mikołaja przejął duży czerwono - biały krasnolud, dziadek mróz, czy 
gwiazdor.

Św. Mikołaj wręcza prezenty dzieciom

Opłatek
Jest nawiązaniem do Chleba Eucharystycznego, jako źródła 

jedności i miłości. Starołacińska nazwa brachiatellum nawiązuje do 
dzielenia się z innymi potrzebującymi. Inne nazwy: printe, od imprimere 
(symbol na wypieczonym chlebie); speculatis, od speculum (obraz). 
Opłatkiem dzielimy się podczas wieczerzy wigilijnej.

Wolne miejsce przy stole
Zwyczaj bardzo dawny, obecny przy wigilijnym stole. 

Pozostawiamy miejsce dla niespodziewanego gościa, a także 
przypomina nam o zmarłych.

Kolędy
Nazwa wywodzi się z łacińskiego słowa calendae. W 

starożytnym Rzymie termin ten oznaczał pierwszy dzień miesiąca. Przed 
reformą kalendarza rzymskiego w 45 r. przed Chrystusem calendae 
rozpoczynały nowy rok, który obchodzono uroczyście. Wzajemnie się 
odwiedzano i wręczano upominki. Kościół przejął ten zwyczaj w 
odwiedzinach duszpasterskich (kolęda). Pieśni tematycznie związane z 
tym okresem nazwano kolędami. Najstarsze z kolęd polskich powstały w 
I poł. XV w. (Zdrów bądź, Królu Anielski z 1424 r.). Istnieje duża ilość 
kolęd, pastorałek i pieśni wykonywanych z okazji Narodzenia Pańskiego. 

Mirosław Kuczkowski

Henryk Hewelt

Òpłatk

Le to jedno je jak przódë,
rôz do rokù, w kòżdi czas,
pierszô gwiôzda z dôwna znónô,
do stajenczi wołô nas.

Danka farwno ùstrojonô,
sklnią sã kùgle, pôchnie las,
i jesz rôz nôdzeja wrôcô,
ju òpłatk je dzelëc czas.

Zôs ta łza sã w òkù krący,
jednają sã tatk i brat,
Bòżé Dzecã dzys nas łączi,
wszëtcë razã tëli lat.

Dzys przë wigilijnym stole,
chòcbë złoto za to òddôł,
nie zaspiéwią nóm kòlãdë
ti, co òdeszlë na wiedno.

Zrodzony na sianie, w półmroku stajenki,
śpi w ramionach Marii Jezus malusieńki.
Świętą noc złocista gwiazda opromienia.
Gromadzą się wokół przyjazne stworzenia.
Lulajże Jezuniu snem cichym, szczęśliwym.
Obdarz nas radością i szczęściem prawdziwym.

Mieszkańcom Gminy Sierakowice
życzenia radosnych świąt
Bożego Narodzenia
i pomyślności
w Nowym Roku
składają
Sołtysi i Rady Sołeckie
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To, że w okresie Bożego Narodzenia jesteśmy częściej w kręgu (czasami z czasów pogańskich)
kultury kaszubskiej właśnie za sprawą przeróżnych grup kolędniczych i zwyczajami. No właśnie - wy-
nie ulega wątpliwości. Ale czy ten wpływ jest rzeczywiście jeszcze ciągle miennie pojawiają się pojęcia: 
przemożny? zwyczaj, obrzęd, wierzenie, a nie 

Kulturą kaszubską interesuje się, i zawsze interesowało, bar- do końca są one ze sobą tożsame. 
dzo wielu badaczy. Z punktu widzenia naukowego jest to ze wszech miar To, co łączy daną grupę osób, ich 
pożądane, bo następujące bardzo szybko przemiany społeczne i kultu- sposób zachowywania się
rowe mogą już wkrótce doprowadzić do zaniechania pewnych praktyk w określonych sytuacjach – to 
kulturowo-obyczajowych, które co prędzej należałoby zatem opisać zwyczaj (który nie wymaga jed-
i utrwalić. Warto w tym miejscu wspomnieć o wielu badaczach rodzi- nak od członka danej zbioro-
mych i zagranicznych, którzy poświęcili sporo czasu na zinwentaryzo- wości pełnego zaangażowania). 
wanie kultury duchowej i obyczajów Pomorza Gdańskiego, w tym oczy- Inaczej jest z obrzędem – tu 
wiście Kaszub, a wśród nich: A. Hilferdinga, Resztki Słowian na połud- mamy już do czynienia z tego 
niowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego; J. Łęgowskiego, Kaszubi i Ko- rodzaju działaniami, które wy-

ciewie; G. Pobłockiego, pełniane są uroczyście, zwykle
Słownik kaszubski z dodat- w grupie i w pełnej harmonii. To 
kiem idyotyzmów chełmiń- właśnie obrzędowość decyduje
skich i kociewskich; S. Ra- o sile grupy, o chęci identyfiko-
mułta, Słownik języka po- wania się z nią, ona jest siłą 
morskiego czyli kaszub- sprawczą integracji i umacniania 
skiego; oraz tegoż Statys- społeczności. Obrzędowość ta 
tyka ludności kaszubskiej; może mieć różne zabarwienia: od 
A.  J.  Parczewskiego,  religijnych, przez gospodarcze aż 
Szczątki kaszubskie w pro- po te głęboko tkwiące w ludo-
wincji pomorskiej. Szkic wości. Najmniej ostrym i pros-
historyczno-etnograficzny. tym do sklasyfikowania termi-
Nie można zapomnieć nem są wierzenia. Jako coś tkwiącego głęboko w duszy każdego członka 
o ogromnym wkładzie społeczności często są trudne do uchwycenia i prostego sklasyfikowania. 
uczonych niemieckich Ale to właśnie one decydują czy dana jednostka podda się czynnościom 
w dzieło inwentaryzowania wykonywanym podczas spełniania poszczególnych obrzędów.
kultury Pomorza, wśród Wracając do obrzędowości i zwyczajów związanych z gru-
nich są: A. Reichel, Volks- pami kolędniczymi okresu Bożego Narodzenia – należy zanotować 
lieder und Volksreime aus ogromną ich ilość i bogactwo rodzajowe. Właściwie wszystko zaczynało 
Westpreussen; F. Tetzner, się już w adwencie, kiedy to rze-
Die Slaven in Deutschland komo, jak głosi przysłowie
oraz Die Slovinzen und „W adwance skrzëpczi są zamkłé” 

Lebakaschuben; R. Krause, Sitten, Gebräuche und Aberglauben in i należy się wyciszać, czekając na 
Westpreussen; F. Lorentz, Kaszubi. Kultura ludowa i język. Przed II przyjście Pana. Nic podobnego
wojną światową etnografią Pomorza interesowali się także: A. Fischer, i bardziej mylnego – na pozór 
Zarys etnograficzny województwa pomorskiego oraz Kaszubi na tle zdawać by się mogło, że wszystko 
etnografii Polski; B. Stelmachowska, Rok obrzędowy na Pomorzu. Po popadło w kulturowy letarg, ale 
wojnie do grona badaczy dołączyli: R. Kukier, Kaszubi bytowscy; H. B. gdzieś w zakamarkach, stodołach, 
Mayer, Das Danziger Volksleben; W. Odyniec, Kaszubskie obrzędy piwnicach, na strychach spotykają 
i obyczaje; L. Malicki, Rok obrzędowy na Kaszubach. Sporo do się już przyszli kolędnicy, by 
spuścizny w tym zakresie dołożył swoim 7-tomowym Słownikiem gwar przygotować się godnie do po-
kaszubskich na tle kultury ludo- chodów. Nie tylko zresztą trwały 
wej ks. Bernard Sychta. przygotowania, bo już pierwsze 

Najstarsze pokolenie grupy wyruszały „w teren”.
Kaszubów bardzo dobrze jeszcze Jako pierwsi pojawiali 
pamięta wszystkie obrzędy i zwy- się chłopcy z szopką. kolędowali 
czaje, pokolenie  średnie zna je oni już od początku adwentu, 
z relacji rodziców, czasami wędrując od chaty do chaty, 
z własnego doświadczenia, dzieci śpiewając kolędy o narodzeniu 
i młodzież zwykle nie mają o nich Pana, przypominając o zbliża-
pojęcia, albo kultywują niektóre jących się świętach. Najważniej-
z nich z przyczyn nie do końca szym rekwizytem tej grupy była 
związanych z propagowaniem oczywiście własnoręcznie wyko-
kultury, uznając częstokroć, że nana szopka, często podświetlana. 
z pewnych bliżej im nieznanych Wizycie towarzyszyły zwykle 
powodów tak właśnie w danym oracje i śpiewy kolęd oraz przy-
okresie należy się zachowywać pomnienia dotyczące godnego 
(funkcjonowanie w kulturze przygotowania się na przyjście 
poprzez naśladownictwo, bez Nowonarodzonego. W domach kaszubskich chętnie przyjmowano tych 
zrozumienia idei). zwiastunów dobrej nowiny, gdyż wierzono, że przynoszą oni do chat 

A tymczasem kaszub- błogosławieństwo, a któż nie chciałby go dostąpić. Sam zwyczaj 
ska obrzędowość okresu adwentu przygotowywania szopek jest dziełem klasztorów franciszkańskich,
i Bożego Narodzenia jest prze- w których to już od XVI wieku wystawiano jasełka kukiełkowe. Potem 
sycona (była?!) niezwykle obra- zwyczaj przeniósł się do jezuickich szkół klasztornych, a stąd już tylko 
zowymi, dawnymi wierzeniami krok do wplatania elementów świeckich i regionalnych do widowiska

Pod przemożnym wpływem kolędników kaszubskich

11 (305) grudzień 2015



15

i włączenie go do stałego o królach). Koniecznie też powinna wśród ich atrybutów być gwiazda
repertuaru dydaktycznego ba- z możliwością poruszania nią (kręcenia), dawniej jeden z królów miał też 
kalarzy, a potem grup kolęd- burczybas, którym przygrywał w trakcie śpiewania kolęd. Oprócz 
niczych. śpiewania kolęd w ich repertuarze 

Do niedawna domy były zwykle kaszubskie lub polskie 
nawiedzał także w adwencie wiersze o Bożym Narodzeniu 
gwiżdż (dawny stróż wiejski), (wyjaśniające m.in. pochodzenie kró-
który przygotowywał listę lów), no i koniecznie życzenia dla 
domów chętnych do spotkania gospodarzy. 
z „Gwiôzdką”. Jak sama naz- P o m i ę d z y  ś w i ę t a m i
wa i profesja wskazuje – a nowym rokiem ruszają do dzieła 
gwiżdż powinien być rosły, Gwiżdże. Ta grupa kolędników
słusznej postury, ubrany w ro- w swoim składzie jest bardzo 
boczy (koszulowy) strój, nie- zbliżona do Gwiôzdczi, ale nie ma 
zamaskowany, ale z ucharak- już wśród nich gwiôzdczi, a jest 
teryzowaną twarzą. Jego zada- gwiżdż (nocny stróż). Ich głównym 
niem było wywołać odpowied- zadaniem jest złożyć gospodarzom 
nią atmosferę oczekiwania noworoczne życzenia i oczywiście 
przed rzeczywistym widowis- skasować za to należną zapłatę
kiem obrzędowym. w formie różnych datków.

 Kiedy po domach kolędowali już chłopcy z szopką i gwiżdże, Oprócz Gwiżdży pojawiał 
w zaciszach domowych trwały przygotowania najważniejszych (może się także Stary i Nowy Rok. Dla tej 
najbardziej efektownych) kolędników, czyli Gwiôzdczi. W niektórych grupy był szczególnie zarezerwo-
regionach Kaszub grupa ta wyruszała już w trakcie adwentu, jednak wany sylwestrowy wieczór. Nowy 
najbardziej popularną praktyką jest nawiedzanie domostw w Wigilię Rok powinien tu być dorodnym 
Bożego Narodzenia. Kolędnicy zbierają się tego dnia już wczesnym młodzieńcem, ubranym bogato
popołudniem u swego przewodnika, przebierają się, charakteryzują i elegancko; Stary zaś, z racji sfatygo-
twarze bądź zakładają na nie specjalne maski (larwë) i ruszają  w barw- wania, miał na sobie podarte łach-
nym oraz niezwykle żywiołowym korowodzie, zatrzymując po drodze many i w ogóle przedstawiał siebie
wszystko i wszystkich – dlatego tego wieczora dzieci trzymają się zwykle w godnym pożałowania świetle. Oczywiście przed widzami odgrywali 
w pobliżu domostw. Niestety niewiele już jest miejscowości, gdzie tradycyjny spór o to, który z nich lepszy, i, jak nietrudno się domyślić, 
obrzędowość ta jest nadal żywa – dawna wielowiekowa tradycja i obrzę- wygrywał Nowy. 
dowość coraz częściej przegrywa z telewizyjną i komputerową Pomiędzy nowym rokiem a Trzema Królami kolędowały też 
subkulturą. Herody (czyli biało odziany anioł, czarny diabeł, starożytni żołnierze

A pochód Gwiôzdków i oczywiście król Herod). Uczestnicy byli zaopatrzeni w odpowiednie 
jest po prostu jedyny w swoim atrybuty: kosę, widły, miecze, a wszystko zmierzało do rozliczenia się ze 
rodzaju i szkoda, że tak lekkim złych uczynków przez Heroda. Jedna z maszkar wygłaszała orację: Królu 
sposobem wyzbywamy się go. Ta Herodzie, za twe zbytki, idź do piekła, boś ty brzydki, po czym diabeł 
grupa kolędnicza zasługuje na zabierał duszę niewdzięcznika.
szczególną uwagę, bo robi wrażenie W przeddzień Trzech 
liczebnością maszkar. Zwykle Króli chodzili też dawniej chłopcy
stanowi ją od kilku do kilkunastu z obrządkiem zwanym Szczodrôcë 
osób; oczywiście główną rolę pełni lub Rogôle. Byli to zwykle wiejscy 
w niej gwiôzdka (chłop w słomia- kawalerowie (dawniej pastuchy) 
nych kożuchach), sporą liczbę recytujący różne oracje, np.: Dobri 
stanowią maszkary zwierzęce, wieczór, szczodri wieczór, nóm 
wykazujące się niesamowitą pòwiôdają, że tu rogôle pieczą,
żywotnością i ruchliwością (koza, a jeżlë nié rogôle, to tej chleba gléń, 
kozioł, baran, koń, bocian, niedź- wasza dësza mdze szczodroblëwi 
wiedź); nie brakuje typów ludzkich miała dzeń, a jeżlë nié kòrszczôk 
(wojak, policjant, żołnierz, Cygan, masła, to swiniégò cała, wasza dë-
kominiarz, dziad z babą, Żyd), sza mdze sã dobrze w niebie miała. 
a dopełnieniem wszystkiego są Po takim upomnieniu się o dary 
postaci nadprzyrodzone (diabeł dostawali zwykle chleb, kiełbasę, 
i śmierć). Obowiązkowym wręcz mięso, owoce i przede wszystkim 
kolędnikiem jest także muzykant, pieczywo obrzędowe, czyli rogale. 
dzięki któremu widowisko ma Jeśli darów nie otrzymali, wykony-
piękną oprawę muzyczną. wali różne psoty i figle, żeby

Po wejściu Gwiôzdków w przyszłości gospodarzowi nie 
do chaty rozpoczyna się swoisty przyszło już takie zachowanie do 
rytuał, każda z maszkar ma do głowy. Po latach ten zwyczaj został 
wypełnienia swoją niepowtarzalną wchłonięty przez pochody Trzech 
rolę, wygłasza typowe oracje, zbiera Królów.
datki, wszyscy tańczą, śpiewają, no i oczywiście psocą gospodarzom ile Według L. Malickiego 
się da, a szczególnym ich celem są młódki na wydaniu (co nie powinno Właściwy okres zimowych godów kończy się w pojęciu ludu kaszubskiego 
dziwić, zważywszy, że wśród kolędników tradycyjnie mogą się dopiero w pierwszych dniach lutego. Sporo z przytoczonych obrzędów
znajdować tylko kawalerowie). i zwyczajów kultywuje się do dziś (na szczęście w gminie Sierakowice to 

Od drugiego dnia świąt (Gòdów) mogli już swój pochód nadal żywa tradycja). Przydają one wiele uroku zimowemu okresowi 
rozpoczynać Trzej Krolowie. Jak sama nazwa wskazuje, powinno to być świątecznemu, stanowiąc bezsporne wartości kulturowe, nagromadzone 
trzech młodzieńców, przebranych w szaty królewskie (choć w Biblii przez wieki, które nie powinny zostać zaprzepaszczone.

Danuta Piochmówi się raczej o mędrcach, ale w kolędach zwykle śpiewamy
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Minęło właśnie dwadzieścia sześć lat, odkąd w Sierakowicach Kaszubska obrzędowość związana z pochodami kolędników 
zaczęli się pojawiać na przeglądach i konkursach kolędnicy. To spory w okresie Bożego Narodzenia (Godów) jest niezwykle bogata w prze-
kawał czasu i wiele się w związku z tym w  zmieniało w formule. Był to różne formy. Mogli się w okresie adwentowo-bożonarodzeniowym 
konkurs (gminny, wojewódzki), potem przeformułowany na przegląd, co pojawiać: Chłopcy z szopką, Gwiôzdczi, Gwiżdze, Trzej Królowie, 
bardzo cieszy uczestników, bo znikła stresująca formuła rywalizacji. Od Herodë, Stôri i Nowi Rok, Szczodrôczi. Podczas tegorocznego 
kilku lat jest to na powrót przegląd o zasięgu gminnym, uczestniczą kolędowania w Sierakowicach pokazano trzy rodzaje widowisk 
w nim zespoły kolędnicze działające na bazie szkół, nie brakuje też obrzędowych: byli „Szopkarze” ze Szkoły Podstawowej w Sierako-
reprezentantów grup złożonych z dorosłych kolędników. wicach; Trzej Królowie – również w wykonaniu uczniów tej szkoły; oraz 

Gwiôzdczi – z Mojusza, Szopy, Gowidlina (2 zespoły) i z Tuchlinka.

 Organizatorzy, Gminny Ośrodek Kultury i Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, mieli pełne ręce roboty, żeby 
obsłużyć tak liczne rzesze kolędników – razem około 150 osób. Bazy 
użyczył Dyrektor ZSP Grzegorz Machola (a jest to duże wyzwanie 
organizacyjne), nad praktycznym przebiegiem czuwali bardzo sprawni 
(jak zwykle) pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury z panią Dyrektor 
Ireną Kulwikowską na czele (która sprawnie też imprezę prowadziła). 

Uciechom, zabawom, piskom i krzykom nie było końca, gdy 
na scenę wpadali kolejni (coraz to bardziej żywiołowi) kolędnicy. Nikt 
jednak się nie obrażał na kominiarzy za zniszczony makijaż, nie wzywał 
policji ze skargą na nie do końca delikatne diabły harcujące z widłami 
dosłownie w każdym zakamarku ogromnego budynku, nie uciekał przed 
kosą Śmierci (na szczęście tylko drewnianą). Wszyscy nagabywani przez 
natarczywe Baby i Dziadów płacili haracz, z uśmiechem odczy-
tywali coraz to bardziej niedorzeczne mandaty wystawiane przez 
policjantów. Do tańca z kolejnymi kolędnikami też ruszali ochoczo, bo 
przecież tak każe tradycja, taki jest zwyczaj, tak czynili nasi dziadowie, 
ojcowie, tak też powinniśmy my – no właśnie, powinniśmy,  czy poza 

XXVI Gminne Kolędowanie

Św. Mikołaj czekał na chętnych do zdjęcia

Stanowisko dekorowania pierniczków

Grupa „Szopkarzy” z Sierakowic

Gwiôzdka z Mòjsza

Sierakowiccy Trzej Królowie

11 (305) grudzień 2015
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żywe i kultywowane – nie tylko z okazji przeglądów czy konkursów.
Każda grupa otrzymała cenne nagrody rzeczowe i spore sumy 

pieniężne, ufundowane przez Samorząd Gminny z wójtem Tadeuszem 
Kobielą na czele, Starostwo Powiatowe ze starostą Janiną Kwiecień na 
czele, oddział ZKP Sierakowice; firmy i prywatne przedsiębiorstwa: 
Zakład Dekarski Kazimierza Klejny z Puzdrowa, Firmę ubezpiecze-
niową Luarko z Sierakowic.

Występy kolejnych grup kolędniczych przeplatano degusta-
cjami potraw świątecznych w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych i Kół Gospodyń Wiejskich, koncertem kolęd
w wykonaniu uczniów goszczącej uczestników szkoły, kabaretem 
przygotowanym przez uczniów miejscowej szkoły ponadgimnazjalnej. 
Poza tym wszyscy mieli okazję spędzić bardzo ciekawie czas pozos-
tający pomiędzy kolejnymi występami, za co organizatorom należą się 
duże brawa: były kiermasze, warsztaty pakowania prezentów, ozdabiania 
pierników, produkowania ciekawych ozdób, na dzieci czekały ciekawe 
gry i zabawy oraz święty Mikołaj (taki jakiego powinniśmy lansować, 
tzn. w stroju biskupa, bo przecież św. Mikołaj był biskupem, a nie 
wytworem wyobraźni firmy Coca-Cola). Czas upłynął jak zwykle bardzo 
szybko, ale za to w miłej, rodzinnej atmosferze i nastroju całkiem już 
także świątecznym.formułą konkursową jeszcze tak jest? W niektórych zakamarkach gminy 

tak, jednak nie wszędzie; chociaż pocieszającym jest fakt, że i tak 
Danuta Piochjesteśmy w czołówce kaszubskich gmin, w których te tradycje są jeszcze 

Żywiołowa grupa z Tuchlinka 

Informacja
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko- piątek od godz. 19.00 do 21.00 w budynku Domu Katolickiego
holowych w Sierakowicach  uprzejmie informuje o miejscach pomocy w Sierakowicach ul. ks. B. Łosińskiego (na piętrze).
osobom uzależnionym i ich rodzinom: – Porady prawne  Porad z zakresu prawa rodzinnego udziela bezpłatnie 
– Siedziba i Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji ds. Profilaktyki mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowicach miesiąca od godziny 16:00 do 19:00 w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. 

Łosińskiego 1 w Sierakowicach:ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice, czynne: od poniedziałku
do czwartku w godz. 7.30 – 15.30, w piątki w godz. 13.00 – 20.00 29 stycznia 2016, 26 lutego, 18 marca, 29 kwietnia, 20 maja, 24 czerwca, 

29 lipca, 26 sierpnia, 30 września, 28 października, 25 listopada, 30 Przewodnicząca Komisji – MARIA KAROLAK tel. 609 180 881 
grudnia.– Grupa wsparcia dla współuzależnionych ul. ks. B. Łosińskiego 1,
*w październiku i grudniu dyżuru wyjątkowo nie będzie w ostatni piątek 83-340 Sierakowice, tel. 609 180 881. Spotkania w czwartki w godz. 8.30 
miesiąca.– 12.00
– Mediacje rodzinne prowadzi mediator sądowy KATARZYNA – Grupa Anonimowych Alkoholików „Pogoda Ducha”
KURKIEWICZ w terminach uzgodnionych telefonicznie (tel. 609 180 w Sierakowicach zaprasza na mityngi osoby, które chcą zerwać z nało-
881).giem alkoholizmu oraz ich rodziny. Spotkania odbywają się w każdy 
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Tak się składa, że uczniowie uczęszczający na lekcje języka Tegoroczna edycja Konkursu miała miejsce 20 listopada 2015 
kaszubskiego nie mogą narzekać na brak ofert konkursowych. Przedmiot roku  siedzibie sierakowickiego gimnazjum. W eliminacjach gminnych 
ten jest obudowany taką ilością konkursowych zmagań, że średnio jeden 
przypada na każdy miesiąc. To niewątpliwie imponująca statystyka. 
Takie bogactwo cieszy, ale wymaga też i od nauczycieli, i od uczniów nie 
lada zdyscyplinowania i mobilizacji. Oprócz konkursów ogólno-
regionalnych w gminie Sierakowice organizowane są specjalne formy 
konkursowe o zasięgu gminnym, przeznaczone dla uczniów pobiera-
jących naukę z języka kaszubskiego. Jedną z takich form jest wdrożony 
przed czternastu laty konkurs polegający na pisaniu własnego tekstu
w języku kaszubskim.

wzięło udział 10 uczniów szkół podstawowych (z 5 szkół) i 11 uczniów 
gimnazjów. Dla młodszej grupy wiekowej przygotowano tematy
z kręgów im bliskich: najbliższego środowiska ucznia oraz legend, podań 
i elementów demonologii kaszubskiej. Starsza grupa (gimnazjaliści) 
miała do dyspozycji kręgi: kaszubska twórczość literacka, jak też świat 
wokół nas. 

Laureatami XIII edycji Konkursu Pisania w Języku 
Kaszubskim zostali w kategorii uczniów szkół podstawowych:

Wiadomym powszechnie jest to, że dzieci i młodzież coraz 
częściej cierpią na przykrą szkolną dolegliwość – nieumiejętność 
wypowiadania się na piśmie. Być może przyczyn tego zjawiska należy 
szukać w przeformułowaniu systemu szkolnego, a może w technicyzacji 
życia, tudzież w przyspieszeniu, jakiego z wielkim pędem nabiera 
egzystowanie, a może… Przyczyn zapewne jest kilka i sam proces jest 
niezwykle złożony. Aby zatem wesprzeć polonistów wykonujących 
trudne zadanie wdrażania młodzieży do umiejętnego wypowiadania 
swoich myśli na piśmie, zarząd sierakowickiego oddziału ZKP 
postanowił połączyć sily, by w ten sposób promować oba języki: polski
i kaszubski. Bowiem w trakcie Konkursu uczeń powinien wykazać się 
znajomością leksyki kaszubskiej, umiejętnie zastosować reguły grama-
tyki, a także mieć ogólny polot w tworzeniu ciekawych tekstów. 

I miejsce - Kinga Sychta, SP w Mojuszu
II miejsce - Piotr Olszewski, SP w Tuchlinie
III miejsce - Daria Sychta, SP w Mojuszu
III miejsce – Patrycja Penk , SP w Sierakowicach
wyróżnienie – Dajana Kobiela, SP w Sierakowicach 
wyróżnienie – Marta Mielewczyk, SP w Gowidlinie

w kategorii gimnazjalistów:
I miejsce – Karolina Szulist, Gimnazjum w Sierakowicach
II miejsce – Patrycja Król, Gimnazjum w Tuchlinie
III miejsce – Klaudia Głodowska, Gimnazjum w Sierakowicach
III miejsce – Marzena Mielewczyk, Gimnazjum w Tuchlinie
wyróżnienie – Martyna Wenta, Gimnazjum w Gowidlinie 
wyróżnienie – Aleksandra Olejnik, Gimnazjum w Gowidlinie

Organizatorzy bardzo dziękują dyrekcji Gimnazjum w Siera-
Jest to formuła dla uczniów ambitnych, pragnących kowicach za gościnność, sponsorom za ufundowanie nagród, nauczy-

możliwości sprawdzania swoich talentów. Przyjeżdżają sami wybrani, cielom za przygotowanie uczniów. No i oczywiście zapraszają do uczest-
mierzą się z równymi sobie, poprzeczka staje na coraz wyższym nictwa w przyszłorocznej edycji Konkursu.
poziomie. Komisja obserwuje stałe podnoszenie poziomu, ogromną 
pracę wkładaną przez uczniów i nauczycieli w przygotowanie. Danuta Pioch

XIII Gminny Konkurs Pisania w Języku Kaszubskim

Uczestnicy konkursu z opiekunami i organizatorami

Losowanie miejsc

Uczniowie pracują

Komisja też ma zajęcie

11 (305) grudzień 2015



19

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

Piękna jest radość w Święta,
ciepłe są myśli o bliskich,
niech pokój, miłość i szczęście
otoczy dzisiaj nas wszystkich.
By nastrój Świąt Bożego Narodzenia,
pełny magicznego uroku,
był zawsze z Wami każdego dnia,
w nadchodzącym Nowym 2016 Roku.

Najserdeczniejsza życzenia
mieszkańcom sołectwa Mojusz
składa Sołtys i Rada Sołecka
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Zbliżające się święta Bożego Narodzenia powodują wiele 
pozytywnych działań, których celem jest pomoc potrzebującym. Podob-
nie było w tym roku w Gowidlinie, gdzie mieszkańcy mieli okazję 
przyłączyć się do akcji charytatywnej zainicjowanej przez sołtys Jolantę 
Dyszer. Celem akcji była zbiórka funduszy na zakup świątecznych 
paczek dla chorych dzieci. 

W niedzielę 29 listopada w miejscowej szkole odbył się turniej 
gry w „Baśkę”, a tydzień później, 6 grudnia, w sali gimnastycznej 
rozegrano turniej tenisa stołowego pod nazwą „Zostań świętym 
Mikołajem”. 

I chociaż można było spodziewać się większej frekwencji, to 
sołtys Gowidlina uznała imprezę za udaną. – To pierwsza taka akcja i jak 
na pierwszy raz - udało się super. Miałam sygnały od mieszkańców, że się 
spodobało – mówi Jolanta Dyszer. – Serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy zaangażowali się i pomogli w organizacji obu imprez, dyrekcji 
szkoły za udostępnienie pomieszczeń, a uczestnikom za przybycie. 

Mieszkańcy Gowidlina, którzy wzięli udział w obu imprezach, 
nie tylko sami dobrze się bawili, ale – co najważniejsze – mieli okazję 
wesprzeć potrzebujących. A pani sołtys zapowiada kolejne akcjeUczestników turnieju podzielono na cztery kategorie: mło-
i imprezy integrujące lokalne środowisko. dzież szkolna, młodzież starsza, kobiety i mężczyźni. Po rozegraniu 

Tekst i foto: AK
turnieju i policzeniu punktów zwycięzcom wręczono pamiątkowe 
puchary. 

I tak w kategorii młodzież szkolna pierwsze miejsce zajął 
Dominik Konkel, drugie – Mikołaj Zengerski, trzecie – Jan Choszcz;
w kategorii młodzież starsza kolejne miejsca zajęli: Maciej Koszałka, 
Michał Koszałka i Damian Wiśniewski. Wśród pań najlepsza okazała się 
Renata Bulczak, drugie miejsce zajęła Jolanta Dyszer, a trzecie – Maria 
Kreft. Wśród panów pierwsze miejsce zajął Janusz Wenta, drugie – 
Kazimierz Łangowski, a trzecie – Kamil Gański. 

Janusz Wenta postanowił zwycięski puchar przeznaczyć na 
licytację. Nagroda została wylicytowana za kwotę 300 zł, a pieniądze, 
podobnie jak dochód z całej imprezy, przeznaczono na paczki świąteczne 
dla chorych dzieci.

Akcja charytatywna w Gowidlinie
„Świąteczna paczka”
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Do tej pory w naszej gminie dni seniora były organizowane na Organizatorzy tego święta przygotowali dla swoich gości kilka 
przełomie stycznia i lutego, wspólnie ze styczniowym świętem babć niespodzianek. Jedną z nich był występ akordeonistów, którzy 
i dziadków. Tymczasem dni poświęcone szczególnie osobom starszym popularnymi melodiami umilili spotkanie. Tuż po ich występie 
przypadają jesienią. I tak: 1 października obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października – Europejski 
Dzień Seniora, a 14 listopada – Ogólnopolski Dzień Seniora. 

zaprezentowały się panie z zaprzyjaźnionego Koła Gospodyń Wiejskich 
z Paczewa. Paczewianki znane są nie tylko ze swojej kulinarnej 

I to właśnie w listopadzie, z inicjatywy sołtys Jolanty Dyszer, działalności – panie dysponują także talentami aktorskimi i wystąpiły
seniorzy z Gowidlina i okolicznych wsi należących do tamtejszej parafii z przedstawieniem zatytułowanym „Testament” oraz w scence „Kobieta 
wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym specjalnie dla nich. z miasta, kobieta ze wsi”. Seniorzy mieli także okazję posłuchać poezji 

Z zaproszenia pani sołtys skorzystało kilkadziesiąt osób. oraz obejrzeć pokaz tańca nowoczesnego. Recytację i pokaz taneczny 
W sobotnie przedpołudnie 21 listopada licznie stawili się w miejscowej przygotowały uczennice z gowidlińskiej szkoły.
szkole. 

Część artystyczna bardzo spodobała się seniorom, o czym 
świadczyły gromkie brawa, jakimi nagrodzili występujących. A i sama 

Obecny na uroczystości wójt Tadeusz Kobiela podkreślił, jak idea uroczystości z okazji Dania Seniora także zyskała uznanie, więc 
ważne są takie spotkania, gdzie można osobiście porozmawiać z drugim zapewne tego typu spotkania na stałe wpiszą się do kalendarza sołeckich 
człowiekiem, a nie za pośrednictwem nowoczesnych technologii. Złożył wydarzeń. 
także seniorom życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.  Tekst i foto: AK

Seniorzy z Gowidlina świętowali
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Tematyka żołnierzy wy- synem sierż. Józefa Franczaka ps. „Lalek” i Zbigniewem Kurasiem – 
klętych zyskuje ostatnio na popular- synem mjr. Józefa Kurasia ps „Ogień”. Każdy tom „Wilcząt” zawiera 12 
ności. Powstają filmy dokumen- niezwykłych rozmów z ludźmi, którzy płacili bardzo wysoką cenę za 
talne, spektakle teatru telewizji, a na patriotyczną postawę swoich ojców. 
rynku wydawniczym pojawia się 
coraz więcej publikacji porusza-
jących tematykę żołnierzy, dla któ-
rych koniec drugiej wojny światowej 
nie oznaczał końca walki o niepod-
ległość Polski. Jednym z pisarzy
i publicystów poruszających ten te-
mat jest Kajetan Rajski, student 
prawa Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, autor m.in. takich książek jak: 
„Zasłuchani w ciszę. Rozmowy
o kontemplacji”, „Prawdziwy 
mężczyzna... czyli kto?”, „Młodzi 

świadkowie wiary”, „Prawdziwy święty... czyli kto?”, „Wilczęta. 
Rozmowy z dziećmi żołnierzy wyklętych” oraz jej kontynuacji 
„Wilczęta 2”. Dwie ostatnie pozycje książkowe były głównym tematem 
spotkania młodzieży z Gimnazjum w Sierakowicach z autorem. Kajetan 
Rajski odwiedził placówkę 20 listopada. Tytuł książek nawiązuje do fragmentu wiersza Zbigniewa 

Autor „Wilcząt” wyjaśnił młodym słuchaczom, kim byli Herberta, w którym żołnierzy wyklętych nazywa się wilkami: Ponieważ 
żołnierze wyklęci, zwani także żołnierzami niezłomnymi. Przybliżył żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy, więc ich dzieci autor 
kulisy powstawania obu tomów rozmów z córkami i synami żołnierzy nazwał wilczętami.
powojennego podziemia antykomunistycznego. Inicjatorem spotkania Kajetana Rajskiego z sierakowicką 

Kajetan Rajski przeprowadził wywiady m.in. z Andrzejem młodzieżą był Kazimierz Borzestowski.
Pileckim – synem rotm. Witolda Pileckiego, Markiem Franczakiem – Tekst i foto: AK

Spotkanie autorskie z Kajetanem Rajskim

Długo oczekiwanym przez wychowanków dniem był 26 listopada. To dzień uroczystego pasowania nowych podopiecznych. Całą 
uroczystość uświetniła nam część artystyczna, a mianowicie występy kolegów i koleżanek z grupy I i II, którzy przygotowali sztukę
p.t. „Gruffalo”,  prezentując przy tym 
zdolności aktorskie i wielkie zaangażo-
wanie. Nasi nowi wychowankowie: 
Adrian, Zuzia, Gabor, Konrad, Dominik 
L., Dominik D., Klaudia i Bartek
z wielkim przejęciem oraz pełni pozy-
tywnych emocji i wrażeń wykonywali 
przydzielone im zadania, a także 
wysłuchali pełnych humoru wierszy. 
Oczywiście najważniejszym akcentem 
tej uroczystości było symboliczne 
pasowanie „ołówkiem” oraz wręczenie 
dyplomów i słodkości, którego dokonała 
pani dyrektor Julita Krzebietke. Cała 
uroczystość zakończyła się słodkim 
poczęstunkiem. Naszym nowym wycho-
wankom życzymy wielu sukcesów
w zdobywaniu umiejętności i wiedzy!

 
Edyta Treder

Foto: nadesłane

Pasowanie nowych wychowanków
w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej

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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„Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z  Narodową potwierdzają smutną prawdę, że Polacy czytają coraz mniej 
najwspanialszymi ludźmi minionych czasów.” książek. W 2014 roku przeczytanie co najmniej jednej książki w ciągu 

Kartezjusz roku zadeklarowało zaledwie 41,7% respondentów. Jedna czwarta 
uczniów i studentów oraz ponad jedna trzecia pracowników administracji 

Nietypową akcję czytelniczą zorganizowała Ewa Szlaga- i usług w ciągu miesiąca nie przeczytała tekstu dłuższego niż 3 strony. Te 
Ortman – polonistka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierako- dane nie napawają optymizmem.
wicach. Zaprosiła młodzież do spędzenia wieczoru z ulubionymi W podobnym tonie wypowiada się inicjatorka listopadowej 
lekturami w szkolnej bibliotece. Pomysł spotkał się ze sporym zaintere- akcji promującej czytelnictwo. – Pracuję w szkole już 20 lat i obserwuję, 
sowaniem i każda klasa wytypowała swoich przedstawicieli. Spotkanie jak z roku na rok młodzież coraz mniej czyta. Jest to zatrważające. 
miało miejsce w piątkowy wieczór 27 listopada. Oczywiście w każdej klasie jest odsetek uczniów, którzy czytają książki, 

ale kiedyś była to np. połowa klasy, a teraz zaledwie jedna czwarta. Jest to 
postępujące i boję się, że za kilka lat nikt nie będzie czytał – powiedziała 
Ewa Szlaga-Ortmann, nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze 
w sierakowickim ZSP. – Postanowiłam zachęcić młodzież, zorganizować 
coś na przekór wszystkiemu: i brzydkiej pogodzie, i „andrzejkom”,
i zachęcić uczniów, aby przyszli i podzielili się tym, co czytają, bo jest 
młodzież, która czyta i to jest cenne, a ja chciałam to rozpropagować. 
Poza tym realizujemy w szkole ministerialny program rozwoju czytel-
nictwa. 

Na pytanie, co, oprócz lektur szkolnych, czyta młodzież, Ewa 
Szlaga-Ortmann odpowiedziała: – Uczniowie nie czytają lektur, a jeśli 
już, to pod przymusem. Młodzież czyta romanse, horrory i kryminały. 
Oczywiście jest młodzież, która czyta bardziej ambitne książki, ale to są 
takie perełki – dodała. 

Uczniowie przyszli na spotkanie ze swoją ulubioną książką i za 
zadanie mieli opowiedzieć o niej w ciekawy sposób, aby zachęcić innych 
do lektury. Wśród propozycji czytelniczych pojawiły się m.in. takie 
tytuły: „Imperium znaków” Rolanda Barthesa, „Świat według Garpa” 

Czytanie książek ma same zalety: wzbogaca język i słow- Johna Irvinga” czy seria książek „Wiedźmin” Andrzeja Sapkowskiego. 
nictwo, ułatwia wyrażanie swoich poglądów i myśli, rozwija wyo- Inicjatorka akcji „Noc w bibliotece” zapewnia, że chciałby, 
braźnię, poprawia koncentrację i pamięć, uczy ale i dostarcza rozrywki, aby to były cykliczne spotkania. – Jeśli młodzież będzie chciała dalej się 
a przede wszystkim jest świetnym ćwiczeniem dla mózgu. Niestety, spotykać, to mogę im swój czas poświęcić – dodaje Ewa Szlaga-
ogólnopolskie badania przeprowadzane co dwa lata przez Bibliotekę Ortmann. 

Tekst i foto: AK

Noc w bibliotece
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował w dniu
4 grudnia zabawę Mikołajkową pt.: „Mikołajki – czas zabawy i radości”. 
Uczestnikami spotkania było 90 dzieci w wieku od 4 do 10 lat. 
Świąteczna zabawa odbyła się w Sali „Bieszczadna” i trwała trzy 
godziny. Oczekiwania na Mikołaja umilili animatorzy ESTRADA 
TRAVEL, którzy przygotowali szereg wspaniałych zabaw i konkursów. 
W organizację przedsięwzięcia aktywnie włączyli się wolontariusze. 

W mikołajkowych paczkach znalazły się zabawki, dostosowane 
odpowiednio do wieku dziecka, oraz coś słodkiego. Każde dziecko 
mogło usiąść na kolanach Mikołaja i dotknąć jego siwej brody, co było 
nie lada atrakcją. Na twarzach dzieci gościł uśmiech i radość. Dzięki 
zorganizowanej zabawie Mikołajkowej dzieci miały szansę przeżywania 
pozytywnych emocji, nawiązania nowych znajomości i uczenia się 
zdrowej rywalizacji.

Oprócz aktywnych form spędzania czasu wolnego przy-
gotowano dla dzieci słodki poczęstunek. Zwieńczeniem zabawy była 
wizyta Świętego Mikołaja, który obdarował prezentem każde dziecko.

Patrycja Wenta, foto: nadesłane

Mikołajki – czas zabawy i radości
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Uczniowie ZSP w Sierakowicach finalistami konkursu ogólnopolskiego
w Zakopanem

Dnia 19 listopada odbył się po raz drugi w historii 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej konkurs udzielania 
pierwszej pomocy. W rywalizacji uczestniczyło pięć 
trzyosobowych drużyn, reprezentujących poszczególne 
klasy. Zmagania uczniów obserwowali: pani Krystyna 
Formela – dyrektor ZSZ w Sierakowicach oraz pan Łukasz 
Reiter – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa. Funkcje 
sędziów pełnili członkowie Koła Pierwszej Pomocy ZSP.

Drużyny ratownicze zmierzyły się z pięcioma 
różnorodnymi zadaniami, dotyczącymi udzielenia pierw-
szej pomocy: osobie ze złamaniem otwartym, oparzonemu 
dziecku, osobie zatrutej dopalaczami, potrąconemu rowe-
rzyście, jak również porażonemu prądem. Stacje zostały 
rozmieszczone na terenie całej szkoły. Ostatnie zadanie - 
dodatkowe - dotyczyło stworzenia przez drużynę plakatu 
promującego noszenie elementów odblaskowych.

Uczniowie klasy II b ZSZ okazali się bezkonku-
rencyjni. Do wszystkich zadań podeszli ze spokojem i pro-
fesjonalizmem. Największym sukcesem jest wywalczenie 
prawa reprezentowania ZSZ podczas zawodów rejonowych 
w Przodkowie. Dziękujemy uczniom pełniącym rolę 
symulantów osób poszkodowanych oraz sędziom pełnią-
cym wzorowo swoje obowiązki.

W najbliższym czasie wszyscy członkowie zwy-
cięskiej drużyny pierwszej pomocy ZSZ otrzymają apteczki 
oraz pamiątkowe dyplomy. Ponadto, każdy uczestnik 
otrzyma elementy odblaskowe z logiem naszej szkoły.

Zwycięskiej drużynie - Grzegorzowi Olszew-
skiemu, Damianowi Lis, Mateuszowi Jankowskiemu - 
gratulujemy zwycięstwa!

Warto dodać, że organizatorami konkursu byli:
p. Łukasz Reiter oraz p. Aleksandra Labuda. Dziękujemy za 
wsparcie finansowe udzielane przez kartuski oddział Pow-
szechnego Zakładu Ubezpieczeń.

Łukasz Reiter, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
foto: nadesłane

Konkurs Pierwszej Pomocy „Super Ratownik” w ZSZ

Dnia 9 października uczniowie drugiej klasy licealnej ZSP
z Sierakowic wygrali powiatowe eliminacje konkursu „Szlak Bojowy
II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych – od zesłania do zniewolenia’’. To 
wielki zaszczyt reprezentować powiat kartuski w ogólnopolskim kon-
kursie historycznym organizowanym w Zakopanem. W góry wyruszyło 
pięcioro uczniów: Angelika Bronk, Ewelina Piepiórka, Mateusz Smę-
toch, Irmina Klajn i Sebastian Sildatk wraz z panem dyrektorem Grze-
gorzem Macholą i nauczycielem historii - panem Łukaszem Reiter. 
Konkurs odbył się 10 listopada w Zakopanem.

Młodzież udowodniła, że wygrana w pierwszym etapie nie 
była przypadkowa. Ciężka praca się opłaciła, ponieważ wśród szkół 
ponadgimnazjalnych nasza placówka zajęła I miejsce. Na drugiej pozycji 
znaleźli się uczniowie z powiatu łowickiego – ZSP nr 4 w Łowiczu, zaś 
na trzeciej – reprezentanci Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
w Zakopanem. Najlepszymi gimnazjalistami okazali się przedstawiciele 
ZSO w Zakopanem, II miejsce zajęli uczniowie Gimnazjum w Sieroc-
kiem, reprezentujący gminę Biały Dunajec. Trzecią zaś lokatę otrzymało 

Udział w ogólnopolskim etapie konkursu jest dla nas nie tylko Gimnazjum w Białce Tatrzańskiej. Finał konkursu wpisał się w obchody 
zaszczytem, ale również wyzwaniem. Aby dotrzeć na południe, 97. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Dopełnieniem 
przemierzyliśmy spory odcinek trasy – od morza, aż po góry. Opłacało niecodziennego wydarzenia była uroczysta msza święta odprawiona
się, oprócz wspomnień przywieźliśmy I miejsce. Śmiało możemy w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Nasi uczniowie, w regionalnych 
powiedzieć, że w Tatry wyruszyliśmy drogą zwycięstwa!strojach kaszubskich, modlili się w intencji Ojczyzny. Następnie mło-

dzież złożyła kwiaty pod Krzyżem – Miejscem Pamięci Narodowej. 
Łukasz Reiter, nauczyciel historii w ZSP w Sierakowicach,Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Kartuzach oraz 

Irmina Klajn i Angelika Bronk, uczennice II LOpracownikom Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach za pomoc 
foto: nadesłanew zorganizowaniu kosztownej wyprawy na drugi koniec Polski.
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„Laur Eksperta” to ogólnopolski konkurs i program doradztwa 
konsumenckiego, którego celem jest wyróżnienie najlepszych pro-
duktów, marek i usług dostępnych na polskim rynku. W tegorocznej, 
pierwszej edycji konkursu brało udział ponad 800 firm z całego kraju. 
Podczas gali finałowej w dniu 9 listopada w Rezydencji Belweder-
Klonowa w Warszawie przedstawiciele Instytutu Zarządzania i Rozwoju 
Jakości, który jest organizatorem Konkursu, wręczyli certyfikaty po-
świadczające nadanie Znaków Jakości „Laur Eksperta” reprezentantom 
ponad 80 firm z całej Polski. W gronie wyróżnionych znalazł się 
Mirosław Szulc, właściciel Salonu Samochodów Używanych AutoSzulc 
z Sierakowic. 

Salon Samochodów Używanych AutoSzulc
ul. Św. Floriana 16
83-340 Sierakowice
tel. 58 685 05 25, kom. 603 748 535

Znak Jakości „Laur Eksperta” ma charakter prestiżowy, e-mail: biuro@autoszulc.pl
a o jego przyznaniu decyduje grono profesorów, doktorów i praktyków www.autoszulc.pl
zarządzania, reprezentujących najlepsze 
polskie uczelnie. Każdy produkt czy 
usługa poddawane są skomplikowanej, 
kilkuetapowej ocenie.

Firmy wyróżnione w Konkur-
sie wprowadziły na rynek produkty i us-
ługi dobrze odpowiadające oczekiwa-
niom klientów, wyróżniające się na tle 
produktów i usług konkurencyjnych, 
posiadające znaczący potencjał innowa-
cyjny.

Salon Samochodów Używa-
nych AutoSzulc jest pierwszą na rynku 
motoryzacyjnym profesjonalnie działa-
jącą firmą specjalizującą się w handlu 
samochodami używanymi. Firma 
sprowadza auta z zagranicy, głównie
z Niemiec. Swoim klientom oferuje auta 
różnorodnych marek i modeli w atrak-
cyjnych cenach i dobrym stanie tech-
nicznym. W swojej ofercie ma samo-
chody osobowe, dostawcze i terenowe,
a także rodzinne minivany. Salon jest 
także autoryzowanym przedstawicielem 
przyczepek marki NEPTUN. 

Artykuł Sponsorowany

„Laur Eksperta” dla Salonu Samochodów Używanych AutoSzulc
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14:30  Zbiórka  kolędników na parkingu przy kościele p.w. św. Jana 
Chrzciciela w Sierakowicach

15:00  Przemarsz Orszaku ulicami Sierakowic (Kartuską, Lęborską 
do ronda i do Ołtarza Papieskiego)

15:45  Zakończenie Orszaku przy żłóbku

16:00  Koncert Kolęd w wykonaniu artystów zrzeszonych w sek-
cjach stałych Gminnego Ośrodka Kultury w Kościele p.w. św. 
Marcina w Sierakowicach

Orszak Trzech Króli w Sierakowicach 
6 stycznia 2016 r.

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 27
83-340 Sierakowice
ul. Mirachowska 27

„6 grudnia - jak dobrze wiecie, 
Święty Mikołaj chodzi po świecie. Specjalne podziękowania należą się Panu Andrzejowi Olszew-
Dźwiga swój worek niezmordowanie skiemu, Maciejowi Płotka z Bukowa, Panu Janowi Olszewskiemu, który 
i każde dziecko prezent dostanie.” przybył do nas wraz ze swoim „reniferem”, oraz wolontariuszom z Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach:  Natalii Jażdżewskiej, Justynie 
Jak co roku Święte Mikołaje odwiedziły wszystkie Płotka, Magdalenie Cichosz, Agacie Lejk, Natalii Reiter, Wioletcie Czaja, 

sołectwa z terenu gminy Sierakowice, rozdając słodycze dzieciom. Bartłomiejowi Stanisławskiemu, Katarzynie Koszałka, Michalinie Piotrow-
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach składa gorące skiej, Karolinie Malek, Aleksandrze Bronk, Tomaszowi Krefta, Maciejowi 

podziękowania za okazane serce i przekazane dary: Lis, a także Patrykowi Kobiela z Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca 
- Panu Tadeuszowi Kobieli – Wójtowi Gminy Sierakowice; „Sierakowice”.
- Radom Sołeckim: Bącka Huta, Długi Kierz, Kamienica Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za dar serca !!!
Królewska, Leszczynki, Mojusz, Nowa Ameryka, Paczewo, Stara 
Huta, Szklana, Tuchlino;
- Panu Mieczysławowi Skibińskiemu – właścicielowi hurtowni 
ogólnospożywczej w Sierakowicach;
- Państwu Gabrieli i Markowi Bojanowskim – właścicielom sklepu 
spożywczego w Sierakowicach;
- Pani Elżbiecie Grzenkowicz – właścicielce sklepu drogeryjno-
przemysłowego w Sierakowicach
- Panu Michałowi Kuczkowskiemu – właścicielowi PHU RIBENA 
w Wygodzie Sierakowickiej.

Święty Mikołaj w gminie Sierakowice 
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Komitet Organizacyjny Obcho- li się wiele dowiedzieć od profesjonalnych 
dów 100-lecia odzyskania przez Polskę przewodników.
niepodległości z siedzibą w Krakowie Konkurencje biegowe rozłożone 
zainaugurował ciąg imprez związanych z tą były na trzy dni. W pierwszym dniu 
datą Ogólnopolskim Festiwalem Biegowym zawodów reprezentacje szkół rywalizowały 
Gimnazjów im. Józefa Piłsudskiego, który w Drużynowym Teście Coopera i halowej 
odbył się w Warszawie w dniach 8-11 sztafecie 6x200m o Puchar Akademii 
listopada 2015 r. Spośród 60 szkół w na- Wychowania Fizycznego. Dzień drugi to 
szym kraju, noszących imię Marszałka,  wy- zmagania drużyn w Mili Terenowej o Puchar 
typowano 16, a w tej szesnastce znalazła się Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
również szkoła z Sierakowic. Kulminacją festiwalu był dzień 

Drużyna składała się z trzech trzeci, w którym to uczniowie wszystkich 
dziewcząt i trzech chłopców, tylko z klas zaproszonych szkół oraz kilku szkół z War-
pierwszych. Reprezentantami naszej szkoły szawy i okolicy brali udział w Mili Niepod-

(Antonina Król i Łucja Reglińska) zajęły dwa byli: Natalia Kitowska, Antonina Król, Łuc- ległości, biegu poprzedzającym XXVII Bieg 
pierwsze miejsca.ja Reglińska, Wiktor Grzenkowicz, Karol Niepodległości, który w tym roku zgro-

Z licznych pucharów zespołowych i in-Massowa i Klaudiusz Wittbrodt. madził na starcie około 15.000 uczestników. 
dywidualnych zdobytych przez uczniów naszego Festiwal miał charakter eduka- W biegu gimnazjalistów na starcie stanęło 
gimnazjum cieszy szczególnie jeden, przyznany cyjno-sportowy. Konkurencje biegowe około 300 dziewcząt i chłopców. Dystans 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dla Naj-przeplatały się ze zwiedzaniem miejsc zwią- biegu był niezwykle symboliczny i wynosił 
lepszej Szkoły Ogólnopolskiego Festiwalu Biego-zanych z historią Polski oraz miejsc 1918 metrów.
wego Gimnazjów im. Józefa Piłsudskiego.istotnych dla rozwoju polskiego sportu. Reprezentacja szkoły w Sierako-

Wielkie gratulacje dla całej drużynyMuzeum Powstania Warszawskiego, wicach spisała się znakomicie. Zajęła trzecie 
z Sierakowic.Łazienki Królewskie, Muzeum Sportu, Cen- miejsce w Drużynowym Teście Coopera, 

Maciej Lewandowskitrum Olimpijskie im. Jana Pawła II, Stadion pierwsze miejsce w Halowej Sztafecie 
Foto: nadesłaneNarodowy, Starówka Warszawska to 6x200m, pierwsze miejsce w Mili Terenowej 

punkty, o których uczestnicy festiwalu mog- oraz w Mili Niepodległości dziewczęta 

Festiwal Biegowy Gimnazjów im. Józefa Piłsudskiego

Dużym zainteresowaniem cieszył się turniej tenisa stołowego 
zorganizowany w poniedziałek 23 listopada przez koordynatora sportu oraz 
Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach. Turniej podzielony został na 4 
kategorie: chłopcy SP oraz GIM, dziewczęta SP oraz GIM. Rewelacyjnie spisali się 
zawodnicy z Łyśniewa oraz gimnazjaliści z Szopy, zajmując pierwsze lokaty. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali okazałe medale z rąk dyrektora Krzysztofa Andryskowskiego 
oraz Pawła Michny i koordynatora sportu - organizatorów turnieju.

Łyśniewo i Szopa mistrzami Gminy Sierakowice w tenisie stołowym 

Dziewczęta SP: 2. SP Załakowo 
1. SP Łyśniewo 3. Mała Szkoła w Szopie 
2. Mała Szkoła w Szopie Chłopcy Gimnazjum 
Gimnazjum dziewczęta 1. Mała Szkoła w Szopie
1. Mała Szkoła w Szopie 2. ZS Kamienica Królewska 
Chłopcy SP 3. Gimnazjum Sierakowice I
1. SP Łyśniewo 4. Gimnazjum Sierakowice II

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

11 (305) grudzień 2015
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Prawo pracy czemu dałem wyraz zgłaszając wnioski i uwagi, obawiam się jednak, 
że nie zostaną one uwzględnione. Czy w tej sytuacji mogę wystąpić 

Kilka tygodni temu zachorowałem i przebywam na zwol- do Sądu?
nieniu. Czy to prawda, że mimo iż w żadnym razie nie przyczyniłem 
się do powstania mojej choroby, mogę stracić pracę? Co na to kodeks Aktualne brzmienie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
pracy? Czy mogę jakoś wymusić na pracodawcy powtórne zatrud- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2015 r., poz. 
nienie? 199) w sposób wyraźny wyłącza na obecnym etapie taką możliwość. 

Trzeba bowiem zwrócić uwagę na art. 7 w/w regulacji, stanowiący o tym, 
Niestety stosownie do art. 53 § 1 pkt 1 kodeksu pracy: że: Rozstrzygnięcia wójta, burmistrza, prezydenta miasta albo marszałka 

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia jeżeli 
niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony
u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu 
wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego 
przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego 
pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy 
została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Jeśli choroba, na którą Pan cierpi, jest chorobą zakaźną, 
wymagającą odosobnienia, rozwiązanie umowy o pracę bez 
wypowiedzenia nie może nastąpić w trakcie Pana nieobecności w pracy 
przez czas pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku. Warto też 
pamiętać, że: Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może 
nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem 
przyczyny nieobecności. 

Jeśli nie uda się Panu powrócić do formy przed upływem 
wskazywanych okresów, to odnośnie kwestii powtórnego zatrudnienia 
na uwagę zasługuje paragraf 5 cytowanego przepisu, zawierający 
postulat by pracownik, który po ustaniu choroby niezwłocznie zgłosił 
swój powrót do pracy, o ile nie upłynął jeszcze zakreślony tamże termin, 
został do niej w miarę możliwości na nowo przyjęty. W tym miejscu 
warto przywołać stosunkowo niedawno wydany wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 23.04.2014 r., sygn. akt I PK 255/13, w którym 
stwierdza się, że: Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika,
o którym stanowi art. 53 § 5 KP, istnieje przez cały okres sześciu miesięcy 
od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Może także jednak 
wykraczać poza ten okres, jeżeli w tym czasie pracodawca nie 
przedstawił pracownikowi odpowiedniej oferty zatrudnienia, pomimo że 
miał taką możliwość. W takim wypadku pracownik może domagać się 
zatrudnienia na tym miejscu także po upływie sześciu miesięcy od 
rozwiązania umowy lub żądać odszkodowania. Występując do sądu
z roszczeniem o nawiązanie stosunku pracy (lub o odszkodowanie), 
pracownik powinien określić zatrudnienie (stanowisko, rodzaj pracy, 
miejsce pracy), które zgodnie z art. 53 § 5 KP pracodawca powinien mu 
zaoferować i którego nawiązania dochodzi, ewentualnie żąda odszko-
dowania za niespełnienie roszczenia. Ciężar dowodu, że pracodawca 
miał taką możliwość, spoczywa na pracowniku (art. 6 KC, art. 232 zdanie 
pierwsze KPC). W świetle art. 53 § 5 KP decydujące dla stwierdzenia 
istnienia możliwości ponownego zatrudnienia pracownika jest 
zapotrzebowanie pracodawcy na pracę, którą może ze względu na swoje 
kwalifikacje i stan zdrowia wykonywać.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Nie zgadzam, się z wyłożonym do wglądu projektem 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

województwa o nieuwzględnieniu odpowiednio wniosków dotyczących 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, uwag dotyczących projektu tego studium, wniosków dotyczących 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uwag dotyczą-
cych projektu tego planu albo wniosków dotyczących planu zagospo-
darowania przestrzennego województwa - nie podlegają zaskarżeniu do 
sądu administracyjnego. Przyjęte rozwiązanie ma zapobiec blokowaniu 
procedury, tym niemniej nie zamyka drogi do kontroli podjętych 
rozstrzygnięć, a to z uwagi na możliwość ewentualnego kwestionowania 
poszczególnych zapisów projektu planu na dalszych etapach prac 
planistycznych, po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym – tak; II 
OSK 1563/07 - wyrok NSA (N) z dnia 10.03.2008. 

Miejsce zamieszkania

W moim domu zameldowana jest Pani, z którą niegdyś 
pozostawałem w nieformalnym związku. Pani ta, mimo że nie 
jesteśmy już parą, nie chce się wyprowadzić twierdząc, że mój dom 
jest miejscem jej zamieszkania i służy jej prawo do lokalu, skoro jest 
w nim zameldowana. Czy to prawda?

Zgodnie z tym, o czym mowa w art. 25 kodeksu cywilnego: 
Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba 
ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejsca zamieszkania nie należy 
jednak bezpośrednio utożsamiać z miejscem zameldowania. Przepisy
o miejscu zamieszkania (art. 25-26 KC) nie tworzą uprawnień osób 
fizycznych do zajmowania lokalu mieszkalnego. W szczególności nie 
stanowią same przez się tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu
w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali miesz-
kalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509 ze zm.) - 
tak: Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 23 czerwca 1998 r., sygn. akt III 
CKU 24/98. Miejsce zameldowania to kategoria prawa administra-
cyjnego. Bezsprzecznie więc z samego faktu zameldowania nie sposób 
wywodzić uprawnień tej Pani do zamieszkiwania na Pana nierucho-
mości. Na marginesie warto tylko raz jeszcze zwrócić uwagę na fakt, iż 
miejscem zamieszkania, w znaczeniu w/w przepisów, jest nie konkretny 
lokal, ale miejscowość, co ma istotne znaczenie dla ustalenia np. 
właściwości Sądu.

Radca Prawny Julia Majkowska

Pytania z dopiskiem: „Wiadomości Sierakowickie – Mecenas 
radzi” proszę kierować na maila: . Odpowiedzi 
na przesłane w ten sposób pytania udzielamy wyłącznie na łamach 
„Wiadomości Sierakowickich”. W razie dużego zainteresowania 
redakcja zastrzega sobie prawo udzielenia odpowiedzi na wybrane 
pytania.

julia_majkowska@wp.pl

Porady prawne
Mecenas radzi

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.

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.
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Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym filia w Sierakowicach poszukuje rehabilitanta.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 605  125  164.

11 (305) grudzień 2015

Od 1 stycznia 2016 r. uprawnieni mieszkańcy powiatu i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
kartuskiego będą mogli skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. ź sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych
Darmowa pomoc prawna na etapie przedsądowym będzie skierowana lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu
tylko do określonej grupy adresatów: sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego,

ź młodzieży do 26. roku życia, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
ź osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny, w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
ź seniorów po ukończeniu 65 lat, Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa 
ź osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa 

przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubez-
ustawy o pomocy społecznej, pieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wyłą-

ź kombatantów, czeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności 
ź weteranów, gospodarczej.
ź zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, 

klęską żywiołową lub awarią techniczną. dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przy-
Pomoc prawna będzie polegała na: gotowywania do jej rozpoczęcia.

ź poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie Punkty darmowej pomocy prawnej będą mieścić się w Urzę-
prawnym, przysługujących jej uprawnieniach dzie Miejskim w Kartuzach, w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kar-
lub spoczywających na niej obowiązkach; tuzach, w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Żukowie, w Gminnej Biblio-

ź wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania tece Publicznej w Stężycy oraz w budynku dawnych salek katechetycz-
jej problemu prawnego; nych przy ul. ks. Łosińskiego w Sierakowicach. Punkt w Sierakowicach 

ź pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym będzie czynny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8.00 – 
do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych 12.00, we wtorki w godzinach 12.00 – 16.00. 
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym

źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach 

W powiecie kartuskim powstanie pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Z okazji
 nadchodzących Świąt
  Bożego Narodzenia
    życzymy Państwu,
      aby ten wspaniały czas
       upływał w rodzinnej atmosferze
         i przyniósł wiele radości
               oraz optymizmu. 
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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

Poszukuję pracy w Sierakowicach jako opiekunka do osoby starszej, najlepiej w godzinach 8.00-12.00, tel. 533 088 339

Ogłoszenia drobne




